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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
„TILIA” W ROKU 2016

STOWARZYSZENIA

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 TSE TILIA
SZKOŁA LEŚNA NA BARBARCE
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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 3 budynkami (leśniczówką, w której znajdują się
biura oraz otwarta sala, 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. TSE Tilia w 2010 podpisało umowę z Prezydentem Miasta
Torunia nr 3766 w dniu 16.12.2010 r. na dzierżawę terenu Osady Leśnej na Barbarce na okres
10 lat.
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:
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•

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 imprez
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.

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. TSE 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
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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. Znajduje sią także mini stajnia z możliwością przejażdżek na
konikach.
Szkoła Leśna na Barbarce
Stowarzyszenie Tilia
Ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
+48 56 657 60 85
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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.
Ponadto, realizowane były działania w Schronisku dla Zwierząt w Toruniu oraz w Wiatraku
w Bierzgłowie.
2.3 ODBIORCY
Uczestnicy zajęć przyrodniczo-ekologicznych
Odbiorcy:
•
•
•
•

przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły średnie

Oferowane zajęcia:
•
•
•

jednodniowe (od 2- 5 godz.)
dwudniowe ( 4 zajęć 2 –godz.)
trzydniowe ( 6 zajęć 2 – godz.)

Uczestnicy przedsięwzięć:
•
•
•
•
•
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Dzieci i młodzież
Nauczyciele (np. szkolenia dla nauczycieli)
Organizacje pozarządowe
Osoby starsze „seniorzy”
Osoby indywidualne (turyści, mieszkańcy regionu)

•

Administracja samorządowa

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

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/
Kanał You Tube
https://www.youtube.com/user/StowarzyszenieTilia

2.6 Przedsięwzięcia finansowane m.in. z środków uzyskanych z 1% podatku i źródeł
zewnętrznych.

1.

Akcja pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń na Dzień Ziemi”

3 kwietnia 2016 roku Szkoła Leśna na Barbarce , tak jak w poprzednich latach, we
współpracy z Nadleśnictwem Toruń zorganizowała akcję „Posadź drzewo dla przyszłych
pokoleń”, w której zachęcała mieszkańców Torunia i okolic do sadzenia drzewek w swoim
otoczeniu.
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Do udziału w akcji zapraszano szkoły oraz osoby indywidualne. Jak zwykle po odbiór
sadzonek zgłosiło się bardzo dużo osób. Rozdaliśmy łącznie ok 1000 bezpłatnych sadzonek
drzewek leśnych tj. jarząb, lipa, dąb, modrzew, klon jawor.
2.

XVI Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

Szkoła Leśna na Barbarce tak jak w poprzednich latach zorganizowała zajęcia w ramach XVI
Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu. Warsztaty pt. "Pozytywna energia"
zorganizowane zostały dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.
W dniu 23 kwietnia 2016 r. (sobota) odbyły się zajęcia dla osób indywidulanych – dzieci z
rodzicami . Natomiast 25 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) oraz we wtorek 26 kwietnia w
zajęciach brały udział łącznie cztery grupy zorganizowane (szkolne).
Część zajęć odbywała się na zasadzie podchodów. Na terenie Osady Leśnej na Barbarce
poukrywane zostaną zadania i zagadki do rozwiązania dla uczestników. Druga część zajęć
miała charakter doświadczalny. Uczestnicy pod kierunkiem prowadzącego przeprowadzali
doświadczenia z użyciem modeli eksperymentalnych wykorzystujących energię odnawialną.
Przebieg zajęć urozmaicony został konkursami i zabawami z nagrodami.
3. Rajd rowerowy organizowany w ramach III edycji Dni Otwartych Funduszy
Europejskich pn. „Ptaki Rezerwatu Las Piwnicki”
W dniu 15 maja 2016r. (niedziela) zorganizowany został czterogodzinny rajd rowerowy dla
mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego do Dworku Myśliwskiego w Rezerwacie Las
Piwnicki. Początek rajdu i jego zakończenie miało miejsce w Osadzie Leśnej Barbarka. Rajd
prowadzony był przez pracownika Stowarzyszenia „Tilia”. W czasie rajdu jego uczestnicy
prowadzili obserwacje terenowe ptaków związanych ze środowiskiem leśnym. W Dworku
Myśliwskim zaprezentowany został film o rezerwacie Las Piwnicki pn. „Powrót do
pierwotnego lasu – Rezerwat Las Piwnicki”. Uczestnikom rajdu zaproponowano bezpłatne
wypożyczenie rowerów na czas rajdu z Wypożyczalni rowerowej w Szkole Leśnej na
Barbarce. Na zakończeniu rajdu zorganizowano na Barbarce ognisko.
4.

