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1. DANE STOWARZYSZENIA
1.1. nazwa organizacji:
Stowarzyszenie „Tilia”
1.2. siedziba i adres:
ul. Przysiecka 13 87 – 100 Toruń
1.3.wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym
- data rejestracji w KRS: 16. 07. 2001 r.
- data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 19. 07. 2004 r.
- nr KRS 0000028517
1.4. numerem identyfikacyjnym w systemie REGON
- REGON 870341405
1.5. członkowie zarządu organizacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres
zamieszkania):
- imię i nazwisko: Zbigniew Szcześniak – Prezes
- adres zamieszkania: ul. Stodólna 6; 87 – 600 Lipno
1.6. cele statutowe organizacji:
1) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej,
2) działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska,
3) propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia,
4) ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku,
5) propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej,
6) propagowanie wiedzy w zakresie historii narodowej,
7) kultywowanie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej.
2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
2.1 BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ S TILIA
SZKOŁA LEŚNA NA BARBARCE
Osada Leśna na Barbarce jest miejscem otwartym dla mieszkańców Torunia. Znajduje się w lesie 13
km od centrum miasta. Na terenie Osady Leśnej na Barbarce znajduje się Szkoła Leśna na Barbarce,
która stanowi centrum szeroko rozumianej edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży

oraz osób dorosłych. Swoją działalność rozpoczęła na początku 2004 roku na mocy umowy zawartej
pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Stowarzyszeniem „Tilia”
S„Tilia” na podstawie odrębnej umowy ( w latach 2004 – 2010 umowy użyczenia z dnia 14 grudnia
2006 r.) od Gminy Toruń tereny o powierzchni 3,8 ha, które określane są właśnie mianem Osady
Leśnej Barbarka. Zarządza 4 budynkami (leśniczówką, w której znajdują się biura oraz otwarta sala,
budynek Leśna Chatka z salą i punktem gastronomicznym, dwa budynki bazy noclegowej (Dworek
z salą konferencyjną na 110 Gościniec) oraz infrastrukturą (warsztat, stodoła, polany, wiaty, place
zabaw).
Szkoła Leśna w ciągu roku organizuje zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, historyczne i kulturalne dla
różnego typu szkół oraz konkursy, kampanie, festyny, otwarte imprezy okolicznościowe i
rekreacyjne. Stanowi centrum służące szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo-ekologicznej.
Szkoła pełni również ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Torunia i turystów. S Tilia w 2010
podpisało umowę z Prezydentem Miasta Torunia nr 3766 w dniu 16.12.2010 r. na dzierżawę terenu
Osady Leśnej na Barbarce do 2029 r.
Cele:
 prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologiczno – przyrodniczej
 oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa
 podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 kultywowanie tradycji i poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 promowanie miasta na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej
 chronienie zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego
Szkoła Leśna na Barbarce spełnia głównie funkcje jako miejsca edukacji ekologicznej. Ponadto
teren jest ogólnodostępny przez co mieszkańcy Torunia mogą tutaj spędzać wolny czas.
Funkcjonowanie Szkoły Leśnej opiera się na realizacji trzech nurtów działania:
•

realizacji własnego programu,

•

organizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami,

•

udostępnianiu terenu Barbarki innym podmiotom.

•

organizowanie zajęć przyrodniczo – ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla
różnego typu szkół, w tym dla uczniów niepełnosprawnych,

•

organizowanie

imprez,

konkursów, kampanii,

festynów

oraz

otwartych

okolicznościowych i rekreacyjnych,
•

udostępnianie obszaru i obiektów Szkoły Leśnej zgodnie z ich przeznaczeniem i
regulaminem użytkowania,

•

współpracowanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań promocyjnych,
edukacyjnych, kulturalnych, sportowych.

imprez

Edukacja
Proponowany przez Szkołę program zajęć edukacyjnych oparty jest na bezpośrednim kontakcie
uczniów z przyrodą. Wybrana forma kształcenia nie jest przypadkowa. Otaczająca zieleń zachęca
uczestników do przyjęcia postawy badacza. Uzupełnieniem wszystkich zajęć są karty pracy
dostosowane do poziomu intelektualnego oraz rozwojowego uczniów, stopnia ich świadomości
ekologicznej oraz indywidualnych życzeń nauczycieli. Pod okiem wyspecjalizowanej kadry
dydaktycznej Szkoły Leśnej i przy wykorzystaniu pomocy naukowych, dzieci i młodzież uczą się w
terenie rozpoznawać drzewa i krzewy, poznają gatunki zwierząt i roślin chronionych, etc.
Prowadzone zajęcia przyrodniczo – ekologiczne są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Klasy
i wycieczki zorganizowane maja do wyboru ponad 30 tematów. Oferta tematyczna jest sukcesywnie
poszerzana. Co roku z zajęć korzysta około 15 tysięcy uczniów. Szkoła Leśna na Barbarce organizuje
także zielone szkoły(pobyty 2-3 dniowe) Na potrzeby swojej działalności wydaje wiele materiałów
informacyjno-edukacyjnych. S Tilia wytyczyła także ścieżki edukacyjne na terenie i w pobliżu Osady
Leśnej na Barbarce.
Przedsięwzięcia
Szkoła Leśna na Barbarce organizuje również szereg plenerowych imprez o charakterze
edukacyjnym. Licznie uczestniczą w nich mieszkańcy Torunia i okolic- począwszy od najmłodszych
do tych trochę starszych wiekiem. Zwykle są to przedsięwzięcia, których tematyka wpisuje się w
zasady zrównoważonego rozwoju. Zachętą do indywidualnego zainteresowania się tematyką
proekologiczną, a zarazem do rozwijania talentów plastycznych, są konkursy na komiks oraz
fotograficzne. Kampanie organizowane przez Szkołę Leśną na Barbarce zachęcają także do troski o
środowisko naturalne. Jedną z nich jest akcja ,,Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”, która zwraca
uwagę nie tylko na rolę, jaką pełnią drzewa w środowisku i w naszym życiu, ale umożliwia aktywny
udział w ich sadzeniu w Toruniu i w okolicznych lasach. W celu szerszego oraz skuteczniejszego
propagowania problematyki ochrony środowiska wśród mieszkańców zorganizowano także szereg
imprez. Były to m.in.: piknik ekologiczny w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, piknik
ekologiczny pn. „Grzybobranie na polanie”. Szkoła Leśna co roku zaprasza również wszystkich
miłośników zdrowego stylu życia Torunia na biegi narciarskie, rajdy rowerowe i biegi przełajowe
organizowane w ramach cyklu ,,Żyjmy zdrowo na sportowo”. Przy organizacji imprez chętnie
współpracuje z innymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi. W ciągu roku proponuje
korzystanie z warsztatów: plastycznych (lepienie z gliny, wyplatanie z wikliny, plenery malarskie),
fotograficznych. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach uzyskanych grantów oraz uzyskanego
1%.
Baza Noclegowa na Barbarce
Szkoła Leśna dysponuje dwoma budynkami o nazwie: „Gościniec” i „Dworek”. Łącznie do
dyspozycji jest 70 miejsc noclegowych i sala konferencyjna na 110 osób. Z noclegów mogą korzystać
grupy szkolne, turyści oraz grupy biznesowe. Oprócz noclegów Szkoła Leśna oferuje 2-3 dniowe
pobyty z programem przyrodniczo-ekologicznym oraz spotkania integracyjne. W ramach programu
zagwarantowany są ciekawe zajęcia o tematyce przyrodniczej, sportowe, artystyczne, a także wiele
dodatkowych atrakcji, m.in. park linowy, ognisko.
Park Linowy, rowery, plac zabaw...
Na terenie Osady działa wypożyczalnia sprzętu sportowego. Za niewielką opłatą wypożyczyć można
zestaw do gry w boule, różnego rodzaju piłki, kometkę oraz rowery. Zimą w przypadku obfitego
śniegu można skorzystać z przejażdżek saniami. Przy Leśniczówce stworzono dla młodszych dzieci
plac zabaw. Barbarkowy Park Linowy to propozycja dla osób pragnących spędzić aktywnie wolny
czas. Młodsze dzieci mają do dyspozycji małą pętlę, na którą składa się 8 stanowisk – łącznie 96
metrów. Młodzież powyżej 17 roku życia oraz osoby dorosłe mogą spróbować swych sił na dużej
pętli o długości 200 metrów (18 stanowisk). Przeszkody są zawieszone na wysokości od 2 do 10
metrów nad ziemią między 26 drzewami. Na odważnych czekają między innymi mosty, zjazdy,
ścianka wspinaczkowa, a także strzemiona i pajęcza sieć i

