
STOWARZYSZENIE „TILIA” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA „TILIA” 

ZA 2019 ROK 



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA „TILIA” W ROKU 

2019 

 

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 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: 

• 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 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 

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.  

 

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 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/


• 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 

 

 

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-Stajnia-

115054453278961/?modal=admin_todo_tour 

 

 

Kanał You Tube 

https://www.youtube.com/user/StowarzyszenieTilia 

 

 
 
  

 

Przedsięwzięcia/ imprezy plenerowe/pikniki organizowane przez 

Stowarzyszenie „Tilia” w 2019 r. 

1. Ekoferie na Barbarce 

2. Barbarki sprzątnie na wiosny powitanie 

3. Powitanie wiosny na Barbarce oraz konkurs na najpiękniejsza Marzanę 

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

5. XIX Toruński Festiwal Nauki i Sztuki 

 
6. Weekendowa Akademia Przyrodników na Barbarce 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
http://www.tilia.org.pl/
http://www.naszanatura2000.pl/
http://www.elektroodpady.edu.pl/
http://www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.odpadyopakowaniowe.pl/
http://www.ekointegracja.org.pl/
http://natura2000edukacja.pl/
http://www.ekomultikonkurs.pl/
http://www.szkoly.ekomultikonkurs.pl/
http://www.osadabarbarka.pl/
http://www.jestemeko.edu.pl/
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.youtube.com/user/StowarzyszenieTilia


7. Warsztaty przyrodnicze z okazji Dnia Dziecka i Światowego dnia Ochrony Środowiska 

8. XI Toruńskiego Międzynarodowego Sympozjum Malarskiego MALOWNICZA BARBARKA 

 

2019 

9. Organizacja dwóch sześciodniowych turnusów półkolonii w okresie od 24 czerwca do 6 lipca 

2018 r. na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce - LGD 

10. Organizacja dwóch turnusów 5 dniowych plenerów malarskich dla seniorów w ramach projekt 

LGD. 

11. 15 –lecie Szkoły Leśnej na Barbarce 

 
12. Wydarzenie plenerowe pn. „Grzybobranie na polanie” 

13. Barbarkowy Bieg Przełajowy 

14. Warsztaty bożonarodzeniowe 

 

 
Akcje wyjazdowe mobilnego stanowiska edukacyjnego organizowane przez 

Stowarzyszenie „Tilia” w 2019 r. w ramach następujących 

projektów/przedsięwzięć: 

 
1. Wyjazdy edukacyjne do placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna 

w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 2019 - finansowanie Gmina Miasto Toruń 

 
2. Organizacja stanowiska edukacyjno- informacyjnego i eventu w ramach projektu pn. „Niska 

emisja – palący problem” w ramach projektu pn. Niska emisja-palący problem. Organizacja 

eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto, finansowanego ze Gminy Miasta Toruń- 1 

event 200 os 

 
3.  Organizacja stanowiska edukacyjno- informacyjnego i eventu w ramach projektu pn. „Niska 

emisja – palący problem” w ramach projektu pn. Niska emisja-palący problem. Organizacja 

eventu dla mieszkańców dzielnicy Bydgoskie Przedmieście – 200 osób, 1 event 

 
 

4.  Organizacja stanowiska edukacyjno- informacyjnego i eventu w ramach projektu pn. „Niska 

emisja – palący problem” w ramach projektu pn „Niska emisja-palący problem. Organizacja 

eventu dla mieszkańców dzielnicy Podgórz” – 200 osób, 1 event 

 

 

 

Uczestnicy zajęć /warsztatów 2019 
L.p. Finansowan Tytuł Ilość zajęć/warsztatów i ilość uczestników   



 ie/Organ 

udzielający 

pomocy 

projektu/ 

zakres 

Jednodn 

iowe 1 

godzinn 

e (ilość 

zajęć/gr 

up) 

Jednod 

niowe 

1 

godzin 

ne 

(ilość 

uczestn 

ików) 

Jednodn 

iowe (2 

godz.) 

ilość 

zajęć/gr 

up 

Jednod 

niowe 

(2 

godz.) 

ilość 

uczestn 

ików 

Jedno 

dniowe 

(3 

godz.) 

ilość 

zajęć/g 

rup 

Jedn 

odni 

owe 

(3 

godz. 

) 

ilość 

uczes 

tnikó 

w 

Jedno 

dniow 

e (4 

godz.) 

ilość 

zajęć/g 

rup 

Jedno 

dniow 

e (4 

godz.) 

ilość 

uczest 

ników 

1. WFOŚiGW 
w Toruniu 

Warsztaty 

terenowe w 

Szkole 

Leśnej na 

Barbarce. 

Dzieci i 

młodzież 

uczą się jak 

chronić 

przyrodę! 

   

 

 

 

 

 

 

 
251 

 

 

 

 

 

 

 

 
5027 

    

2. Gmina 

Miasta 

Toruń 

Akademia 

Przyrodnik 

ów. 

Edukacja 

ekologiczn 

a dzieci i 

młodzieży 

   

 

 

 

 
250 

 

 

 

 

 
5007 

    

3. Gmina Toruń-         
 Miasta Miasto z   

 Torunia Klimatem.   

  Program   

  edukacyjny   

  dotyczący   

  przeciwdzia   

  łania   

  zanieczyszc   

  zeniu   

  powietrza   

  realizowany   

  na terenie   

  Gminy   

  Miasta   

  Torunia 25 510 

4. Gmina 

Miasta 

Torunia 

Wspieranie 

opieki nad 

miejscami 

        

  pamięci   

  oraz   

  miejscami   

  trwałego   

  upamiętnie 21 415 
 



  nia. 

Pamiętajm 

y o 

Barbarce 

        

5 Gmina 

Miasta 

Torunia 

Człowiek, 

środowisko 

, integracja. 