Warsztaty przyrodnicze pn. . "Przyrodę szanuję i wiedzą zyskuję”

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który obchodzony jest na całym świecie
corocznie 5 czerwca w godz. 14.00-17.00, by zachęcić mieszkańców Torunia i okolic do
szanowania przyrody Szkoła Leśna na Barbarce i Stowarzyszenie „Tilia” zaprosiło dzieci w
wieku 5-12 lat do udziału w warsztatach pn. "Przyrodę szanuję i wiedzą zyskuję” . Dla
uczestników warsztatów przygotowano: koło fortuny, gry terenowe, podchody ekologiczne,
edukacyjne układanki, zabawy sportowe, wspólne budowane domku dla owadów oraz
warsztaty plastyczne.
5.
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Barbarkowy Rajd Rowerowy

19 czerwca 2016 r. zorganizowany został Barbarkowy Rajd Rowerowy. O godz. 10.00 na
terenie Osady Leśnej Barbarka około 30 osób stanęło na starcie rajdu. Celem tej corocznie
organizowane imprezy jest popularyzacja turystyki rowerowej jako jednej z form zdrowego
wypoczynku, doskonalenie współdziałania i współżycia w grupie oraz życia na co dzień z
przepisami ruchu drogowego. Rajd odbył się na dystansie 15 km. Na trasie wyznaczone
zostały trzy punkty kontrolne. Wśród uczestników rajdu rozlosowano nagrody. Po rajdzie dla
jego uczestników zorganizowano ognisko z kiełbaskami.
6.

Plener malarski Malownicza Barbarka

W dniach od 27 czerwca do 6 lipca 2016 roku na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce odbywało
się będzie VIII Toruńskie Międzynarodowe Sympozjum Malarskie MALOWNICZA
BARBARKA 2016. Jego uczestnikami byli artyści malarze (20 osób) z ośmiu krajów: Turcji,
Anglii, Maroko, USA, Serbii, Austrii, Włoch i Polski. Uroczysta inauguracja Sympozjum
odbyła się 29 czerwca 2016 roku o godz. 12.30 w Muzeum Okręgowym w Toruniu. O
godz.15.00 w Piwnicy Gdańskiej Muzeum Okręgowego w Toruniu nastąpiło otwarcie
Polsko - Amerykańskiej wystawy malarstwa, tkaniny i ceramiki, której autorami byli: Ewa
Pankiewicz, Iga Kazimiera Kalkowska, Krzysztof Skarbek, David C. Mendoza, Christopher
Hall . Od 28 czerwca do 5 lipca (z wyjątkiem 3 i 4 lipca) w Szkole Leśnej na Barbarce /sala
w Leśniczówce/ od godz. 17.30 uczestnicy sympozjum prezentowali swój dorobek
artystyczny. Prezentacjom towarzyszył pokaz slajdów, filmów oraz dyskusje na temat
kondycji współczesnej sztuki na świecie . Wstęp wolny na prezentacje był wolny. W niedzielę
3 lipca w godzinach 14.00 - 16.00 na terenie małej polany przy stawie na Barbarce odbył
się rodzinny plener malarski, z udziałem artystów biorących udział w sympozjum. Zaś 6 lipca
o godz.18.00 w sali konferencyjnej w Dworku odbyło się uroczyste zakończenie sympozjum.
Zaprezentowana zostanie wystawa poplenerowa, artystom wręczone zostały certyfikaty
uczestnictwa. Wstęp na wydarzenie był wolny.
7.