możliwość przeżycia niecodziennych wrażeń pod okiem przeszkolonych instruktorów. Na terenie
Osady znajduje się także mały park rekreacyjny z mini – golfem i innymi grami.
Szkoła Leśna na Barbarce
Stowarzyszenie Tilia
Ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
+48 56 657 60 85
www.szkola-lesna.torun.pl
Leśniczówka w Rezerwacie Las Piwnicki
Od 30 czerwca 2013 r. prowadzony jest programu edukacji – ekologicznej w oparciu o
budynek w Rezerwacie Las Piwnicki. Obiekt w 2014 został wyposażony dzięki wsparciu
WFOŚIGW w Toruniu. Usytuowany tam domek myśliwski – leśniczówka jest to obiekt ponad
stuletni. W 1962 roku powstała tam Stacja Ekologiczna Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Decyzją władz uczelni, w 2006 roku stacja
zakończyła działalność. Obecnie leśniczówka jest dzierżawiona od Nadleśnictwo Toruń
(umowa z dnia 03.03.2010 r.) na okres 15 lat przez Stowarzyszanie Tilia. W 2012 r. został
tam rozpoczęty generalny remont budynku ze środków RPO Woj. KUJ –Pom oraz
WFOŚiGW w Toruniu. Miejsce to służy edukacji ekologicznej i jest uzupełnieniem
przedsięwzięć organizowanych w Szkole Leśnej na Barbarce.
W 2019 r. zostały oddane do użytkowania: nowy budynek na Barbarce pn. „Leśna Chatka” oraz tężnia wraz z placem
zabaw.

2.3 ODBIORCY
Uczestnicy zajęć przyrodniczo-ekologicznych
Odbiorcy:
• przedszkola
• szkoły podstawowe
• szkoły średnie
• osoby prywatne
• organizacje
Oferowane zajęcia:
• jednodniowe (od 2- 5 godz.)
• dwudniowe ( 4 zajęć 2 –godz.)
• trzydniowe ( 6 zajęć 2 – godz.)
Uczestnicy przedsięwzięć wszystkich przedsiewzięć:
• Dzieci i młodzież
• Nauczyciele (np. szkolenia dla nauczycieli)
• Organizacje pozarządowe
• Osoby starsze „seniorzy”
• Osoby indywidualne (turyści, mieszkańcy regionu)
• Administracja samorządowa
• Niepełnosprawni
• Osoby wykluczone
• Organizacje pozarządowe

•
•

Spółdzielnie socjalne
Spółki NON-profit

Portale internetowe

1) www.szkola-lesna.torun.pl
2) www.tilia.org.pl
3) www.naszanatura2000.pl
4) www.elektroodpady.edu.pl
5) www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl
6) www.odpadyopakowaniowe.pl
7) www.ekointegracja.org.pl
8) http://natura2000edukacja.pl/
9) www.ekomultikonkurs.pl
10) www.szkoly.ekomultikonkurs.pl
11) www.osadabarbarka.pl
12) www.jestemeko.edu.pl
13) http://akademiaprzyrodnikow.pl/
14) www.kawiarenkanaprawczastajnia.org
15) www.ochonagatunkow.edu.pl

Portale społecznościowe
https://www.facebook.com/szkola.lesna.na.barbarce
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTilia
https://www.facebook.com/OrlyNatury2000?ref=hl
https://www.facebook.com/naszaenergia?ref=hl
https://www.facebook.com/odpady
https://www.facebook.com/kujawsko.pomorskie.jestem.eko/
https://www.facebook.com/czas.na.porzadek/
https://www.facebook.com/Kawiarenka-Naprawcza-Stajnia115054453278961/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Ochrona-p%C5%82az%C3%B3w-ochronagatunk%C3%B3w-103918751192203/
Kanał You Tube
https://www.youtube.com/user/StowarzyszenieTilia

Przedsięwzięcia/imprezyplenerowe/pikniki/akcje edukacyjne
organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia” w 2020 r. w Szkole Lesnej
na Barbarce
1.

Warsztaty w Kawiarence Naprawczej Stajnia PPU na Barbarce

4 stycznia w sobotę w Kawiarence Naprawczej Stajnia zorganizowane zostały otwarte warsztaty naprawcze
poświęcone tapicerce. Warsztaty były bezpłatne i można przyjść na nie w każdym momencie w godz. 9.00 –
15.00 z całą rodziną. Przy udziale naszego eksperta uczestnicy naprawiali swoje własne przedmioty.
Posiadamy narzędzia oraz podstawowe materiały do naprawy jak np. pianka, pineski oraz przykładowe skrawki
materiału do obicia. Pozostałe warsztaty wyniku pandemii zostały zrealizowane on-line.

2. Ferie na Barbarce
W ferie zimowe Szkoła Leśna na Barbarce zaprosiła dzieci i młodzież, które spędzają ferie zimowe w Toruniu
do udziału w warsztatach specjalnie przygotowanych na ten czas. Przygotowana została ofertę bezpłatnych
warsztatów z rękodzieła dla osób indywidualnych - dzieci z rodzicami lub dorosłymi opiekunami oraz
specjalnych zimowych warsztatów przyrodniczo-plastycznych dla grup zorganizowanych tj uczestników
półkolonii organizowanych przez szkoły lub inne podmioty. Dla osób indywidulanych w Kawiarence
Naprawczej Stajnia w cztery dni ferii zorganizowane zostały warsztaty upcyklingowych pn .
28 stycznia 2020 r. (wtorek) - Warsztaty upcyklingowe – świeczki
31 stycznia 2020 r. (piątek) – Warsztaty upcyklingowe- woreczki na warzywa i owoce zero waste
4 luty 2020 r ( wtorek) – Warsztaty upcyklingowe – stroje karnawałowe
7 luty 2020 r. (piątek) – Warsztaty upcyklingowe - karmniki dla ptaków
Udział w warsztatach był bezpłatny. Warsztaty odbywały się w godz. 9.00 a 15.00 – można było przyjść na nie w
dopasowanym do siebie momencie, pamiętając jednak by zarezerwować na pracę około dwie godziny.