Organizacj 

a czasu 

wolnego 

dzieci i 

młodzieży 

       

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 
229 

6 Województw 

o Kujawsko- 

Pomorskie 

Razem 

działajmy i 

Barbarkę 

poznajmy 

       

 

 

 

3 

 

 

 

 

56 

7. Gmina 

Miasta 

Torunia 

Edukacja 

ekologiczn 

a w 

Schronisku 

dla 

Bezdomny 

ch 

Zwierząt w 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
613 

    

8. LGD „Dla 
Miasta 

Torunia” 

Sprawny 

uczeń - 

sprawny 

lider 
ekologii 

 

 

 

16 

 

 

 

240 

 

 

 

14 

 

 

 

210 

    

9. LGD „Dla 
Miasta 

Torunia” 

Wsparcie 

umiejętnoś 

ci 

sensoryczn 
ych 

   

 

 

64 

 

 

 

76 

    

10. LGD „Dla 
Miasta 

Torunia” 

Działajmy 

razem – 

Ekowakacj 

e na 
Barbarce 

   

 

 

32 

 

 

 

320 

    

11. LGD „Dla 
Miasta 

Torunia” 

„Artystycz 

ny 

korowód” 
– plener 

       

 

18 

 

 

371 



  malarski 

dla osób w 

wieku 65+ 

zagrożonyc 

h 

wykluczeni 

em 

społeczny 

m 

        

12. LGD „Dla 
Miasta 

Torunia” 

Eko 

schadzki” – 

cykl 

spotkań dla 

seniorów 

zagrożonyc 

h 

wykluczeni 

em 

społeczny 

m 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
450 

13. Województw 

o Kujawsko- 

Pomorskie 

Ochrona 

różnorodno 

ści 

biologiczne 

j płazów 

poprzez 

zakup 

zabezpiecz 

eń na 

terenie 

Szkoły 

Leśnej na 

Barbarce w 

Toruniu 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

154 

  

14. UMK, UM 
Toruń 

Toruński 

Festiwal 

Nauki i 

Sztuki 

     

 

5 

 

 

60 

  

15. Zajęcia 

odpłatne 

 

    
 

18 

 
 

334 

    

 Suma  76 1484 683 12097 12 214 69 1521 

Suma wszystkich uczestników warsztatów 15 316. 
 

 

 

 

Konkursy 2019 
L.p. Projekt Ilość 

uczestników 



1. Projekt pn. „Chrońmy powietrze przeciwdziałajmy niskiej 

emisji. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, 

finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń- konkurs na 

plakat dla uczniów 

 

 

670 

2 
Projekt pn „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci oraz 

miejscami trwałego upamiętnienia. Pamiętajmy o Barbarce” 

finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń 

Konkurs na plakat dla uczniów 

 

 

 
 

22 

 
Wspieranie opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami 

trwałego upamiętnienia. Pamiętajmy o Barbarce 

finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń 

Konkurs na film dla uczniów 

 

 

 

 
3 

Projekty realizowane w 2019 r. 
 

 

 
 
L.p. 

 

 
 
Nazwa projektu 

 
Strona 

internetowa/ 

partner 

 

 
 
Finansowanie 

 

 
 
Czas trwania 

 

 
Zasięg/ 

beneficjenci 
     dzieci i młodzież 
 Akademia   ze szkół z 
 Przyrodników.   placówek 
 Edukacja   oświatowych 
 ekologiczna dzieci i Gmina Miasta styczeń- Gminy Miasta 

1. młodzieży Toruń grudzień 2019 Toruń, 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Warsztaty terenowe   

 

 

 

 

 
WFOŚiGW w 
Toruniu 

 

 

 

 

 

 
marzec-listopad 

2019 

 

 

 
dzieci i młodzież 

ze szkół z terenu 

województwa 

kujawsko- 

pomorskiego 

w Szkole Leśnej na 

Barbarce. Dzieci i 

młodzież uczą się 

jak chronić 

przyrodę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

Toruń-Miasto z   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gmina Miasta 

Toruń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
styczeń- 

grudzień 2019 

 

 

 

 

 

 

 

dzieci i młodzież z 

placówek 

oświatowych z 

terenu Gminy 

Miasta Toruń 

Klimatem. Program 

edukacyjny 

dotyczący 

przeciwdziałania 

zanieczyszczeniu 

powietrza 

realizowany na 

terenie Gminy 

Miasta Torunia 



 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

Chrońmy powietrze 
- przeciwdziałajmy 

niskiej emisji. 

Edukacja 

ekologiczna dzieci i 

młodzieży 

  

 

 

 

 

 
Powiat 

Toruński 

 

 

 

 

 

 
kwiecień – 

listopad 2019 

 

 

 

dzieci i młodzież z 

placówek 

oświatowych z 

terenu Powiatu 

Toruńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. 

Wspieranie opieki 

nad miejscami 

pamięci oraz 

miejscami trwałego 

upamiętnienia. 

Pamiętajmy o 

Barbarce 

  

 

 

 

 

 

 
Gmina Miasta 

Toruń 

 

 

 

 

 

 

 
sierpień – 

listopad 2019 

uczniowie z klas 

VI, VII,VIII, klas 

gimnazjalnych 

oraz 

ponadpodstawowy 

ch szkół 

zlokalizowanych 

na terenie Gminy 

Miasta Toruń 

 

 

 

 

 

 
6. 

Niska emisja- 

palący problem. 

Organizacja eventu 

dla mieszkańców 

dzielnicy Stare 

Miasto 

  

 

 

 

 
Gmina Miasta 

Toruń 

 

 

 

 

 
kwiecień – 

listopad 2019 

 

dzieci, młodzież 

osoby dorosłe, 

zamieszkujący 

teren Zespołu 

Staromiejskiego w 

Toruniu 

 

 

 

 

 
7. 

Niska emisja- 

palący problem. 

Organizacja eventu 

dla mieszkańców 

dzielnicy Podgórz 

  

 

 

 
Gmina Miasta 

Toruń 

 

 

 

 
kwiecień – 

listopad 2019 

dzieci, młodzież 

osoby dorosłe, 

zamieszkujący 

teren dzielnicy 

Podgórz w 

Toruniu 

 

 

 

 

 

 
8. 

Niska emisja- 

palący problem. 

Organizacja eventu 

dla mieszkańców 

dzielnicy 

Bydgoskie 

Przedmieście 

  

 

 

 

 
Gmina Miasta 

Toruń 

 

 

 

 

 
kwiecień – 

listopad 2019 

 

dzieci, młodzież 

osoby dorosłe, 

zamieszkujący 

teren dzielnicy 

Bydgoskie 

Przedmieście 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. 