Festiwal Ekologiczny

W dniach 14-16 września 2016 roku w ramach projektu zorganizowane został trzydniowy
Festiwal Ekologiczny. Działanie to odbyło się w ramach projektu pn „Akademia
Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie woj. kujawskopomorskiego”, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu. Każdego dnia Festiwalu zorganizowano dwie tury
warsztatów w godz. 9.30-12.00 oraz 12.30 - 15.00, każdą dla 10 grup uczniów z placówek
oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego. Łącznie w Festiwalu uczestniczyło 1152 uczniów.
W celu umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu uczniom z placówek oddalonych od Szkoły
Leśnej na Barbarce uczestnicy skorzystać z dopłaty do przewozu autokarowego (250 zł brutto
na autokar na ok. 50 uczestników). Na Festiwal przygotowanych zostało 10 stanowisk
warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i środków dydaktycznych, jak np.
preparaty biologiczne, przewodniki i klucze, filmy edukacyjne, prezentacje, zdjęcia, plansze z
gatunkami chronionymi, karty pracy, tak aby w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych
osób zaprezentować wybrane zagadnienia przyrodniczo-ekologiczne. Grupa uczestnicząca w
festiwalu będzie brała udział w warsztatach na 7 stanowiskach. Na każdym stanowisku
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uczestnicy będą pracować ok. 20 min. Na każdym stanowisku zostaną przygotowane
konkursy dla uczestników wydarzenia. Uczestnicy konkursów otrzymywali oznaczenie w
postaci naklejki za prawidłowo rozwiązany konkurs. Osoby, które uzyskały najwięcej
naklejek otrzymały nagrody - kubki z logotypem projektu.. Realizowane warsztaty
dostosowane były merytorycznie oraz metodycznie do poziomu wiekowego uczestników.
8.

Impreza plenerowa pn „Grzybobranie na polanie”

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września tj 25 września 2016 r. w godzinach 14.00-18.00 w
Osadzie Leśnej Barbarka zorganizowana została impreza plenerowa pn „Grzybobranie na
polanie”, która współfinasowana była ze środków Miasta Toruń w ramach projektu pn
Impreza plenerowa. Grzybobranie na polanie. W imprezie wzięło udział ok. 1000 osób
mieszkańców Torunia i okolic oraz turystów. Impreza ta organizowana jest przez Szkołę
Leśna na Barbarce cyklicznie co roku i zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem
odbiorców. Celem imprezy było podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej
mieszkańców Torunia. Impreza poprzez organizację konkursów, zabaw i stanowisk
edukacyjnych i warsztatowych pozytywnie wpłynęła na wzrost świadomości ekologicznej
odbiorców, rozwój zamiłowań przyrodniczych oraz wrażliwości na potrzeby środowiska
naturalnego. Udział w wydarzeniu całych rodzin: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
miał na celu wypracowanie prawidłowych postaw społeczeństwa wobec zasobów przyrody.
Umożliwił poznanie bioróżnorodności lasów Barbarki oraz atrakcyjne aktywne spędzenie
czasu wolnego w tak atrakcyjnym przyrodniczo miejscu jakim jest Barbarka. Przygotowane
na imprezę stanowiska edukacyjne Szkoły Leśnej na Barbarce dotyczące królestwa Grzyby
oraz wystawa grzybów Barbarki i tematyczne stanowiska konkursowe przyczyniły się do
poszerzenia wiedzy społeczeństwa na temat ekologicznych zachowań i znajomości grzybów
jadalnych i trujących, a także znaczenia grzybów w przyrodzie. Dla grzybiarzy
zorganizowano konkurs na króla i króla Grzybobrania. Dla uczestników imprezy
przygotowane zostały warsztaty plastyczne: malowanie na płótnie, warsztaty wikliniarskie
oraz pszczelarskie, w których uczestnicy pikniku rozwijali swoje zdolności manualne. Przy
scenie odbywały się konkursy, w których uczestniczyli i dzieci i dorośli obywały się zabawy
rekreacyjne. Tradycyjnie do udziału w imprezie zaproszeni zostali regionalni producenci
żywności ekologicznej i rękodzieła i uczestnicy wydarzenia mogli bezpośrednio od nich
zakupić ich wyroby oraz dowiedzieć się w jaki sposób są one wytwarzane. Oprawę muzyczną
imprezy zapewnił zespół zespołu Senter Peace- zwycięzcy tegorocznej edycji projektu
Toruńskiej Agendy Kulturalnej pn. „Scena jest Wasza”. Zorganizowane przedsięwzięcie
połączyło edukację z zabawą i rekreacją.
9.