2.

Akcja edukacyjna pn. „Chrońmy płazy”

W okresie wiosennej migracji płazów (marzec – kwiecień) Szkoła Leśna na Barbarce prowadziła działania
ochronne i monitoringowe płazów. Celem działań było odtworzenie liczebności populacji płazów bytujących
w lasach Barbarki poprzez zabezpieczenie szlaków migracyjnych płazów w okresie rozrodu oraz odtworzenie
siedlisk – zimowisk płazów.
W marcu zostały zamontowane bariery w postaci płotków z systemem pułapek. Bariery uniemożliwiały
migracje płazów przez drogi. Płazy, które wpadły do pułapek zanim zostały wypuszczone do zbiornika
wodnego zostały zbadane i policzone. Ze względu na ograniczenia wprowadzenia z panująca w tym czasie
pandemią spowodowaną COVID- 19 w akcji nie mogli bezpośrednio brać udział mieszkańcy. Informacje o
akcji zostały przekazane poprzez strony internetowe i funpage prowadzone przez Stowarzyszenie „Tilia”.
Działania ochronne oraz monitoring płazów są realizowane były w ramach projektów:
Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji
terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”. Realizowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.0004-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.


Ochrona różnorodności biologicznej płazów poprzez zakup zabezpieczeń na terenie Szkoły Leśnej na
Barbarce w Toruniu. Realizowany w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 w ramach działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze
ZIT.


3. Akcja edukacyjna pn "Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń
2020"
Od wielu lat wiosną w ramach obchodów Dnia Ziemi (22 kwietnia) wraz z Nadleśnictwem Toruń
Stowarzyszenie „Tilia i Szkoła Leśna na Barbarce zachęca do sadzenia nowych drzew na własnym terenie. W
ramach akcji „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń na Dzień Ziemi” bezpłatne przekazywanych jest
mieszkańcom Torunia i okolic ok 1500 sadzonek drzewek leśnych. W tym roku akcja organizowana była w
ramach projektu pn.”Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń” dofinansowanego ze środków Gminy
Miasta Toruń. W celu zaangażowania jeszcze większej grupy odbiorców, oprócz akcji na Barbarce, do udziału
w akacji i sadzenia drzewek na swoim terenie zaproszone zostały toruńskie placówki oświatowe. Na jeden z
kwietniowych weekendów zaplanowane zostało spotkanie na Barbarce by przekazać zainteresowanym
sadzonki, sadzić drzewka na Barbarce i zorganizować warsztaty edukacyjne i gry edukacyjne dotyczące roli
drzew w naszym życiu. Niestety panująca pandemia koronowirus pokrzyżowała te plany . W związku z tym
zmieniona została forma akcji. Dla dzieci i młodzieży i dorosłych przygotowany został QUIZ na Facebooku pt

."Sekretne życie drzew" - w ramach zabawy wśród osób, które prawidłowo go rozwiązały rozlosowane zostały
pamiątkowe magnesy oraz dyplomy Quiz w starszej kategorii wiekowej uzupełniło 166 osób, a quiz dla
młodszej kategorii wiekowej 96 osób. . Mieszkańcom Torunia, którzy zadeklarowali udział w akacji
indywidulanie przekazane zostały sadzonki drzew (buki, sosny, świerki, róże, lipy, brzozy). Chętne osoby
posadziły tez też drzewa na Barbarce . Do wspólnego dbania o środowisko dla przyszłych pokoleń zaproszone
zostały też toruńskie szkoły, które odbierały sadzonki drzew, sadziły je na swoim terenie i organizowały zajęcia
zdalne o roli drzew dla swoich uczniów .W miesiącu kwietniu sadzonki zostały przekazane 16 placówkom
oświatowym. Sadzonki zostały dowiezione do szkół. Z racji faktu, że szkoły były zamknięte sadzenie drzew
odbyło się bez obecności uczniów. Uczniowie internetowo zostali powiadomieni o akcji i o fakcie, że drzewka
będą mogli obejrzeć po powrocie do szkoły. Informacje zostały zamieszczone na stronach internetowych
placówek oświatowych oraz zostały przesłane nauczycielom w celu wykorzystania ich w formie zdalnych
lekcji. Materiały edukacyjne zostały udostępnione 4 968 uczniom. W ramach akcji przygotowane zostały
certyfikaty dla szkół – w formacie A3 w ramce, 16 sztuk. Certyfikaty zostały podpisane przez Prezydenta
Miasta Torunia. Trafiły one do placówek oświatowych we wrześniu.

4.
Akcja edukacyjna pn. "Land Art dla Ziemi dla klimatu” organizowanej z okazji
Światowego Dnia Ochrony Środowiska
Akcja zorganizowana została w ramach projektu pn. "Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń",
wpieranego przez Gminę Miasta Toruń. Jej celem było pobudzenie i wzmocnienie świadomości ekologicznej
i uwrażliwienie na piękno przyrody oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych przyczyniających się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Miasta
Toruń oraz aktywizacja społeczna, w tym budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze szeroko
rozumianej edukacji ekologiczno-przyrodniczej.
Akcja została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który został ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ. Akcja miała zachęcać do aktywnego uczestnictwa w budowanie instalacji, rzeźb,
wykonania prac plastycznych na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce. Miała zachęcić do przeżyć dotyczących
piękna i unikatowości przyrody, w szczególności w kontekście zmian klimatycznych. Pokazać ulotne piękno i
wartość przyrodniczą terenów i obiektów zielonych, które są niezbędne dla funkcjonowania człowieka jak i
innych organizmów. Sztuka ziemi (inaczej land art)–działalność artystyczna, której obszarem działania (tłem,
kontekstem tworzywem) jest przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego dla stworzenia działania, obiektu
o charakterze artystycznym. Miejscem, gdzie odbywała się akcja była Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu.
Podczas akcji uczestnicy wykonali zestaw obiektów artystycznych z materiałów, które wytworzyła natura, ale
w
poszanowaniu dla środowiska jak np. kamienie, opadłe gałęzie, liście, itp. Prace w sposób symboliczny
nawiązują do ochrony środowiska. Światowy Dzień Ochrony Środowiska przypadł 5 czerwca /w tym roku
piątek/. Akcja była realizowana od 25 maja do 28 czerwca. W ramach zadania zostały przygotowane prace
artystów plastyków w przestrzeni Osady Leśnej na Barbarce. W trakcie prace artystów były przygotowywane
filmy i wypowiedzi artystów na temat pracy. Materiały zostały zamieszczone na portalu i YouTube oraz były
dostępne informacje o akcji w mediach społecznościowych. Ostatniego dnia akcji tj. w niedzielę 28 czerwca
zostało dodatkowo zorganizowane podsumowanie, na którym zostały zaprezentowane prace w plenerze.
Podsumowanie uświetniła grupa muzyczna. Promocja wydarzenia odbywała się na stronach i mediach
społecznościowych Stowarzyszenia „Tilia.