 

 
Człowiek, 

środowisko, 

integracja. 

Organizacja czasu 

wolnego dzieci i 

młodzieży 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gmina Miasta 

Toruń 

 

 

 

 

 

 

 

 
styczeń- 

grudzień 2019 

 

grupy 

zorganizowane z 

placówek 

oświatowych, 

ośrodków, 

stowarzyszeń i 

fundacji, 

półkolonii 

organizowanych 

na terenie Gminy 



     Miasta Toruń, a 

także osoby 

indywidualne. 

 

 
 

10. 

 
Żyjmy zdrowo na 

sportowo 

  

 
Gmina Miasta 

Toruń 

 

 
marzec-listopad 

2019 

 
mieszkańcy 

Gminy Miasta 

Toruń i okolic 

 

 

 

 

 

 
11. 

 

 

 

 
 

Razem działajmy i 

Barbarkę poznajmy 

  

 

 

 

Województwo 

Kujawsko- 

Pomorskie 

 

 

 

 

 
maj-listopad 

2019 

uczniowie z 

placówek 

oświatowych 

działających na 

terenie 

województwa 

kujawsko- 

pomorskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

 

 

 

 

 

XI edycja projektu 

pn. „Plener 

malarski” 

  

 

 

 

Gmina Miasta 

Toruń 

Województwo 

Kujawsko- 

Pomorskie 

 

 

 

 

 

 

 
maj-sierpień 

2019 

artyści z Polski i z 

zagranicy (łącznie 

20 osób); 

mieszkańcy 

województwa 

kujawsko – 

pomorskiego w 

tym miasta 

Torunia - łącznie 

około 150 osób 

 

 

 

 

 

 
13. 

Edukacja 

ekologiczna w 

Schronisku dla 

Bezdomnych 

Zwierząt w 2019 

  

 

 

 

 
Gmina Miasta 

Toruń 

 

 

 

 

 
marzec- 

grudzień 2019 

 

 

 
uczniowie z 

toruńskich 

placówek 

oświatowych 

 

 

 

 

 

 

 
14. 

 

 
 

Sprawny uczeń - 

sprawny lider 

ekologii 

  

 

 

 

Stowarzyszeni 

e LGD dla 

Miasta 

Torunia 

 

 

 

 

 

 
styczeń- 

czerwiec 2019 

 

osoby 

niepełnosprawne 

w wieku szkolnym 

z orzeczeniem o 

niepełnosprawnośc 

i (15 osób) 

 

 

 

 

 
 

15. 

Wsparcie 

umiejętności 

sensorycznych 

poprzez realizację 

warsztatów dla 

dzieci z obszaru 

LSR z gminy miasta 

  

 

 
Stowarzyszeni 

e LGD dla 

Miasta 

Torunia 

 

 

 

 
 

maj – wrzesień 

2019 

 
osoby 

niepełnosprawne 

w wieku 6-9 lat 

lub/i osoby 

zagrożone 

ubóstwem – 



 Toruń    20soób 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działajmy razem – 

Ekowakcje na 

Barbarce 

  

 

 

 

 

 

 

 
Stowarzyszeni 

e LGD dla 

Miasta 

Torunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kwiecień – 

wrzesień 2019 

 

20 osób (w wieku 

7-13 lat) 

pochodzących z 

rodzin 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym z 

obszaru LSR na 

terenie Gminy 

Miasta Toruń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. 

 

 

 

 

 

 
„Artystyczny 

korowód” – plener 

malarski dla osób w 

wieku 65+ 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stowarzyszeni 

e LGD dla 

Miasta 

Torunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kwiecień – 

wrzesień 2019 

 

20 osób (w wieku 

65 +) zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym z 

obszaru LSR na 

terenie Gminy 

Miasta Toruń, po 

10 osób w każdym 

z 2 

pięciodniowych 

plenerów 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. 

„Eko schadzki” – 

cykl spotkań dla 

seniorów 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

  

 

 

 

 

Stowarzyszeni 

e LGD dla 

Miasta 

Torunia 

 

 

 

 

 

 

 
kwiecień – 

wrzesień 2019 

 

15 osób (w wieku 

65 +) zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym z 

obszaru LSR na 

terenie Gminy 

Miasta Toruń, 

 

 

 

 

 

 

 
19. 

Ochrona 

różnorodności 

biologicznej 

płazów poprzez 

zakup zabezpieczeń 

na terenie Szkoły 

Leśnej na Barbarce 

w Toruniu 

  

 

 

 

 

Województwo 

Kujawsko- 

Pomorskie 

 

 

 

 

 

listopad 2019- 

październik 

2020 

 

dzieci i młodzież 

szkolna z terenu 

obszaru ZIT woj. 

kuj-pom. 

powiatów 

bydgoskiego, 

toruńskiego, 

miasta 



     Bydgoszczy oraz 

miasta Torunia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. 

Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii 

Społecznej , projekt 

realizowany w 

partnerstwie - 

Partner Europejskie 

Centrum 

Współpracy 

Młodzieży 

Partner 

Europejskie 

Centrum 

Współpracy 

Młodzieży 

Unia 

Europejska w 

ramach 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

01.06.2016- 
31.05.2019 

OBSZAR 

DZIAŁANIA: 

powiat: 

aleksandrowski, 

chełmiński, 

lipnowski, 

toruński i M. 

Torunia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. 

Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii 

Społecznej , projekt 

realizowany w 

partnerstwie - 

Partner Europejskie 

Centrum 

Współpracy 

Młodzieży 

Partner 

Europejskie 

Centrum 

Współpracy 

Młodzieży 

Unia 

Europejska w 

ramach 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

październik 

2019 –wrzesień 

2022 

OBSZAR 

DZIAŁANIA: 

powiat: 

aleksandrowski, 

chełmiński, 

lipnowski, 

toruński i M. 

Torunia 

 

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie ,,Tilia” w 2019 roku – 

działania 

1. Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 

Termin realizacji projektu: styczeń-grudzień 2019 

Cele projektu: 
• 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 gminy miasta Toruń, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju. 