Barbarkowy Bieg Przełajowy

W dniu 16 października 2016 r. Stowarzyszenie „Tilia’ we współpracy z Klubem
Maratońskim UMK zorganizowało kolejną edycję Barbarkowego Biegu Przełajowego. W 10
km biegu głównym rywalizowało 38 zawodników, wśród których najszybszym zawodnikiem
okazał się pan Bartosz Wiligalski z czasem 35 min 17 sek., a najszybszą zawodniczką pani
Joanna Bartkowska z czasem 44 min i 6 sek. W tej edycji biegu zorganizowany został dla
10

mężczyzn i kobiet bieg na dystansie 5 km, w którym wzięło udział 10 osób. Najszybszym
wśród zawodników na tej trasie był pan Karim Abu Nahia z czasem 19 min i 22 sek., a
zawodniczką pani Magdalena Grabowska z czasem 23 min i 58 sek.
Niesprzyjająca w tym dniu pogoda nie wystraszyła również najmłodszych zawodników,
którzy dzielnie walczyli na trasach o długości 600m i 1200 m.
Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymali pamiątkowe ekologiczne medale.
W biegach na 5 i 10 km zdobywców pierwszych trzech miejsc nagrodzono dyplomami i
upominkami. Dyplomy i upominki otrzymali również wszyscy uczestniczy biegów dla dzieci
i młodzieży. Po zakończonym biegu tradycyjnie zawodnicy rozgrzewali się przy ognisku
podczas pieczenia kiełbasek.
10. Warsztaty bożonarodzeniowe
11 grudnia 2016 r. na Barbarce odbyły się coroczne warsztaty bożonarodzeniowe pn.
"Prezenty zrobione lepsze niż kupione", które jak zwykle cieszyły się dużym
zainteresowaniem ze strony odbiorców. Warsztaty dofinansowane były ze środków Miasta
Toruń w ramach projektu pn. „Człowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego
dzieci i młodzieży”. Do udziału warsztatach zaproszenia zostali mieszkańcy Torunia- dzieci z
opiekunami. Warsztaty te miały na celu zwrócenie uwagi na odpowiedzialne robienie
zakupów tak ważne w okresie ,,przedświątecznej gorączki”. Do wykonywania ozdób i
prezentów uczestnicy używali materiałów naturalnych z których wykonywali zawieszki i
bombki na choinkę. W warsztatach wzięło udział ok 50 osób.
Uczestnicy zajęć/ warsztatów Projekty 2016
L.p. Finanso Tytuł projektu/
wanie/O zakres
rgan
udzielają
cy
pomocy

1.
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NFOŚiG
Ww
Warszaw
ie,
WFOŚiG
Ww
Toruniu

„Masz wybór,
segreguj, odzyskujodpady
opakowaniowe”

Ilość osób uczestniczących w zajęciach
Ilość
grup
zajęcia
jednod
niowe

Jedno
dniow
e (2-3
godz.)
ilość
uczest
ników

100

2062

2
dn
io
we
ilo
ść
gr
up

2
dniowe
ilość
uczestn
ików

2
dn
io
we
ilo
ść
zaj
ęć

2
dnio
we
ilość
godz
in
zdjęć

3dni
owe
iloś
ć
gru
p

3dnio
we
ilość
uczes
tnikó
w

3dnio
we
ilość
zajęć

3
dnio
we
ilość
godzi
n
zajęć

Człowiek,
środowisko,
integracja. Rozwój
ośrodka edukacji
ekologicznej w
Toruniu

2.

Mechani
zm
finansow
y EOG

106

2125 23

3.

WFOŚiG Akademia
Ww
Przyrodników.
Toruniu Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży na
terenie woj.
kujawskopomorskiego

444

9485

4.

Gmina
Miasta
Toruń

Człowiek,
środowisko,
integracja.
Organizacja czasu
wolnego dzieci i
młodzieży

30

608

5.

Gmina
Miasta
Toruń

Edukacja ekologiczna
w Schronisku dla
Bezdomnych
Zwierząt w 2016 r.

21

400

6.

UMK,
UM
Toruń

Toruński Festiwal
Nauki i Sztuki

6

102

7.

Zajęcia
odpłatne
jednodni
owe

11

220

Suma

618 12940 23

Suma wszystkich pojedynczych uczestników
zajęć/warsztatów na zajęciach 1 oraz 2-3
dniowych

12

590 92

184

49

1143

294

588

590 92

184

49

1143

294

588

13558

Akcje wyjazdowe mobilnego stanowiska edukacyjnego organizowane przez
Stowarzyszenie „Tilia” w 2016 r. w ramach następujących projektów/przedsięwzięć:
1. Masz wybór, segreguj, odzyskuj - odpady opakowaniowe- finasowanie NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW w Toruniu

Lp.