5.
Warsztaty specjalne dla mieszkańców Torunia w ramach projektu pn „Toruń dba
o środowisko dla przyszłych pokoleń”
W ramach działania zorganizowanych zostało 6 specjalnych warsztatów dla osób z Gminy Toruń. Do
prowadzenia warsztatów zaangażowani zostali specjaliści zajmujący się na co dzień dziedzinami, których
dotyczyły warsztaty. Informacje na temat warsztatów
pojawiały się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Tilia” oraz na facebookach. Osoby chętne zapisywały
się na warsztaty. W trakcie warsztatów poruszane były tematy służące promowaniu wiedzy i postaw
ekologicznych wśród mieszkańców Torunia oraz aktywizacji społecznej i budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego. Warsztaty odbyły się w terminach: 17.06.2020 – Warsztaty zielarskie ,,Zioła od kuchni" 04.07.

2020 – Warsztaty zielarskie
,,Ekologiczne kosmetyki" 18.07.2020 – Warsztaty kulinarne ,,Dzika kuchnia" 4. 03.08.2020 – Warsztaty
,,Napraw, nie wyrzucaj, użyj ponownie" 5. 12.09.2020 – Warsztaty ,,Jak biodegradować plastik" 6. 10.10.2020
r. – Warsztaty ,,Dom bez Chemii.
W każdym z warsztatów wzięło 15 uczestników.

6.

Cykl biegów przełajowych pn „Cross Barbarka 2020”

W ramach projektu pn „Cross Barbarka 2020”, wpieranego przez Gminę Miasta Toruń Szkoła Leśna na
Barbarce w okresie od lipca do października zrealizowała cykl 4 biegów przełajowych. Biegi przeprowadzane
były w niedziele: 5 lipca, 2 sierpnia, 13 września i 4 października 2020 r. w godzinach 10.00-13.00. Do udziału
w biegach zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Torunia.. Zakładano, iż w jednym biegu będzie brało łącznie
około 30-40 osób. Jednak zainteresowanie biegami było tak duże iż rzeczywista liczba uczestników w biegach
była dwa razy większa. Łącznie we wszystkich biegach cyklu rywalizowało 294 zawodników. Jedna osoba
mogła wziąć udział w jednym, kilku lub wszystkich biegach cyklu. Łącznie w zawodach wystartowało 131
niepowtarzających się osób. Każdy z 4 biegów zaplanowany był według takiego samego harmonogramu i był
trzygodzinną, jednodniową imprezą. Z uwagi na różny wiek i możliwości uczestników bieg zrealizowany został
na kilku dystansach i w kilku kategoriach wiekowych. Biegi odbędą się na terenach leśnych przyległych do
Osady Leśnej Barbarka w czterech kategoriach wiekowych . Każdorazowo w czasie biegów mierzony był
zawodnikom czas w jakim pokonali trasę Zawodnicy mogli brać udział w wybranych przez siebie
wydarzeniach. Jednakże celem projektu było zachęcenie odbiorców do systematycznego aktywnego
wypoczynku i udziału w jak największej liczbie wydarzeń. Dla osób, które wzięły udział w przyjemniej w
trzech z czterech biegów po ich zakończeniu. przygotowany został średni ranking czasowy. Takich
zawodników w cyklu było 62. Wśród tych zawodników w ich kategoriach wiekowych wyłonieni zostaną
zdobywcy trzech pierwszych miejsc z podziałem na płeć (łącznie 24 nagrody). Ogłoszenie wyników w czasie
spotkania podsumowującego cały cykl w dniu 15 listopada. Spotkanie z uwagi na panujące obostrzenia zostało
zorganizowane on –line a nagrody i medale zostały przekazane zawodnikom indywidualnie.

7.

Półkolonie na Barbarce

W wakacje Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowała w terminie od 6 do 10 lipca 2021r. półkolonie letnie dla
dzieci i młodzieży . Wzięło w nich udział 14 dzieci. W programie półkolonii znalazły się terenowe warsztaty
przyrodnicze, zabawy sportowe i integracyjne, wyjście do paru linowego Barbarka , Barbarkowego Parku
Rekreacyjnego, a także ekologiczne warsztaty plastyczne warsztaty. Każdego dnia zapewniona została
dzieciom opieka w godzinach 7.30-16.30 oraz wyżywienie.

8.

Akcja ekologiczna pn. „Ocal planetę - zmniejsz swój ślad ekologiczny

W ramach projektu pn „Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń Stowarzyszenie ”Tilia” zrealizowano
na Barbarce akcję pn. „Ocal planetę – zmniejsz swój ślad ekologiczny”. Akcja miała za zadanie zwrócić uwagę
mieszkańców na zwiększającą się ilość dni, podczas których żyjemy na tzw. kredyt ekologiczny oraz skłonić
mieszkańców Gminy Miasta Toruń do zastanowienia się nad tym co i w jaki sposób można zrobić aby
zmniejszyć ślad ekologiczny a tym samym uratować planetę dla przyszłych pokoleń. Akcja zorganizowana
została w trakcie dwóch dni w weekend wakacyjny w celu zwrócenia uwagi na wysoki ślad ekologiczny
dalekich podróży oraz w dniu 19 września podczas obchodów Światowego Dnia bez Samochodu aby zachęcić
do zmniejszania śladu ekologicznego poprzez zamianę samochodu na rower lub spacer. Przygotowano
stanowisko edukacyjne na którym każdy mieszkaniec mógł obliczyć swój ślad ekologiczny. Obliczenie śladu
odbywało się za pomocą kalkulatora – specjalnej ankiety z wytycznymi. W akcji udział wzięło 205 osób. Do
stanowiska przygotowano tablice (plansze) edukacyjnych z informacjami dotyczące śladu ekologicznego,
pozwalające mieszkańcom na swobodne zapoznanie się z tematyką. Swój ślad ekologiczny mieszkańcy mogli
porównać do śladu w poszczególnych krajach. Najmłodsi mieszkańcy Torunia mogli skorzystać z kącika
plastycznego i tam pokolorować tematyczny obrazek lub wykonać plakat zachęcający do zmniejszenia śladu
ekologicznego. Na stanowisku oprócz zmierzenia swojego śladu ekologicznego mieszkańcy mogli również
zadeklarować się pisemnie które kroki na co dzień podejmą aby ograniczyć, zmniejszyć swój dotychczasowy
ślad ekologiczny. Przygotowana została specjalna deklaracja, którą każdy mieszkaniec mógł podpisać i zabrać
ze sobą do domu, tak aby każdego dnia przypominała mu o złożonym na Barbarce przyrzeczeniu. W deklaracji
znajdują się m.in. wskazówki/ sposoby na zmniejszenie śladu ekologicznego do przestrzegania których się
zobowiązuje. Wśród wskazówek znajdują się np.; zakręcaj kran, używaj wielorazowych butelek, zrezygnować

z jednorazowych torebek foliowych, wyrzucaj chusteczki higieniczne do kosza, czytaj etykiety i zwracaj uwagę
na oznaczenia i certyfikaty ekologiczne, stosuj zasady segregacji, popieraj fair trade, nie jedz mięsa chociaż
przez 1 dzień w tygodniu, stosuj recykling, nie wyrzucaj ubrań, ogranicz latanie samolotem, wybieraj naturalne
środki piorące, ogranicz konsumpcjonizm itp. Na zakończenie akcji policzony został średni ślad ekologiczny
dla mieszkańców Torunia wyliczony na próbie min. 200 badanych. Uzyskany wynik wraz z krótkim raportem
z akcji zamieszczony został na stronie internetowej Szkoły Leśnej.