 

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z placówek oświatowych Gminy Miasta Toruń, 

 

Działania projektu: 

• organizacja warsztatów dla 250 grup dzieci i młodzieży, 



• organizacja Letniej Akademii Przyrodników, 

• organizacja spotkania „Grzybobranie na polanie”, 

 

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 

 
2. Warsztaty terenowe w Szkole Leśnej na Barbarce. Dzieci i młodzież uczą się jak chronić 

przyrodę! 

 
Termin realizacji projektu: marzec-listopad 2019 

 

Cele projektu: 

• 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, 

 

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, 

 

Działania projektu: 

• organizacja warsztatów dla 5 000 dzieci i młodzieży, 
 

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 
3. Toruń-Miasto z Klimatem. Program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania 

zanieczyszczeniu powietrza realizowany na terenie Gminy Miasta Torunia 

Termin realizacji projektu: styczeń-grudzień 2019 

 

Cele projektu: 

 

• 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, w tym promocja działań 

dotyczących ograniczenia niskiej emisji, 

• propagowanie i organizowanie form wypoczynku dla rodzin, 

• organizacja czasu wolnego mieszkańców gminy miasta Toruń, 

• zawiązywanie rodzinnych więzi między pokoleniowych, 

• nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, 

• zachęcenie do organizowania czasu wolnego i aktywnego wykorzystania przez mieszkańców 



Gminy Miasta Toruń, 

• zachęcenie do otwartości, poszukiwania inspiracji, przełamanie obojętności na problemy 

społeczne i środowiskowe wśród mieszkańców gminy miasta Toruń, 

• inspirowanie do zaangażowania w lokalne problemy mieszkańców gminy miasta Toruń, 

• prezentacja 17 celów Zrównoważonego Rozwoju, 

• prezentacja Agendy 2030, 

• prezentacja wyników szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, 

• zapoznanie z kluczowymi tematami dotyczącymi rozwoju nowoczesnych technologii 

przyjaznych klimatowi, wspomaganie dążenia do neutralności klimatycznej dzięki pochłanianiu 

CO2 przez lasy i grunty, czy poprzez zarządzanie gospodarką wodną oraz sprawiedliwa i solidarną 

transformację społeczno-gospodarczą regionów przemysłowych, 

• prezentacja pakietu klimatycznego wdrażającego Porozumienie paryskie z 2015r., 

• popularyzacja walorów przyrodniczych gminy Toruń i jej różnorodności biologicznej, 

• poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej, 

• kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy, 

• wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

• zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń, 

• poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie, 

• pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

 

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z placówek oświatowych Gminy Miasta Toruń, 

 

Działania projektu: 

• organizacja warsztatów dla 25 grup dzieci i młodzieży, 
• organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, 

• organizacja 10 wyjazdów edukacyjnych do placówek oświatowych pn. „Chrońmy powietrze – 

przeciwdziałajmy niskiej emisji”. 

 

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 

 
4. Chrońmy powietrze - przeciwdziałajmy niskiej emisji. Edukacja ekologiczna dzieci i 

młodzieży 

 
Termin realizacji projektu: kwiecień-listopad 2019 

 

Cele projektu: 

 
• 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, w tym promocja działań 

dotyczących ograniczenia niskiej emisji, 

• prezentacja 17 celów Zrównoważonego Rozwoju, 

• prezentacja Agendy 2030, 

• prezentacja wyników szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, 

• zapoznanie z kluczowymi tematami dotyczącymi rozwoju nowoczesnych technologii 



przyjaznych klimatowi, wspomaganie dążenia do neutralności klimatycznej dzięki pochłanianiu 

CO2 przez lasy i grunty, czy poprzez zarządzanie gospodarką wodną oraz sprawiedliwa i solidarną 

transformację społeczno-gospodarczą regionów przemysłowych, 

• prezentacja pakietu klimatycznego wdrażającego Porozumienie paryskie z 2015r., 

• poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej, 

• kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy, 

• wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

• zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń, 

• poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie, 

• pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

 
Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z placówek oświatowych Powiatu Toruńskiego Toruń, 

 

Działania projektu: 

• organizacja 3 wyjazdów edukacyjnych do placówek oświatowych z terenu Powiatu Toruńskiego 

pn. „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji”, 

Finansowanie: Projekt dofinansowano ze środków Powiatu Toruńskiego 
 

5. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia. 

Pamiętajmy o Barbarce 

Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia do 11 listopada 2019 r. 

Cele projektu: 

 upowszechnienie wiedzy na temat miejsc pamięci zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta 

Toruń, w tym MPN Barbarka,

 aktywizacja dzieci i młodzieży w opiece nad miejscami pamięci w tym MPN Barbarka,

 kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu 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,

 umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i patriotycznych,

 wzrost więzi z ojczyzną, swoim miastem,

 dostrzeżenie piękna kraju ojczystego,

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

 rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej i lokalnej,

 kształtowanie szacunku dla własnego państwa,

 kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości o podłożu historyczno- 

patriotycznych

 
Beneficjenci: 

uczniowie z klas VI, VII,VIII, klas gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych szkół zlokalizowanych 

na terenie Gminy Miasta Toruń 



Działania: 

1. Organizacja warsztatów ekologiczno - historycznych na terenie kompleksu leśnego Barbarka 

realizowanych w okresie od 1 września do 30 listopada 2019 roku; 20 grup, 400 uczestników 

2. Przeprowadzenie konkursu dla uczniów toruńskich szkół ( klasy VI-VIII i szkoły 

ponadpodstawowe) na film i plakat pn. "Pamiętam o miejscu pamięci narodowej bo..." w okresie od 

1 września do 28 października 2019 roku. 

3. Uroczyste obchody 80 rocznicy pierwszych rozstrzeliwań na Barbarce w dniu 28 października 

2019 roku; 100 uczestników. 

4. Opracowanie graficzne oraz druk broszury pn. "Klejnot w zielonej koronie. Barbarka dawniej i 

dziś..." w okresie od 1 sierpnia do 28 października 2019 roku. 