1.

Data

7.03.2016 r.

Miejscowo
ść

Lisewo

Placówka zapraszająca

Adres

Województwo

Liczba
odbiorców

Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoła
Podstawowa w Lisewie

ul. Toruńska 16,
86 - 230 Lisewo

kujawsko pomorskie

242

Szerzawy 1,
88 - 300 Mogilno

kujawsko pomorskie

136

2.

11.03.2016 r. Szerzawy

Zespół Placówek
Specjalnych w Szerzawach

3.

Pokrzydow
18.03. 2016 r. o

Zespół Szkół w
Pokrzydowie

Pokrzydowo 23,
87-312 Pokrzydowo

kujawsko pomorskie

210

21.03.2016 r. Gniew

Szkoła Podstawowa w
Gniewie
im. Jana
III Sobieskiego

ul. Gdańska 16,
83 - 140 Gniew

pomorskie

280

Gimnazjum nr 6 im.
Sybiraków w Grudziądzu

Aleja 23 Stycznia 30, kujawsko 86 - 300 Grudziądz
pomorskie

250

11.04.2016 r. Pelplin

Zespół Kształcenia i
Wychowania nr 1 w
Pelplinie

ul. Sambora 5a,
83 - 130 Pelplin

pomorskie

301

18.04.2016 r. Olsztyn

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Józefa Malewskiego w
Olsztynie

ul. Herdera 3,
10 - 691 Olsztyn

warmińsko mazurskie

589

22.04.2016 r. Lubawa

Szkoła Podstawowa im.
Mikołaja Kopernika

ul. Rzepnikowskiego
7,
14 - 260 Lubawa

warmińsko mazurskie

306

10. 12.05.2016 r. Jamielnik

Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Jamielniku

ul. Szkolna 10,
13 - 332 Jamielnik

warmińsko mazurskie

350

11. 20.05.2016 r. Kwidzyn

Szkoła Podstawowa nr 6
im. W. Gębika w
Kwidzynie

ul. Grunwaldzka 54,
82 - 500 Kwidzyn

pomorskie

240

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Mikołaja Kopernika w
Dobrym Mieście

ul. Gdańska 13,
11 - 040 Dobre
Miasto

warmińsko mazurskie

355

4.

5.

6.

7.

8.

8.04.2016 r.

Grudziądz

Dobre
23.05.2016 r. Miasto

12. 1.06.2016 r.

13

Inowrocław Zespół Szkół im. M.
Kotańskiego w

ul. Solankowa 21, 88 kujawsko - 100 Inowrocław
pomorskie

300

Inowrocławiu
Toruń
AKCJA
MIEJSKA

Urząd Miasta Toruń

ul. Wały gen.
kujawsko Sikorskiego 8, Toruń pomorskie

1500

Rumia
AKCJA
14. 11.06.2016 r. MIEJSKA

Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7,
84 - 230 Rumia

pomorskie

1000

Pelplin
AKCJA
15. 18.06.2016 r. MIEJSKA

Urząd Miasta i Gminy
Pelplin

Plac Grunwaldzki 4,
83 - 130 Pelplin

pomorskie

3000

Dobre
Miasto
AKCJA
16. 25.06.2016 r. MIEJSKA

Urząd Miejski w Dobrym
Mieście

ul. Warszawska 14,
11 - 040 Dobre
Miasto

warmińsko mazurskie

1000

Kujawsko - Pomorski
Zarzeczewo Ośrodek Doradztwa
AKCJA
Rolniczego w Minikowie,
MIEJSKA oddział w Zarzeczewie

ul. Nizinna 9,
87 - 801 Włocławek

kujawsko pomorskie

4000

ul. Mickiewicza 24,
14 - 100 Ostróda

warmińsko mazurskie

2000

13. 4.06.2016 r.

17. 7.08.2016 r.