9.

Akcja edukacyjna pn. „Niska emisja-palący problem"

Wydarzenie edukacyjne zostało zorganizowane zostało w ramach projektu pn „Toruń dba o środowisko dla
przyszłych pokoleń” w dniu 19 września na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce. Miało charakter otwarty dla
wszystkich mieszkańców Torunia. Podczas wydarzenia przeprowadzono działania edukacyjne w formie
pogadanki dla mieszkańców na temat zanieczyszczeń atmosfery i sposobów przeciwdziałania niskiej emisji.
Prowadzący omawiali zagadnienia związane z niską emisją m.in.: przyczyny, objawy i skutki, główne źródła
niskiej misji, zależność pomiędzy niską emisją a chorobami układu oddechowego, Podczas wydarzenia zostały
przeprowadzone doświadczenia, gry i zabawy edukacyjne, które będą miały formę atrakcyjną, angażującą
uczestników w omawiane zagadnienia.. Zostały wykorzystane plansze z odnawialnymi źródłami energii,
plansze przedstawiające mapy zanieczyszczenia powietrza na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz źródła
zanieczyszczeń. Dla uczestników zostały przygotowane zadania aktywizujące, karty pracy, kolorowanki.
Uczestnicy mogli ozdabiać maseczki przeciwpyłowe i wykonywać plakaty -chmurki zachęcające do ochrony
powietrza.

10.

Akcja edukacyjna pn.„Las dla ludzi ludzie dla lasu”

Akcja pn. "Las dla ludzi, ludzie dla lasu" została przeprowadzona w dniu 27 września 2020r. na terenie Szkoły
Leśnej na Barbarce w Toruniu w konwencji otwartego spotkania rodzinnego. Organizowana była w ramach
projektu pn. "Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń", wpieranego przez Gminę Miasta Toruń. W
ramach akcji został zaprezentowany aspekt ochrony lasu i dziedzictwa przyrodniczego. Wrzesień jest
miesiącem, w którym ludzie licznie wybierają się na grzyby do lasu. W związku z tym zostały przygotowane
stanowiska edukacyjne dot. lasu, w szczególności grzybów. Zostało przygotowane stanowisko eksperckie,
gdzie można było dowiedzieć się jak rozpoznawać grzyby. Motywem przewodnim akcji była popularyzacja
kultury grzybobrania a także wiedzy na temat znajomości grzybów jadalnych i trujących. Podczas akcji została
przygotowana gra fabularyzowana pt. „Muchomory pogubiły kropki…” z zadaniami edukacyjnymi. Podczas
akcji zorganizowano także stanowiska edukacyjne / 5 stanowisk/ , na których można było sprawdzić swoją
wiedzę z zakresu ekologii. Na każdym stanowisku były przygotowane drobne nagrody za udział w mini
quizach. Akcja miała także zachęcić do większego uczestnictwa społeczeństwa w spacerach na terenach
leśnych oraz do świadomej ochrony terenów zielonych, parkowych w kontekście zmiany klimatu. Finałem
akcji było kolejne bicie rekordu Polski w jak największej ilości przytulających się do drzew przez 1 min. w tym
samym czasie. Podczas akcji wystąpił zespół muzyczny. W akcji udział wzięło Akcja trwała 4 godziny.

11.

Akcja ekologiczna pn. „Zmień swój styl życia – żyj zgodnie z zasadą

zero waste”
W miesiącu październiku Stowarzyszenie „Tilia” przeprowadziło akcję pn. „Zmień swój styl życia – żyj
zgodnie z zasadą zero waste”. Akcja zorganizowana została w ramach projektu pn. "Toruń dba o środowisko
dla przyszłych pokoleń", wpieranego przez Gminę Miasta Toruń. W ramach akcji zorganizowano kampanię
promocyjno – informacyjną na portalach społecznościowych Szkoły Leśnej na Barbarce oraz Stowarzyszenia
„Tilia” skierowaną do mieszkańców miasta Torunia. W miesiącu październiku przez okres 2 tygodni na w/w
portalach Stowarzyszenie umieszczało posty dotyczące zasad zero waste – łącznie min. 10 postów. Posty
średnio przeczytało 200 odbiorców każdy – łącznie posty miały 2489 odbiorców. Umieszczane informacje
nawiązywały powszechnie obchodzonego w Polsce Święta Zmarłych, pokazywały co zrobić, w jaki sposób się
przygotować aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko np. poprzez ilość wyrzucanego w tych dniach
plastiku. Dodatkowo w dniu 17 października tj. w sobotę zorganizowano otwarte spotkanie dla mieszkańców
Torunia. Spotkanie trwało cztery godziny. Celem działania było zwrócenie uwagi na problem a także
wypracowanie kompromisu i zachęcenie uczestników do chwili zastanowienia się nad istniejącym problemem.
Podczas spotkania zorganizowane zostały warsztaty na których wykorzystywane były stare znicze zarówno te
szklane jak i plastikowe. Wykorzystując pozostałości starych, niedopalonych świec oraz wosk roślinny

wytworzono nowe wkłady do zniczy oraz odnowiono lampiony.

Akcje wyjazdowe mobilnego stanowiska edukacyjnego organizowane przez
Stowarzyszenie „Tilia” w 2020 r. w ramach następujących
projektów/przedsięwzięć:
1.

Organizacja stanowiska edukacyjno- informacyjnego i eventu w ramach projektu pn. Niska
emisja-palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto,
dofinansowanego ze Gminy Miasta Toruń- 1 event 200 os

2.

Organizacja stanowiska edukacyjno- informacyjnego i eventu w ramach projektu w ramach
projektu pn. Niska emisja-palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy
Bydgoskie Przedmieście”, dofinansowanego ze Gminy Miasta Toruń – 200 osób, 1 event

3.

Wyjazdy mobilnego stanowiska edukacyjnego edukacyjne do placówek oświatowych na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności
biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie
przyrody „Las Piwnicki”, Projekt realizowany i finansowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00IZ.00-04-174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona
przyrody w okresie od 16.10 do 6.11.2020 – 6 wyjazdów- udział 881 uczniów

Uczestnicy zajęć /warsztatów 2020
L.p. Finansowan Tytuł
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Konkursy 2020
L.p.