 

Finansowanie: 

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 

 

 
6. Niska emisja-palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare 

Miasto 

Termin realizacji projektu: kwiecień-listopad 2019 

Cele projektu: 

 
Cele projektu: 

• 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, w tym promocja działań 

dotyczących ograniczenia niskiej emisji, 

• propagowanie i organizowanie form wypoczynku dla rodzin, 

• organizacja czasu wolnego mieszkańców Zespołu Staromiejskiego, 

• zawiązywanie rodzinnych więzi między pokoleniowych, 

• nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, 

• zachęcenie do organizowania czasu wolnego i aktywnego wykorzystania przez mieszkańców 

Zespołu Staromiejskiego, 

• zachęcenie do otwartości, poszukiwania inspiracji, przełamanie obojętności na problemy 

społeczne i środowiskowe wśród mieszkańców Zespołu Staromiejskiego, 

• inspirowanie do zaangażowania w lokalne problemy mieszkańców Zespołu Staromiejskiego, 

• prezentacja 17 celów Zrównoważonego Rozwoju, 

• prezentacja Agendy 2030, 

• prezentacja wyników szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, 

• zapoznanie z kluczowymi tematami dotyczącymi rozwoju nowoczesnych technologii 

przyjaznych klimatowi, wspomaganie dążenia do neutralności klimatycznej dzięki pochłanianiu 

CO2 przez lasy i grunty, czy poprzez zarządzanie gospodarką wodną oraz sprawiedliwa i solidarną 



transformację społeczno-gospodarczą regionów przemysłowych, 

• prezentacja pakietu klimatycznego wdrażającego Porozumienie paryskie z 2015r., 

• popularyzacja walorów przyrodniczych gminy Toruń i jej różnorodności biologicznej, 

• poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej, 

• kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy, 

• wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

• zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń, 

• poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie, 

• pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

 
Beneficjenci: 

• dzieci, młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, w tym: 

seniorzy, dzieci i dorośli niepełnosprawni, osoby wykluczone zamieszkujący teren Zespołu 

Staromiejskiego 

 
Działania projektu: 

• organizacja 1 eventu na terenie dzielnicy Stare Miasto, 

 
Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 

7. Niska emisja-palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Podgórz 

Termin realizacji projektu: kwiecień-listopad 2019 

Cele projektu: 

 
• 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, w tym promocja działań 

dotyczących ograniczenia niskiej emisji, 

• propagowanie i organizowanie form wypoczynku dla rodzin, 

• organizacja czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Podgórz, 

• zawiązywanie rodzinnych więzi między pokoleniowych, 

• nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, 

• zachęcenie do organizowania czasu wolnego i aktywnego wykorzystania przez mieszkańców 

dzielnicy Podgórz, 

• zachęcenie do otwartości, poszukiwania inspiracji, przełamanie obojętności na problemy 

społeczne i środowiskowe wśród mieszkańców dzielnicy Podgórz, 

• inspirowanie do zaangażowania w lokalne problemy mieszkańców dzielnicy Podgórz, 

• prezentacja 17 celów Zrównoważonego Rozwoju, 

• prezentacja Agendy 2030, 

• prezentacja wyników szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, 



• zapoznanie z kluczowymi tematami dotyczącymi rozwoju nowoczesnych technologii 

przyjaznych klimatowi, wspomaganie dążenia do neutralności klimatycznej dzięki pochłanianiu 

CO2 przez lasy i grunty, czy poprzez zarządzanie gospodarką wodną oraz sprawiedliwa i solidarną 

transformację społeczno-gospodarczą regionów przemysłowych, 

• prezentacja pakietu klimatycznego wdrażającego Porozumienie paryskie z 2015r., 

• popularyzacja walorów przyrodniczych gminy Toruń i jej różnorodności biologicznej, 

• poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej, 

• kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy, 

• wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

• zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń, 

• poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie, 

• pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

 
Beneficjenci: 

• dzieci, młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, w tym: 

seniorzy, dzieci i dorośli niepełnosprawni, osoby wykluczone zamieszkujący teren dzielnicy 

Podgórz 

 
Działania projektu: 

• organizacja 1 eventu na terenie dzielnicy Podgórz, 

 
Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 

 

 

8. Niska emisja-palący problem. Organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy 

Bydgoskie Przedmieście 

Termin realizacji projektu: kwiecień-listopad 2019 

 
Cele projektu: 

• 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, w tym promocja działań 

dotyczących ograniczenia niskiej emisji, 

• propagowanie i organizowanie form wypoczynku dla rodzin, 

• organizacja czasu wolnego mieszkańców dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, 

• zawiązywanie rodzinnych więzi między pokoleniowych, 

• nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, 

• zachęcenie do organizowania czasu wolnego i aktywnego wykorzystania przez mieszkańców 

dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, 



• zachęcenie do otwartości, poszukiwania inspiracji, przełamanie obojętności na problemy 

społeczne i środowiskowe wśród mieszkańców dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, 

• inspirowanie do zaangażowania w lokalne problemy mieszkańców dzielnicy Bydgoskie 

Przedmieście, 

• prezentacja 17 celów Zrównoważonego Rozwoju, 

• prezentacja Agendy 2030, 

• prezentacja wyników szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, 

• zapoznanie z kluczowymi tematami dotyczącymi rozwoju nowoczesnych technologii 

przyjaznych klimatowi, wspomaganie dążenia do neutralności klimatycznej dzięki pochłanianiu 

CO2 przez lasy i grunty, czy poprzez zarządzanie gospodarką wodną oraz sprawiedliwa i solidarną 

transformację społeczno-gospodarczą regionów przemysłowych, 

• prezentacja pakietu klimatycznego wdrażającego Porozumienie paryskie z 2015r., 

• popularyzacja walorów przyrodniczych gminy Toruń i jej różnorodności biologicznej, 

• poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej, 

• kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy, 

• wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

• zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń, 

• poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie, 

• pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji, 

• promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

 
Beneficjenci: 

• dzieci, młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, w tym: 

seniorzy, dzieci i dorośli niepełnosprawni, osoby wykluczone zamieszkujący teren dzielnicy 

Bydgoskie Przedmieście 

 
Działania projektu: 

• organizacja 1 eventu na terenie dzielnicy Bydgoskie Przedmieście , 

 
Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 

 

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

 
Termin realizacji projektu: styczeń - grudzień 2019 

 

Cele projektu: 

 organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przy jednoczesnym rozwoju działalności 
edukacyjnej i wychowawczej,

 podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej uczestników projektu poprzez organizację 

warsztatów edukacyjnych w terenie połączonych z elementami warsztatów artystycznych.