Ostróda
AKCJA
18. 28.08.2016 r. MIEJSKA

Urząd Miejski w Ostródzie

Podsumowanie ilość uczestników

2. Projekt Akademia przyrodników. Edukacja Ekologiczna dzieci i młodzieży na
terenie woj. kujawsko-pomorskiego – finasowanie WFOŚiGW w Toruniu
Organizacja 10 warsztatów wyjazdowych pn. „ABC Ornitologii” na terenie placówek
oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego – udział 3143 uczniów, z następujących placówek
oświatowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Zespół Szkół nr 16 w Toruniu
Szkoła Podstawowa w Łążynie II
Szkoła Podstawowa w Woli
Szkoła Podstawowa w Małkach
Szkoła Podstawowa w Kończewicach
Szkoła Podstawowa w Przysieku
Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu
Szkoła Podstawowa w Warszewicach
Szkoła Podstawowa w Młyńcu
Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu

16059

3. Edukacja ekologiczna w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 2016 - finansowanie
Gmina Miasto Toruń
Realizacja zajęć edukacyjnych dla 64 grup w 16 placówkach oświatowych na terenie Miasta
Toruń - 1275 uczniów
4. Kampania przyrodniczo-edukacyjna dla dzieci szkól podstawowych na ścieżkach
edukacyjnych utworzonych przy zrekultywowanych składowiskach
Kampanię przeprowadzono na zlecenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków
WFOŚiGW w Toruniu
W okresie od 3 do 28 października 2016 r. przeprowadzono 12 akacji promocyjnoedukacyjnych na terenie gmin woj. kujawsko-pomorskiego, gdzie znajdowują się
zrekultywowane składowiska odpadów. W zorganizowanych akcjach wzięło w sumie udział
1841 osób - uczniów szkół, działających na terenie danej gminy tj:
1) Bobrowniki
2) Więcbork
3) Śliwice
4) Dąbrowa
5) Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin,
6) Dąbrowa Biskupia
7) Drzcim
8) Rogowo
9) Górzno
10) Rojewo
11) Zbójno
12) Zławieś Wielka
Konkursy organizowane przez Stowarzyszenie Tilia w 2016 r.
L.p.

1.

Projekt

„Masz wybór, segreguj, odzyskujodpady opakowaniowe”- konkurs na NFOŚiGW w
Warszawie,
komiks
WFOŚiGW w Toruniu

Ilość
uczestników

Ilość prac

768

768

a) klasy I-III

558

558

b) klasy IV-VI

163

163

47

47

c) klasy
ponadpodstawowe
15

Finansowanie

2.

Eko Multimedialny Konkurs pn
"Dobry dla przyrody, dobry dla
siebie"

Mechanizm
finansowy EOG

1557

a) 13-18 lat

209

501

b) od 18 lat

423

1056

głosowanie
internautów
3.

632

692 osoby

Akademia Przyrodników. Edukacja WFOŚiGW w Toruniu
ekologiczna dzieci i młodzieży na
terenie woj. kujawsko-pomorskiego konkurs fotograficzny dla szkół

154

a) klasy I-III

19

b) klasy IV-VI

71

c) gimnazjum

48

d) klasy
ponadgimnazjalne

16

Suma wszystkich uczestników konkursów

1554

Szkolenia dla nauczycieli w 2016 r
L.p.

1.

16

Projekt

Masz wybór, segreguj, odzyskuj-odpady opakowaniowe”
- 6 pięciogodzinnych szkoleń na terenie województw
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińskomazurskiego

Finansowanie Ilość
uczestników
NFOŚiGW w
Warszawie,
WFOŚiGW w
Toruniu

145

Projekty realizowane w 2016 r.

L.p.

Strona
internetowa

Finansowanie

Człowiek,
środowisko,
integracja. Rozwój
ośrodka edukacji
ekologicznej w
Toruniu

www.szkolalesna.torun.pl

Mechanizm
finansowy EOG

„Masz wybór,
segreguj, odzyskuj ODPADY
OPAKOWANIOWE
”

www.odpadyop NFOŚiGW,
akowaniowe.pl WFOŚiGW w
Toruniu

1.07.2015 - mieszkańcy województwa
31.08.2016 kujawsko-pomorskiego, warmińskor
mazurskiego, pomorskiego

Akademia
Przyrodników.
Edukacja
ekologiczna dzieci i
młodzieży woj.
kujawskopomorskiego

www.
WFOŚiGW
szkoly.ekomult
ikonkurs.pl

styczeńgrudzień
2016

Nazwa projektu

Czas
trwania

Zasięg/ beneficjenci

dotacje
lipiec 2014- nauczyciele, dzieci i młodzież ze
grudzień
szkół z terenu 3 województw:
2016
kujawsko-pomorskiego,
wielkopolskiego, warmińskomazurskiego (przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadpodstawowe, studenci).
Pośrednio uczestnikami projektu jest
również ogół społeczeństwa.

