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Nazwa naszej fundacji jest bezpośrednią, pozytywną inspiracją 
pochodzącą z kart Pisma Świętego, które zachęca każdego 
człowieka do niepoddawania się i wiary w dobrą przyszłość, 
ponieważ jak wyjaśnia, „wszystko jest możliwe dla człowieka, 
który wierzy”. Tym samym sposobem myślenia chcielibyśmy 
pozytywnie „zarażać” tych, którym inni nie dali nadziei jak 
i darczyńców, gotowych nieść pomoc potrzebującym.

Pochodzimy z różnych środowisk społecznych lecz 
jednoczy nas wspólny cel, dla którego mamy wiele pasji 
i entuzjazmu. Mamy nadzieję, że posiadana wiedza i ciągle 
rozwijane kompetencje dopomogą w ich realizacji. 
Zachęcamy abyś wspierał nas w naszej pracy i tym 
niełatwym wyzwaniu.

Ponieważ jesteśmy z Torunia, głównym terenem naszej 
działalności będzie miasto Toruń oraz przyległe mu  
miejscowości.

W połowie roku 2015, na skutek 
wspólnego przekonania o ważności 
i potrzebie rozwijania pracy 
charytatywnej w naszym mieście, kilkoro 
przyjaciół, zainspirowanych i pełnych 
pasji, postanowiło rozpocząć wspólną 
przygodę pod nazwą Toruńska Fundacja 

Jeśli jesteś wolontariuszem lub przyszłym 
darczyńcą, zapraszamy Cię do wspierania naszych 

projektów w wybranej przez siebie formie.
Możesz udzielić swojego czasu, wiedzy, 

porady lub pieniędzy, by wspomóc
potrzebujących ludzi.

 (...) 
który daje, od tego, który bierze (...)

Szczęśliwszym człowiekiem jest ten, 

 Nr konta bankowego: 31 2030 0045 1110 0000 0421 4100

NASZ ZESPÓŁ

Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe”. Jak się okazało, zarówno 
pragnienia jak i wspólne marzenia, w niecodzienny sposób 
połączyły nas w jeden, fundacyjny zespół. A wszystko to 
dla jednej misji…

Tam społeczna przemiana, 
gdzie serca odmiana
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Osoby uzależnione, które potrzebują dłuższego leczenia, 
kierujemy do ośrodków Teen Challenge znajdujących się w 

Broczynie oraz Łękini. Rok terapii finansowany jest przez NFZ. 
O terapii można przeczytać na stronie internetowej 

www.teenchallenge.pl. Instytucja posiada również możliwość 
przyjmowania osób po 55 roku życia do ośrodka w 

Winiarczykówce. Ośrodki są renomowane i znane w kraju.

To projekt, który dedykowany jest dla dzieci w wieku szkolnym 
5-12 lat. Na spotkaniach organizowanych raz w tygodniu, głównie  
poprzez zabawę, dzieci uczą się o wartościach, które zapewnią im 

w przyszłości mądre, godne i szczęśliwe życie. Zajęcia trwają 1,5h-
2h, są pełne muzyki, konkursów i głośnej zabawy. Nie braknie 

również refleksji. Przeznaczony jest dla wszystkich dzieci. Głównie 
jednak chcemy wspierać tych, których rodziców nie stać na 
opłacenie udziału w tego rodzaju aktywności pozaszkolnej. 

Zajęcia dla dzieci są bezpłatne.

Projekt przeznaczony dla ludzi biznesu. Gromadzi osoby  
prowadzące działalność gospodarczą oraz tych, którzy zamierzają 

taką działalność prowadzić w przyszłości. Zarówno dla firm jak, 
instytucji NGO oraz młodzieży. Zaproszeni prelegenci to 

wykładowcy, szkoleniowcy i zarazem praktycy, Pomogą zaproszonym 
uczestnikom uzupełnić wiedzę teoretyczną i praktyczną w różnych 
dziedzinach biznesu. Tematyka seminariów bardzo zróżnicowana. 

Zajęcia i warsztaty są bezpłatne.

Kurs Alfa i kurs kontynuujący Beta są kursami, które w kreatywny, 
inny niż zwykle sposób, przybliżą uczestnikom aspekty wiary 

chrześcijańskiej. Obecnie Alfa odbywa się w ponad 169 krajach i w 
112 językach. Na cotygodniowych spotkaniach, w miłej atmosferze, 

przy wspólnej kolacji, można obejrzeć wykłady oraz podyskutować na 
tematy ważne dla każdego. Dotyczące sensu życia czy też 

poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas życiowe pytania. Kurs Alfa, 
choć odkrywa podstawy wiary chrześcijańskiej, jest kursem ponad 

wyznaniowym. Każdy, niezależnie od tego jaką praktykuje wiarę, 
jest zaproszony.