Projekt

Ilość
uczestników

1.

Projekt pn. „Toruń dba o środowisko dla przyszłych
pokoleń”, dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruńkonkurs na plakat dla uczniów
Projekt pn. „Zielony Toruń” dofinansowany ze środków
Gminy Miasta Toruń. Konkurs internetowy dla uczniów

333

Projekt pn” Drzewo w Krajobrazie” dofinansowany ze
środków Gminy Miasta Toruń. Konkurs pn. „Poznaj wartość
swojego drzewa”

22

2.

3.

140
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Projekty realizowane przez Stowarzyszenie ,,Tilia” w 2020 roku –
działania
1. Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń
Termin realizacji projektu: luty 2020-grudzień 2020
Cel: promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniających się
do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Miasta Toruń, a także wspieranie
aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, w tym
szczególnie adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i niskiej emisji,
oszczędzania energii i wody

Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń
Działania:













100 dwugodzinnych warsztatów o tematyce służącej kształtowaniu postaw proekologicznych oraz
szerzeniu wiedzy na temat zmian klimatu dla uczniów toruńskich placówek oświatowych oraz 6
warsztatów dla mieszkańców Torunia służących aktywizacji społecznej i budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego w obszarze działań adaptacyjnych do zmian klimatu i kształtowania postaw
proekologicznych
konkurs plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Chrońmy powietrze przeciwdziałajmy niskiej
emisji”
konkurs internetowy dla mieszkańców Torunia, dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Zielony Toruń”
akcja pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2020” skierowana do mieszkańców Torunia we
współpracy z Nadleśnictwem Toruń tj. organizację i przeprowadzenie czterogodzinnej akcji
edukacyjnej pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w Osadzie Leśnej Barbarka połączonej z
przekazywaniem około 1500 sadzonek drzewek leśnych mieszkańców Torunia, sadzeniem drzewek na
Barbarce i warsztatami edukacyjnymi dotyczącymi roli drzew w oczyszczaniu powietrza, a także akcji
edukacyjna pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń w 15 toruńskich placówek oświatowych
akcja z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska pn. „Land Art – dla ziemi dla klimatu” dla
uczniów toruńskich szkół i mieszkańcy Torunia
akcja ekologiczna pn. „Ocal planetę - zmniejsz swój ślad ekologiczny” dla mieszkańców Torunia
akcja pn. "Las dla ludzi, ludzie dla lasu" dla mieszkańców Torunia
akcja ekologiczna pn. „Zmień swój styl życia – żyj zgodnie z zasadą zero waste” dla mieszkańców
Torunia
akcja edukacyjna pn. „Niska emisja-palący problem” dla mieszkańców Torunia
100 lekcji po 2 godz. lekcyjne ( 2 x 45 min.) w toruńskich szkołach z zakresu zmian klimatu

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń

2. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w
ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki"
Termin realizacji projektu: marzec-listopad 2020
Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
Cele projektu:


ochrona bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego
poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą,











podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska
przyrodniczego,
wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu
odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska,
przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie
środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców,
popularyzacja przyrody województwa kujawsko - pomorskiego i jej różnorodności biologicznej,
poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej,
kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego,
promocja obszarów chronionych pod względem ochrony zasobów genowych gatunków,
promocja atrakcji przyrodniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego,
promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju.

Działania:



warsztaty dla dzieci i młodzieży,
przygotowanie ścieżki edukacyjnej z aplikacją mobilną.

Finansowanie: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

3. Ochrona różnorodności biologicznej płazów poprzez zakup zabezpieczeń na terenie
Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu
Termin realizacji: listopad 2019-październik 2020
Cel projektu: ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności na obszarze ZIT BTOF
Beneficjenci: dzieci i młodzież szkolna z terenu obszaru ZIT woj. kuj-pom. powiatów
bydgoskiego, toruńskiego, miasta Bydgoszczy oraz miasta Torunia
Działania projektu:



warsztaty dla 100 grup dzieci i młodzieży,
szkolenie dla 20 nauczycieli,



badania monitoringowe składu gatunkowego i liczebności płazów na terenie Osady Leśnej
na Barbarce
przygotowanie miejsca do zadań edukacyjnych
zabezpieczenie tras migracji płazów w okresie wiosennym na terenie Osady Leśnej na
Barbarce




Finansowanie:
Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i
zasobów kulturowych na obszarze ZIT.

4. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo –
ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las
Piwnicki
Termin realizacji projektu: styczeń 2020- 2023
Beneficjenci: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego
Cel: ochrona bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego
poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą

Działania:








Doposażenie budynku edukacji ekologicznej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz Szkoły
Leśnej na Barbarce Ochrona czynną płazów i ochronę bioróżnorodności wraz z wsparciem inicjatyw
lokalnych w woj. kuj-pom,
Wyposażenie wirtualne w terenie – stanowiska edukacyjne dot. płazów z mobilną aplikacją
internetową i oznakowaniem GPS w Szkole Leśnej na Barbarce,
Edukacja przyrodniczo – ekologiczną w ośrodkach edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las
Piwnicki” i w Szkole Leśnej na Barbarce -zorganizowanie i przeprowadzenie 2 640 godzin
warsztatów dla 7 800 osób
Organizacja 30 mobilnych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych woj. kuj-pom
udział ok 4500 osób
Portal internetowy dotyczący czynnej ochrony płazów i ochrony różnorodności biologicznej w woj.
kujawsko – pomorskim, www.ochronagtunkowa.edu.pl
Organizacja konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży dot. ochrony bioróżnorodności,
Trzydniowy Festiwal Ekologiczny – łącznie ok 2700 uczestników

Finasowanie: Projekt realizowany i finansowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla
Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.

5. Cross Barbarka 2020
Termin realizacji: marzec 2020-grudzień 2020
Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń
Cel: popularyzacja kultury fizycznej i masowej rekreacji, a także aktywnego rodzinnego spędzania czasu
wolnego na świeżym powietrzu oraz wykorzystania terenu rekreacyjnego, jakim jest Osada Leśna Barbarka i
jej okolice, do aktywnego odpoczynku.
Działania:




organizacja cyklu 4 biegów przełajowych w niedzielę w okresie od kwietnia do października 2020 r. dla dzieci
i dorosłych, na czterech trasach trasy o długości od 200 m do ok. 6 km w czterech kategoriach wiekowych z
podziałem na płeć wraz z ogniskiem na ich zakończenie
organizacja spotkanie podsumowujące i ogłoszenie wyników - Dla zawodników, którzy wezmą udział w
przynajmniej 3 biegach, przygotowany został średni ranking czasów w jaki pokonywali trasę. Wśród tych osób
wyłonieni i nagrodzeni zostali zwycięzcy w każdej kategorii. Dla wszystkich uczestników przygotowane
zostały medale ekologiczne.