1.

2.

3.
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nauczycieli, dzieci i młodzieży ze
szkół województwa kujawsko –
pomorskiego,

Edukacja w
Schronisku dla
Bezdomnych
Zwierząt w Toruniu
w 2016 r.

www.szkolalesna.torun.pl

Gmina Miasta
Toruń

marzecgrudzień
2016 r.

dzieci i młodzież z palcówek
działających na terenie Gminy
Miasta Toruń

Plener malarski

www.szkolalesna.torun.pl,

Gmina Miasta
Toruń

2.05.2016 r.
do
30.09.2016
r.

artyści z Polski i z zagranicy (20 os.)
mieszkańcy Torunia (plener
malarski pn. „Malownicza
Barbarka” na terenie Osady Leśnej
na Barbarce, wystawa poplenerowa
w Dworku) – łącznie około 200 os.

Człowiek,
środowisko,
integracja.
Organizacja czasu
wolnego dzieci i
młodzieży

www.szkolalesna.torun.pl

UMT Toruń

styczeńgrudzień
2016

grupy zorganizowane z placówek
oświatowych, ośrodków,
stowarzyszeń i fundacji, półkolonii
organizowanych na terenie Gminy
Miasta Toruń i okolic a także osoby
indywidualne.

Impreza plenerowa.
Grzybobranie na
polanie

www.szkolalesna.torun.pl,

Gmina Miasta
Toruń

1.08.2016 r. dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
do
w tym seniorzy zamieszkujący teren
30.12.2016 Gminy miasta Toruń,
r.

4.

5.

6.

7.

partnerstwa
8. Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej

Partner
Europejskie
Centrum
Współpracy
Młodzieży

01.06.2016
Europejski
OBSZAR DZIAŁANIA na
r. do
Fundusz
terenie
powiatów:
Społeczny UE 31.05.2019 r aleksandrowskiego,

chełmińskiego, lipnowskiego,
toruńskiego i M. Torunia

Usługi
9. Kampania
przyrodniczo-edukacyjna
dla dzieci szkól
podstawowych na
ścieżkach edukacyjnych
utworzonych przy
zrekultywowanych
składowiskach
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KujawskoWrzesień - dzieci z 12 gmin woj. kujawskoPomorski
październik pomorskiego
Urząd
2016
Marszałkowsk
i

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie ,,Tilia” w 2016 roku - działania
1. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu,
Działania projektu realizowane w 2016 r.:
•

Wyposażenie bazy Szkoły Leśnej na Barbarce oraz budynku w Rezerwacie Las Piwnicki
w środki dydaktyczne, by mogły służyć jako miejsce edukacji ekologicznej

Edukacja przyrodniczo-ekologiczna- zajęcia edukacyjne na terenie Szkoły Leśnej na
Barbarce oraz Rezerwatu Las Piwnicki
o Zajęcia jednodniowe- termin wrzesień 2014 - czerwiec 2016
o Zajęcia w formie pobytów dwu i trzydniowe w ramach tzw. zielonej szkoły- termin
wrzesień 2015-czerwiec 2016
•

•

Przygotowanie programu edukacji terenowej w Rezerwacie Las Piwnicki

•

Modyfikacja istniejących ścieżek edukacyjnych wokół Osady Leśnej Barbarka

•

Działania informacyjno-promocyjne Szkoły Leśnej na Barbarce

o
o
o

audycje w radio
promocja poprzez stronę internetową Szkoły Leśnej (modyfikacja strony)
ulotki, plakaty, broszury, foldery przekazywane w urzędach, kuratoriach szkołach i
innych placówkach oświatowych - tablica powitalna (Szkoła Leśna) i tablica
informacyjna dot. Rezerwatu Las Piwnicki (historia rezerwatu oraz mapa z
zaznaczonymi
o tablice informacyjne w Szkole Leśnej na Barbarce oraz w Rezerwacie Las Piwnicki

Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE

2.

Działania projektu realizowane w 2016 r.:
▪

Zorganizowanie 90 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na
terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.

▪

Zorganizowanie 10 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w
postaci wyjazdów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK –ów).

▪

Zorganizowanie 6 szkoleń..