To głównie wydarzenia lecz także projekty autorskie, które w 
innowacyjny i ciekawy sposób pobudzą nas do przemyśleń 

dotyczących życia, wzbudzą niezapomniane emocje, uzupełnią 
wiedzę i pozwolą interesująco spędzić wolny czas, również na 

świeżym powietrzu. Znajdą się tu projekty społeczne, które będą 
realizowane ze środków finansowych  pozyskanych z różnych 

instytucji miejskich oraz UE.
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KLUBY DLA DZIECI
EDUKACJA I ZABAWA DLA DZIECI 

TERAPIA DLA 
OSÓB UZALEŻNIONYCH

SPOTKANIA POMOSTOWE I WSPARCIE 
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
ORAZ BEZDOMNYCH

SEMINARIA TEMATYCZNE
WARSZTATY PRAKTYCZNE
EDUKACJA DLA OSÓB 
POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY 

KONCERTY, WYWIADY, WYSTAWY, 
WARSZTATY, SZKOLENIA, KURSY, 
PRELEKCJE, PROFILAKTYKA, ODCZYTY,
PANTOMIMY, PERFORMANCE,
SPOTKANIA ULICZNE,KONSULTACJE,
PACZKI ŚWIĄTECZNE, GRY, ZABAWY,
IMPREZY INTEGRACYJNE i inne

KURS DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
Z CYKLU ”ODPOWIEDZI 
NA ŻYCIOWE PYTANIA”
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Projekt przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, dopalaczy oraz innych używek i rodzajów uzależnień. 
Realizowany jest poprzez cotygodniowe 1,5h spotkania, gdzie w 

rozmowie, uczestnicy otrzymują psychiczne i duchowe wsparcie oraz 
uczą się, jak żyć, by uporać się z nałogiem. Spędzamy czas przy kawie 
i herbacie w wynajętym pomieszczeniu. Można tu dowiedzieć się jak 

wyjść z nałogu, odzyskać równowagę, wrócić do rodziny i pracy. 
Zapraszamy osoby dorosłe. Potrzebujących, za ich zgodą, kierujemy 

do ośrodków terapii uzależnień. Spotkania są bezpłatne.

min. 

eżeli ktoś nas zapyta, jakie jest najpiękniejsze miasto 
w Polsce, jednym chórem odpowiemy, że nasz Toruń. J
Jest nie tylko miastem o niepowtarzalnym klimacie 

i uroku, ale także ciekawej historii. 
Toruń jest jednym z najstarszych miast w Polsce, bowiem 

prawa miejskie uzyskał w 1233 roku. Słynie z pysznych pierników, 
których receptury pilnie strzeże - tylko w Toruniu są te jedyne 
i prawdziwe. Gród Kopernika szczyci się tym, że to właśnie tutaj 
na świat przyszedł wielki astronom Mikołaj Kopernik, który 
wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. W 1997 roku toruński 
zabytkowy średniowieczny zespół miejski został wpisany na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W tym pięknym 
mieście można podziwiać wspaniałe zabytki, wśród których 
zdecydowanie przeważa gotyk, ale jeśli nas odwiedzisz, prze-
konasz się, jak wiele styli architektonicznych tutaj znajdziesz.

Na kartach historii Toruń zapisał się niezwykle barwnie. 
Również współcześnie dzieje się u nas wiele. W ciągu roku, 
organizowanych jest mnóstwo wydarzeń kulturalnych, także tych 
o zasięgu światowym, jak KONTAKT (Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny); Festiwal Muzyki i Sztuki PROBALTICA; Letnie 
Toruńskie Spotkania Teatrów Ulicznych; Song of Songs Festival 
(Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej); Toruń Blues Meeting; Toruń 
Film Festival TOFFI (prezentacja filmów debiutujących reży-
serów); Międzynarodowy Festiwal BULWAR SZTUKI i oczy-
wiście Bella Skyway Festival.

Toruń to także miasto uniwersyteckie, Na UNIWER-
SYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA studiuje ponad 25 tysięcy 
studentów. Wielu z nich, kończąc studia, pozostaje w Toruniu 
i znajduje pracę. 

Nasze miasto to przede wszystkim miejsce, które ko-
chamy, w którym mieszkamy, pracujemy i właśnie tutaj realizu-
jemy się społecznie. Wdzięczni za ten kawałek miejsca na ziemi, 
chcemy coś dobrego zrobić dla lokalnego społeczeństwa. Nasz 
herb przedstawia anioła chroniącego bramy naszego miasta, 
który trzyma w ręku klucz... Dlatego o mieszkańcach Torunia 
mówi się 'toruńskie anioły'. Nie chcemy być tylko tak nazywani -  
chcemy nimi po prostu być!

Toruńska Fundacja RozwojuToruńska Fundacja Rozwoju

 PROJEKTY


	Strona 1
	Strona 2