 

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



 12 - 4 godzinnych warsztatów (4 x 45 min.; 90 godz. lekcyjnych) wraz z ogniskiem , 12 

grup (1 grupa min. 15 osób, łącznie min. 180 uczestników).

 

Beneficjenci: grupy zorganizowane z placówek oświatowych, ośrodków, stowarzyszeń i fundacji, 

półkolonii organizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń, a także osoby indywidualne. 

 

Finansowanie: 

Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 

 

10. Żyjmy zdrowo na sportowo 

 
 

Termin realizacji projektu: marzec – listopad 2019 

Cele projektu: 

 

 organizacja ogólnodostępnej rekreacyjnej imprezy umożliwiającej rodzinne spędzanie 

czasu wolnego

 propagowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych

 popularyzacja i promocja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych Osady Leśnej Barbarka,

 popularyzacja i promocja ścieżek edukacyjno- turystycznych okolic Barbarki

 

Działania: 

 

 organizacja i przeprowadzenie Jubileuszowego Barbarkowego Biegu Przełajowego - 

październik 2019 r.

 opracowanie graficzne broszur do trzech ścieżek dydaktyczno-turystycznych okolic 

Barbarki (3 x 170 szt) i druk

Beneficjenci: mieszkańcy Torunia i okolic. 

 

Finansowanie: 

Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 
 

11. Razem działajmy i Barbarkę poznajmy 

 

Termin realizacji projektu: od 2 maja do 30 listopada 2019 r. 

 
 

Cele projektu: 

• organizacja wydarzenia turystycznego - rajdu pieszego dla dzieci i młodzieży, 
• propagowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• popularyzacja i promocja terenów rekreacyjno- wypoczynkowych Osady Leśnej Barbarka , 

• popularyzacja i promocja ścieżek edukacyjno- turystycznych okolic Barbarki, 

• wspomaganie rozwoju i promocja szlaków turystycznych w zakresie aktywnej ekoturystyki, 

• promocja indywidualnej i zbiorowej turystyki aktywnej o tematyce ekologicznej 

• popularyzacja ekologicznego i zdrowego trybu życia, 

• propagowanie idei umiejętności zorganizowania i aktywnego wykorzystania czasu wolnego, 

• nawiązywanie rodzinnych więzi między pokoleniowych 

• nawiązywanie nowych znajomości przyjaźni i znajomości 

• krzewienie wśród uczestników projektu szacunku do otaczającej nas przyrody i postaw 

zgodnych z zasadami ekologii 

• poprzez wskazanie właściwego zachowania się w terenie, 



• podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej uczestników projektu. 

 

Adresaci projektu: 

• ok. 60 uczniów z placówek oświatowych działających na terenie województwa kujawsko- 

pomorskiego w wieku od 6 do 18 lat, w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 21 lat (3 

zespoły/klasy) 

 
 

Działania: 

• organizacja w okresie wrzesień – październik 2019 r. jednodniowego pięciogodzinnego 

wydarzenia – rajdu pieszego w formie marszu na orientację w lesie otaczającym Osadę Leśną 

Barbarka. 

 
 

Finansowanie: Dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 
 

12. XI edycja projektu pn. "Plener malarski" 

 
Termin realizacji projektu: od 2 maja do 30 sierpnia 2019 r. 

Cele projektu: 

 działanie na rzecz integracji europejskiej,

 rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 wspieranie działań z zakresu rozwijania współpracy z organizacjami i instytucjami z państw 

europejskich,

 wspieranie działań z zakresu rozwijania współpracy z organizacjami i instytucjami z miast 

partnerskich Torunia tj. : Getynga (Niemcy), Lejda (Holandia), Hämeenlinna (Finlandia), 

Kaliningrad (Federacja Rosyjska), Czadca (Słowacja), Swindon (Wielka Brytania), Łuck 

(Ukraina), Novo Mesto (Słowenia), Angers (Francja), Kowno (Litwa) a także Filadelfia 

(Stany Zjednoczone),

 nawiązanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń artystyczno - kulturalnych z 

organizacjami i instytucjami z państw europejskich oraz z miast partnerskich Torunia,

 propagowanie europejskich wartości i dziedzictwa kulturalnego,

 wzbogacenie oferty kulturalnej i artystycznej skierowanej do mieszkańców województwa 
kujawsko - pomorskiego,

 wzmocnienie strefy kulturalnej województwa kujawsko - pomorskiego ,

 szeroko pojęta promocja miasta Torunia oraz województwa kujawsko - pomorskiego,

 upowszechnienie inicjatyw mających na celu promocję oraz popularyzację sztuki,

  zapoznanie mieszkańców województwa z twórczością współczesnych artystów z kraju i z 

zagranicy,

 otworzenie mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego na czynne uczestnictwo w 

projektach artystyczno – kulturalnych z udziałem artystów spoza Polski,

 

Adresaci projektu: 

• artyści z Polski i z zagranicy (łącznie 20 osób) 
• mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego w tym miasta Torunia - łącznie 

około 150 osób 

 

Działania: 

1. Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego w dniach od 1 do 11 lipca 2019 r. 



dla 20 artystów plastyków z kraju i z zagranicy. 

2. Organizacja imprezy plenerowej pn.” Malownicza Barbarka” w dniu 7 lipca 2019 r. 

3. Organizacja wystawy prac artystów plastyków – uczestników pleneru w dniu 10 lipca 

2019 r. w sali konferencyjnej w budynku Dworku. 

4. Wydanie katalogu w którym zawarte zostaną podstawowe wiadomości o uczestnikach 

tegorocznej edycji pleneru oraz o ich dorobku artystycznym. 

 

Finansowanie: 

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 
Dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 

13. Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2019 

 
Termin realizacji projektu: marzec - grudzień 2019 r. 

 

Cele projektu: 

Ogólnym celem zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

opieki nad zwierzętami, uwrażliwienie na ich los oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i 

grup społecznych we właściwej opiece nad zwierzętami i niesieniu pomocy bezdomnym 

zwierzętom. 