▪

Organizację 18 akcji terenowych (12 w placówkach oświatowych, 6 imprezy miejskie)
propagujących wiedzę ekologiczną dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych.

▪

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dotyczącego zagospodarowania opakowań

19

pn. „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” dla 3 poziomów
wiekowych (klasy I – III SP, klasy IV-VI SP oraz dla uczniów szkół
ponadpodstawowych) na dokończenie historii komiksowej.
▪

Budowa i obsługę strony internetowej.

▪

Produkcja programów telewizyjnych - audycji oraz felietonów.

3. Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie woj.
kujawsko-pomorskiego
Działania projektu:
• opracowanie programu edukacyjnego dla uczestników warsztatów Szkoły Leśnej na
Barbarce,
• organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego na terenie
Osady Leśnej Barbarka i w Rezerwacie Las Piwnicki,
• organizacja konkursu fotograficznego,
• organizacja Festiwalu Ekologicznego na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce,
•
organizacja warsztatów wyjazdowych pn. „ABC Ornitologii” na terenie placówek
oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego.

4.

Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2016

Działania:
•
•

Realizacja zajęć edukacyjnych (dla 64 grup w 16 placówkach oświatowych)
Realizacja zajęć w schronisku dla zwierząt (18 grup)

5.

VIII edycja projektu pn. „Plener malarski”

Działania:
▪

Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego w dniach od 27 czerwca do 6 lipca
2016 r.

▪

Organizacja imprezy plenerowej dla mieszkańców Torunia - pleneru malarskiego pn.
„Malownicza Barbarka” na terenie Osady Leśnej na Barbarce w dniu 3 lipca 2016 r.

▪

Organizacja wystawy prac artystów plastyków w dniu 6 lipca 2015 r. w sali
konferencyjnej w budynku Dworku na terenie Osady Leśnej na Barbarce.

▪

Wydanie broszury w której zawarte zostaną podstawowe wiadomości o uczestnikach
pleneru oraz o ich dorobku artystycznym.
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6.

Człowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

Działania:
• organizacja specjalistycznych warsztatów edukacyjnych połączonych z elementami
artystycznymi dla dzieci i młodzieży z Gminy miasta Toruń w okresie ferii zimowych, letnich
wakacji oraz w okresie przedświątecznym
• 30 - 3 godzinnych warsztatów (3 x 45 min.; 90 godz. lekcyjnych), 30 grup (1 grupa min.
15 osób, łącznie min. 450 uczestników).
7.

Impreza plenerowa. Grzybobranie na polanie

Działania: organizacja imprezy plenerowej (piknik edukacyjny) pn. „Grzybobranie na
polanie” w dniu 25 września 2016 roku na terenie Osady Leśnej Barbarka
8. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany
w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie „Tilia”,
w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.
Wartość projektu: 9 331 229,34 zł.
Wkład funduszy: 7 931 544,94 zł.
Cel główny projektu

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 01.06.2016 r. do 31.05.2019 r.
Cele szczegółowe projektu

⇒ objęcie 40 PES wsparciem w celu poprawy jakości ich funkcjonowania, stworzenie
dodatkowych miejsc pracy oraz ekonomizacji podmiotu,
⇒ objęcie wsparciem 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w celu zaktywizowania ich na rynku pracy,
⇒ utworzenie 112 miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej,
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
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⇒ podmioty ekonomii społecznej,
⇒ pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej
⇒ jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
Opis projektu

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. W ramach
projektu założone są działania mające na celu podniesienie konkurencyjności PES/PS poprzez
tworzenie kooperatyw.
9. Kampania przyrodniczo-edukacyjna dla dzieci szkól podstawowych na ścieżkach
edukacyjnych utworzonych przy zrekultywowanych składowiskach

Czas realizacji: wrzesień-październik 2016r. (akcje wyjazdowe w październiku
2016r.)
W ramach zadania zorganizowano 10 akcji promocyjno-edukacyjnych na terenie
rekultywowanych składowisk odpadów woj. kujawsko-pomorskiego. Grupa docelowa
to dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z terenu wybranych 10 gmin
województwa kujawsko-pomorskiego – 1841 os.
15. Członkostwo przedstawicieli Stowaryszenia Tilia w Komitecie Monitorującym RPO
WK-P na lata 2014-2020

Prezes Zbigniew Szcześniak
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