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń

6. Niska emisja-palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy
Bydgoskie Przedmieście
Termin realizacji: kwiecień 2020-październik 2020
Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń
Cel: stworzenie warunków do wspólnego –rodzinnego spędzania czasu z możliwością poznania zagrożeń
związanych z zanieczyszczeniem powietrza i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
Działania:



organizacja wydarzenia otwartego dla mieszańców Torunia przybliżającego dzieciom i młodzieży i
dorosłym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców i
promującego działań dotyczących ograniczenia niskiej emisji - 1 event na terenie dzielnicy Bydgoskie
Przedmieście

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń

7. Niska emisja-palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare
Miasto
Termin realizacji: kwiecień - październik 2020
Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń
Cel: stworzenie warunków do wspólnego –rodzinnego spędzania czasu z możliwością poznania zagrożeń
związanych z zanieczyszczeniem powietrza i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
Działania:


organizacja wydarzenia otwartego dla mieszańców Torunia przybliżającego dzieciom i młodzieży i
dorosłym działań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie warunków życia mieszkańców i
promującego działań dotyczących ograniczenia niskiej emisji - 1 event na terenie dzielnicy Stare
Miasto

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń

8. Barbarka - klejnot w zielonej koronie
Termin realizacji: od 8 czerwca do 31 sierpnia 2020
Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń
Cel:












upowszechnienie wiedzy na temat miejsc pamięci zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń, w tym
MPN Barbarka,
kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu pamięci MPN, - rozwijanie
poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
pogłębienie wiedzy historycznej,
wzrost świadomości historycznej,
kształtowanie postaw patriotycznych,
rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
wzrost więzi z ojczyzną, swoim miastem, pielęgnowanie polskości,
dostrzeżenie piękna kraju ojczystego,
kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej,
kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

Działania:



opracowanie 1 ścieżki historycznej wraz z kartami pracy dostosowanymi do 3 kategorii wiekowych: I - III, IV VI oraz VII - VIII i klas ponadpodstawowych oraz karty rodzinnej
wykonanie podstrony projektu poświęconej MPN Barbarka oraz historii Barbarki www.barbarkahistoria.pl

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń

9. Drzewo w krajobrazie
Termin realizacji: od 12 października do 30 października 2020
Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń
Cel: zwiększenie świadomości ekologicznej na temat krajobrazu miejskiego, w tym procesów, które
wpływają na jego kształt, funkcje jakie pełni, kultywowanie tradycji czy występujących zagrożeń oraz roli
drzew w krajobrazie
Działania:




organizacja edukacyjnego "spaceru krajobrazowego" z ekspertem połączonego z konkursem na terenie miasta
Toruń
organizacja spotkania otwartego dla mieszkańców na Barbarce- Drzewo w krajobrazie - spotkanie przy olszy
organizacja konkursu pn. "Poznaj wartość swojego drzewa"

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń

10. Pomoc doraźna w czasie pandemii koronowirusa
Kiedy: od 1 maja do 30 września 2020
Dofinansowanie: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z s,
realizacja zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030
11. Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego,
lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń
Termin realizacji projektu: 1.09.2020 - 31.08.2022
Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa 40 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego,
chełmińskiego i miasta Toruń, poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę i wzmocnienie
ich zdolności do zatrudnienia.
Beneficjenci projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z
niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego,
chełmińskiego lub obszar miasta Toruń.
Priorytetowo traktowane są osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego lub osoby ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi lub osoby korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub rodzina) lub zamieszkujące na
obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji.
Projekt realizował będzie następujące wskaźniki produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 40
os.
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 5 os.

Projekt realizował będzie następujące wskaźniki rezultatu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu - 20 os.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu - 5 os.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 5 os.
Projekt przewiduje dwie ścieżki;
ścieżka I dotyczy aktywizacji społecznej
ścieżka II dotyczy aktywizacji zawodowej; warunkiem uczestnictwa w ścieżce aktywizacji zawodowej jest
ukończenie ścieżki aktywizacji społecznej.
Ścieżka I obejmuje:
- zajęcia z psychologiem/pedagogiem/specjalistą ds. reintegracji społecznej (7 h)
- coaching indywidualny (5 sesji po 2 h, łącznie 10 h)
- doradztwo zawodowe (2 h)
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych (realizowane zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia)
Ścieżka II obejmuje:
- możliwość uczestnictwa w Klubie Wolontariatu oraz odbycia wolontariatu w podmiotach ekonomii
społecznej
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Napraw i Ponownego Wykorzystania
- bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe
- płatne staże w podmiotach ekonomii społecznej
Uczestnicy odbywający kursy lub szkolenia zawodowe otrzymają stypendia oraz będą mieli zapewniony
bezpłatny dojazd, ubezpieczenie oraz badania profilaktyczne (medycyna pracy).
Finansowanie: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.2
Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne

Działania/Projekty organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia” we współpracy
1. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”
Termin realizacji: październik 2019 – wrzesień 2022
Beneficjenci: obszar działania województwo kujawsko-pomorskie: powiat: aleksandrowski, chełmiński,

lipnowski, toruński i M. Torunia

Projekt realizowany w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie
„Tilia”, w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.
Wartość projektu: 9 094 539,31 PLN Wkład funduszy: 8 829 839,31 PLN.
Cel główny projektu OWES Toruń:
Wzmocnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz
pobudzenie powstawania nowych PES poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w drodze animacji i inkubacji
na obszarze drugiego subregionu Województwa Kujawsko – Pomorskiego tj. powiatów: aleksandrowskiego,
chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i M. Torunia w okresie od 01.10.2019 – 30.09.2022 r.
Cele szczegółowe projektu OWES Toruń





157 PES zostanie objętych wsp., którego celem jest poprawa jakości ich funkcjon., stworzenie dodat.
miejsc pracy oraz ekonomizacjipodmiotu.
188 os. zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. zostanie objętych wsp., mającym na celu
zaktywizowanie w działaniu na rynku pracy.
96 os. zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem pracujących po opuszczeniu programu.
Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:
 osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej
 podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych
 podmioty ekonomii społecznej,
 pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej
 jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne

Opis projektu OWES Toruń:
Projekt opiera się na działaniach animacyjnych i edukacyjnych dla osób prawnych i fizycznych najbardziej
oddalonych od rynku pracy z obszaru subregionu 2. Ważną rolę pełnić będzie inkubacja przedsiębiorstw
społecznych realizowana w celu utworzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby prawne oraz grupy
inicjatywne. Rozwój przedsiębiorczości społecznej opiera się o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia
pomostowego oraz merytorycznego m.in. poprzez świadczenie doradztwa ogólnego, specjalistycznego,
szkoleń/kursów, mentoringu/coachingu, wizyt studyjnych, mentoring/coaching/ekspert, udzielanie
mikrograntów, voucherów, wsparcia o charakterze reintegracyjnym. W ramach projektu założono działania
mające na celu podniesienie konkurencyjności PES/PS poprzez tworzenie kooperatyw.
Finasowanie: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Działania/Usługi organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia” na
zlecenie
1. Kawiarenka Naprawczej Stajnia PPU
Kawiarenka Naprawcza Stajnia Punkt Ponownego Użycia (PPU) prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Tilia”
działające w Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu https://www.kawiarenkanaprawczastajnia.org/
Kawiarenka powstała na zlecenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Je powstanie sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa
Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu SURFACE.
W ramach usługi Stowarzyszenie „Tilia” uruchomiło Kawiarenkę Naprawczą Stajnia Punkt Ponownego Użycia na
terenie Osady Leśnej na Barbarce w Toruniu, ul. Przysiecka 13.