Cele szczegółowe, które zadanie pomoże zrealizować u uczniów: 

 zwiększenie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt,

 wzbudzenie chęci niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom,

 zdobycie podstawowych informacji pozwalających na prawidłową opiekę nad zwierzęciem,

 zapoznanie z rzeczywistymi potrzebami zwierząt domowych,

 poznanie zasad właściwego zachowania się w stosunku do zwierząt,

 zapoznanie z prawami zwierząt

 zadanie przyczyni się również do promocji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Toruniu, a tym samym wpłynie na liczbę adoptowanych z niego zwierząt.

 

Beneficjenci: uczniowie z toruńskich placówek oświatowych 

 

Działania: 

 

 Realizacja zajęć edukacyjnych w 15 placówkach oświatowych

 Realizacja zajęć w schronisku dla zwierząt (29 grup)

 

Finansowanie: 

Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń 

 

14. Sprawny uczeń - sprawny lider ekologii 

Termin realizacji projektu: styczeń – czerwiec 2019 r. 

 
Cele projektu: 

 
 wzrost działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej 15 małoletnich osób 

niepełnosprawnych

 rozwijanie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych



 budowanie zespołu oraz rozwijanie poczucia własnej wartości wśród osób 

niepełnosprawnych

 zwiększenie świadomości ekologicznej obywateli

 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku szkolnym z orzeczeniem o niepełnosprawności (15 

osób) 

 
 

Działania (efekty) projektu: 

 
 trzydniowy cykl warsztatów pn. ,,Lider ekologii”

 cykl spotkań jednodniowych 8 spotkań w terminie marzec- czerwiec
 spotkanie podsumowującym projekt – integracyjne ognisko na Barbarce z udziałem 

rodziców i opiekunów w czerwcu

 
Finansowanie: 

 
EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowania na 

jego realizację udzieliło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. 

15. Wsparcie umiejętności sensorycznych poprzez realizację warsztatów dla dzieci z 

obszaru LSR z gminy miasta Toruń 

 
Termin realizacji projektu: maj - wrzesień 2019 r. 

 

Celem projektu jest: wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności 

lokalnej i animacji społecznej grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie 

umiejętności sensorycznych u 20 dzieci w wieku 6-9 lat z obszaru LSR Gminy Miasta Toruń. 

 
 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku 6-9 lat lub/i osoby zagrożone ubóstwem – 20soób 

 
 

Działania (efekty) projektu: 

• organizacja dwóch cyklów warsztatów usprawniających umiejętności sensoryczne dzieci, 
• organizacja w cyklu czterech różnych warsztatów po 3godz. zegarowe, 

a) Warsztat I – Kolor w przyrodzie 

b) Warsztat II – Głosy lasu 

c) Warsztat III – Ogród zmysłów 

d) Warsztat IV- Kuchenne zapachy 

 
 

Finansowanie: 

 
EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowania na 

jego realizację udzieliło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. 

 
16. Działajmy razem - Ekowakacje na Barbarce 



Termin realizacji projektu: kwiecień - wrzesień 2019 r. 

 
 

Cele projektu: 

 
 organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przy jednoczesnym rozwoju działalności 

edukacyjnej, społecznej i integracyjnej dla 20 dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Gminy Miasto Toruń, 

 nawiązanie przez uczestników projektu nowych znajomości i integracja z grupą 

rówieśników, 

 poznanie przez uczestników sposobów jak aktywnie i twórczo spędzać czasu pozaszkolny,, 

 zachęcenie rodzin do wspólnego spędzania czasu 

 popularyzacja aktywnego międzypokoleniowego spędzania czasu wolnego, 

 budowanie więzi między pokoleniowych wśród rodzin, 

 zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników projektów i członków ich rodzin 

 
Beneficjenci: 

 
 20 osób (w wieku 7-13 lat) pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Gminy Miasta Toruń, po 10 osób w 

każdym z turnusów 

 
Działania (efekty) projektu: 

 
 organizacja dwóch sześciodniowych turnusów półkolonii - w każdym turnusie od 

poniedziałku do piątku 40 godzin opieki nad 10-tką dzieci ( godz. 8.00-16.00), w tym 70 

godzin warsztatów edukacyjne, plastyczne i sportowe oraz w soboty trzygodzinne spotkanie 

integracyjne dla uczestników półkolonii i ich rodzin( godz. 15.00-18.00) 

 
Finansowanie: 

 
EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowania na 

jego realizację udzieliło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. 

 

 
17. „Artystyczny korowód” – plener malarski dla osób w wieku 65+ zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Termin realizacji projektu: kwiecień - wrzesień 2019 r. 

 

Cele projektu: 

 wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej poprzez organizację 2 pięciodniowych plenerów na Barbarce w tym, zajęć: 

artystycznych, sportowych a także ogólnorozwojowych podnoszących świadomość i 

samopoczucie osób w wieku 65+ zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym z 

obszaru LSR na terenie Gminy Miasta Torunia, 

 rozwój społeczny a także wzrost świadomości społecznej uczestników, 
 zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego, 



 aktywizacja i integracja społeczna osób starszych, 

 umocnienie solidarności wewnątrzpokoleniowej, 

 ograniczenie procesu singularyzacji starości oraz marginalizacji seniorów w życiu 

codziennym, 

 promocja ekologicznego i zdrowego trybu życia, 

 wzrost aktywności dostosowanej do wieku uczestników, 

 oderwanie od codziennych problemów i trosk, nawiązanie nowych znajomości, 

 poprawienie manualnych zdolności, które z wiekiem stają się coraz gorsze, 

 atrakcyjne spędzanie czasu wolnego poza domem, 

 

 
Beneficjenci: 

20 osób (w wieku 65 +) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na 

terenie Gminy Miasta Toruń, po 10 osób w każdym z 2 pięciodniowych plenerów 

 

Działania (efekty) projektu: 

 
 organizacja dwóch 5 dniowych plenerów od poniedziałku do piątku dla 10 osób każdy 

(łącznie 20 osób: 15 K, 5 M) 

 organizacja i przeprowadzenie: 40 h warsztatów plastycznych, 32 h warsztatów 

ogólnorozwojowych, 30 h z psychologiem. 