W okresie od 1 listopada 2019 roku do 10 czerwca 2020 roku zrealizowano następujące działania w związku z pilotażową
działalnością Kawiarenki Naprawczej Stajnia Punkt Ponownego Użycia, opisane w §1, ust.1 pkt 2,tj:



przyjmowanie oraz sprzedaż przedmiotów, minimum 2 dni w tygodniu przez cały okres trwania
pilotażu, w tym w każdy wtorek i w sobotę przez 8 godzin dziennie;
łącznie przyjęto 556 przedmiotów o łącznej wadze około 1500 kg
nowych właścicieli znalazły 272 przedmioty

zorganizowano 16 bezpłatnych i ogólnodostępne warsztatów edukacyjnych, warsztaty naprawcze
propagujące idee ponownego użycia przedmiotów wśród mieszkańców regionu, tj.:
- w dniu 4 stycznia 2020 r. - warsztaty tapicerskie cz. 1
- w dniu 11 stycznia 2020 roku - warsztaty naprawy mebli
- w dniu 18 stycznia 2020 roku - warsztaty tapicerskie cz. 2
- w dniu 28 stycznia 2020 roku - warsztaty upcyklingowe – świeczki
- w dniu 31 stycznia 2020 roku zorganizowano warsztaty upcyklingowe - woreczki na warzywa i
owoce - zero waste
- w dniu 4 lutego 2020 roku - warsztaty - stroje karnawałowe
- w dniu 7 lutego 2020 roku - warsztaty - woreczki na warzywa
- w dniu 25 lutego 2020 roku - cztery rodzaje warsztatów dla 4 grup
- recykling świeczek,
- budowa karmników z odpadów drewnianych,
- szycie warzyworków,
- biżuteria z koszulek
- w dniu 3 marca 2020 roku - twórcze warsztaty z makulatury - wykonywanie figury konia z masy
papierowej - papier mâché, cz.1.
Niestety, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz na świecie a także w związku z
wprowadzonymi ograniczeniami życia publicznego z uwagi na zagrożenie wirusem COVID – 19, warsztaty
zaplanowane w kolejnych miesiącach trwania pilotażu tj. w marcu, w kwietniu oraz w maju zostały odwołane.
Wobec takich obostrzeń Stowarzyszenie pragnąc wywiązać się z podpisanej umowy zaproponowało zamianę 11
warsztatów (3 w marcu, 4 w kwietniu, 4 w maju), których realizacja w normalnym trybie nie będzie możliwa, na
warsztaty on line, które będą ogólnodostępne dla mieszkańców i nie tylko w Internecie. Czas trwania projektu
wydłużono do 10 czerwca 2020 roku.
Za pomysł, nagranie a także montaż poszczególnych filmików odpowiadało Stowarzyszenie „Tilia”, które
samodzielnie zrealizowało 11 filmowych warsztatów. W poszczególnych odcinkach wystąpili pracownicy
Stowarzyszenia „Tilia”, osoby związane z obsługą Kawiarenki a także specjaliści w danym temacie.
Nagrane filmy udostępnione zostały na kanale YouTube Stowarzyszenia „Tilia”. Linki do filmów umieszczone
zostały na stronie Facebooka Kawiarenki Naprawczej Stajnia PPU skąd można je pobrać.
Siedem z jedenastu filmów zostało umieszczonych w Internecie w maju, cztery kolejne do 10 czerwca.
Nagrano następujące filmiki:













„Jak zmienić obicie krzesła?”, czas trwania około 11,50 min.
„Drugie życie t – shirtu”, czas trwania około 12 min.
„Jak zadbać o rower?”, czas trwania około 12,42 min.
„Jak zrobić lampion ze słoika?” czas trwania około 17,43 min.
„Jak wykorzystać zużyte świeczki”, czas trwania około 9 min.
„Jak nadać lampkom nowego blasku”, czas trwania około 17,21 min.
„Drugie życie złomu”, czas trwania około 9,08 min.
„Jak zrobić tacę z plastra drewna”, czas trwania około 17,43 min.
„Jak odnowić drewniane meble?”, czas trwania około 11,33 min.
„Nie wyrzucaj, napraw, użyj ponownie, chroń środowisko”, czas trwania około 4,42 min.
„Jak zrobić naszyjnik z włóczki t – shirtowej”,czas trwania około 9,01 min.

Kawiarenka Naprawcza Stajnia działa na ternie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu i prowadzona
jest przez Stowarzyszenie „Tilia. Zadanie zostało zlecone przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Celem Kawiarenki Naprawczej jest naprawa i ponowne wykorzystanie przedmiotów codziennego
użytku oraz nadanie im „drugiego życia”. Istotne jest zawracanie strumienia przedmiotów, które nie
muszą stać się odpadami. Kawiarenka naprawcza to miejsce, w którym można naprawić uszkodzone
rzeczy, w której można otrzymać porady ekspertów/specjalistów w danej dziedzinie, są organizowane
warsztaty, serwowana jest kawa i herbata. Do kawiarenki mogą zgłaszać się wszyscy, którzy
samodzielnie chcą dany przedmiot naprawić, wymienić się rzeczami lub popsuty przedmiot
przekształcić w taki sposób, aby mógł dalej służyć i spełniać swoją pierwotną lub inną niż pierwotna
funkcję.
Kawiarenki naprawcze pozyskują także atrakcyjne niechciane przedmioty lub, te, które po naprawie
mogą zostać z powodzeniem sprzedane. Organizowane są wówczas sklepy z używanymi
przedmiotami lub mini wyprzedaże, jarmarki. Kawiarenka ma także sprzyjać samopomocy i
integracji społecznej, wymianie przedmiotów między osobami lub wspólnemu korzystaniu z danych
narzędzi.
Innym nadrzędnym celem organizowania kawiarenki naprawczej jest aspekt społeczny. W punkcie
napraw i ponownego wykorzystania mogą być zatrudniane osoby o niskich kwalifikacjach. W
miejscach tych można organizować warsztaty nauki różnych specjalizacji w zakresie napraw.
Ponadto, naprawiane lub używane przedmioty są sprzedawane w bardzo atrakcyjnych cenach.
Nabywcami mogą być osoby mniej zamożne lub te które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie
mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb materialnych.
Działania sfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Operacyjnego i budżetu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu SURFACE na zlecenie Województwa
Kujawsko -Pomorskiego.

2. Autorskie przygotowanie i prowadzenie 24 lekcji ekologicznych
emitowanych na antenie TVP Bydgoszcz na zlecenie "SOS MUSIC"
Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła spółka jawna
3. Przygotowanie i wygłoszenie wykładu o tematyce ekologicznej na zlecenie
firmy NEUCA Spółka akcyjna z Torunia