Finansowanie: 

EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowania na 

jego realizację udzieliło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. 

18. „Eko schadzki” – cykl spotkań dla seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Termin realizacji projektu: kwiecień - wrzesień 2019 r. 

 

Cele projektu: 

 
 wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej poprzez organizację cyklicznych spotkań na Barbarce dla osób w wieku 65 + 

 zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Gminy 

Miasta Torunia, 

 rozwój społeczny a także wzrost świadomości społecznej uczestników, 

 zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego, 

 aktywizacja i integracja społeczna osób starszych, 

 umocnienie solidarności wewnątrzpokoleniowej, integracja grupy rówieśniczej, 

 ograniczenie procesu singularyzacji starości oraz marginalizacji seniorów w życiu 

codziennym, 

 promocja ekologicznego i zdrowego trybu życia, 

 wzrost aktywności dostosowanej do wieku uczestników, 

 oderwanie od codziennych problemów i trosk, nawiązanie nowych znajomości, 

 poprawienie manualnych zdolności, które z wiekiem stają się coraz gorsze, 

 atrakcyjne spędzanie czasu wolnego poza domem, 



Beneficjenci: 

15 osób (w wieku 65 +) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na 

terenie Gminy Miasta Toruń, 

 

Działania (efekty) projektu: 

 organizacja dla 15 osób (10 K, 5 M) 20 spotkań po 4,5 h każde – łącznie 90 h w tym: 

15 spotkań manualnych po 2,5 h każde – łącznie 37,5 h 

10 rekreacyjnych po 2 h – łącznie 20 h 
5 kulturalnych po 4,5 h – łącznie 22,5 h 

5 ogólnorozwojowych po 2 h – łącznie 10 h 

 
Finansowanie: 

EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowania na 

jego realizację udzieliło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” 

 

 
19. 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. 

 
Działania/Usługi organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia” na 

zlecenie 

1. Kawiarenka Naprawczej Stajnia PPU 



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. Organizacja i obsługa trzygodzinnej imprezy plenerowej z okazji dnia Dziecka dla 

członków i pracowników Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu. 

W dniu 25 maja 2019 r. Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowała na terenie Osady Leśnej na 

Barbarce 3 godzinne spotkanie rodzinne dla ok 150 os - członków i pracowników Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Toruniu oraz ich rodzin. W programie wydarzenie znalazły się rodzinne podchody 

ekologiczne, turniej rodzinny, przyrodnicze konkursy z nagrodami, stanowisko z zabawami 

integracyjnymi i sportowymi dla dzieci, stanowiska plastyczne dla dzieci , a także ognisko z 

kiełbaskami . 

 

3. Organizacja stanowiska wyjazdowego „Segreguj, odzyskuj, utylizuj” na zlecenie Gminy 

Miejskiej Rumii 

W ramach zlecenie Stowarzyszenie „Tilia” zorganizowało i obsługiwało pięciogodzinnego 

stanowisko edukacyjnego pn. „Chrońmy powietrze – przeciwdziałamy niskiej emisji” w czasie 

festynu organizowanego przez Gminę Miejską Rumia w dniu 8 czerwca 2019 r. na terenie Miasta 

Rumii dla jej mieszkańców i turystów. Stanowisko obsługiwane było przez 4 pracowników 

Stowarzyszenia . Dla uczestników festynu przygotowano; zabawy edukacyjne: krzyżówkę, 

terenową, grę domino energetyczne, koło fortuny, zabawę edukacyjną z wykorzystaniem aplikacji 

„Kalkulator zanieczyszczeń”, plansze edukacyjne dotyczące niskiej emisji i odnawialnych źródeł 

energii, gra terenowa o wymiarach 2,5 m x 2,5 m z dużą kostką, mini laboratorium „prof. Smoga”- 

na stanowisku uczestnicy korzystać z zestawów doświadczalnych „Energia odnawialna wiatru i 

słońca”, mobilnego miernika smogu mierzącego zanieczyszczenie powietrza, przeprowadzać będą 

doświadczenie z użyciem odkurzacza w celu pokazania zapylania powietrza i przy pomocy pasków 

wskaźnikowych badać będą zawartość ozonu w powietrzu, będą mogli zobaczyć pokazowe maski 

antysmogowe, stanowisko plastyczne - karty pracy, kolorowanki, plakaty w kształcie chmurek, 



papierowe maski chroniące przed kurzem i pyłami z hasłami i rysunkami zachęcającymi do 

ochrony powietrza. 

4. Organizacja stanowiska wyjazdowego edukacyjnego na zlecenie Gminy Miasta 

Wąbrzeźna w czasie imprezy plenerowej pn. „Powitanie jesieni” dla mieszkańców 

W ramach zlecenie Stowarzyszenie „Tilia” zorganizowało i obsługiwało czterogodzinne 

stanowisko edukacyjne w dniu 4 października 2019 r. na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. W 

wydarzeniu wzięło udział 4 pracowników Stowarzyszenia. Dla uczestników przygotowano: 

ekologiczne tablice magnetyczne i poglądowe, mini PSZOK z segregacją odpadów, koło fortuny z 

zagadkami przyrodniczymi, tajemniczą skrzynkę ekologiczną tzw. macankę, terenową grę 

planszową. 

5. Organizacja spotkania mikołajkowego dla rodzin członków i pracowników Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Toruniu. 

W dniu 14 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie „Tilia” zorganizowało i przeprowadziło dla rodzin 

członków i pracowników Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu spotkanie z Św. Mikołajem, wraz 

z warsztatowych stanowisk plastycznych, na których dzieci i rodzice będą wykonywali ozdoby 

świąteczne z materiałów ekologicznych. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób. Warsztaty 

obsługiwane były przez pracowników stowarzyszenia. 

 

 

Działania/Usługi organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia” we współpracy 

I. 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 30.09.2019 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  

⇒ 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.  

II. 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: 9 094 539,31 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 ekonomizacji 

podmiotu. 

 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. 

http://ekonomia-spoleczna.com.pl/do-pobrania/wnioski-o-przyznanie-srodkow-finansowych/
http://ekonomia-spoleczna.com.pl/do-pobrania/wnioski-o-przyznanie-srodkow-finansowych/

