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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA „TILIA” W ROKU 

2021 

 

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 
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oraz osób dorosłych. Swoją działalność rozpoczęła na początku 2004 roku na mocy umowy zawartej 

pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Stowarzyszeniem „Tilia” 

S„Tilia” na podstawie odrębnej umowy ( w latach 2004 – 2010 umowy użyczenia z dnia 14 grudnia 

2006 r.) od Gminy Toruń tereny o powierzchni 3,8 ha, które określane są właśnie mianem Osady 

Leśnej Barbarka. Zarządza 4 budynkami (leśniczówką, w której znajdują się biura oraz otwarta sala, 

budynek Leśna Chatka z salą i punktem gastronomicznym, dwa budynki bazy noclegowej (Dworek 

z salą konferencyjną na 110 Gościniec) oraz infrastrukturą (warsztat, stodoła, polany, wiaty, place 

zabaw). 

Szkoła Leśna w ciągu roku organizuje zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, historyczne i kulturalne dla 

różnego typu szkół oraz konkursy, kampanie, festyny, otwarte imprezy okolicznościowe i 

rekreacyjne. Stanowi centrum służące szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo-ekologicznej. 

Szkoła pełni również ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Torunia i turystów. 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, 
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edukacyjnych, kulturalnych, sportowych. 
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Edukacja 

Proponowany przez Szkołę program zajęć edukacyjnych oparty jest na bezpośrednim kontakcie 

uczniów z przyrodą. Wybrana forma kształcenia nie jest przypadkowa. Otaczająca zieleń zachęca 

uczestników do przyjęcia postawy badacza. Uzupełnieniem wszystkich zajęć są karty pracy 

dostosowane do poziomu intelektualnego oraz rozwojowego uczniów, stopnia ich świadomości 

ekologicznej oraz indywidualnych życzeń nauczycieli. Pod okiem wyspecjalizowanej kadry 

dydaktycznej Szkoły Leśnej i przy wykorzystaniu pomocy naukowych, dzieci i młodzież uczą się w 

terenie rozpoznawać drzewa i krzewy, poznają gatunki zwierząt i roślin chronionych, etc. 

Prowadzone zajęcia przyrodniczo – ekologiczne są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Klasy 

i wycieczki zorganizowane maja do wyboru ponad 30 tematów. Oferta tematyczna jest sukcesywnie 

poszerzana. Co roku z zajęć korzysta około 15 tysięcy uczniów. Szkoła Leśna na Barbarce organizuje 

także zielone szkoły(pobyty 2-3 dniowe) Na potrzeby swojej działalności wydaje wiele materiałów 

informacyjno-edukacyjnych. S Tilia wytyczyła także ścieżki edukacyjne na terenie i w pobliżu Osady 

Leśnej na Barbarce. 

Przedsięwzięcia 

Szkoła Leśna na Barbarce organizuje również szereg plenerowych imprez o charakterze 

edukacyjnym. Licznie uczestniczą w nich mieszkańcy Torunia i okolic- począwszy od najmłodszych 

do tych trochę starszych wiekiem. Zwykle są to przedsięwzięcia, których tematyka wpisuje się w 

zasady zrównoważonego rozwoju. Zachętą do indywidualnego zainteresowania się tematyką 

proekologiczną, a zarazem do rozwijania talentów plastycznych, są konkursy na komiks oraz 

fotograficzne. Kampanie organizowane przez Szkołę Leśną na Barbarce zachęcają także do troski o 

środowisko naturalne. Jedną z nich jest akcja ,,Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”, która zwraca 

uwagę nie tylko na rolę, jaką pełnią drzewa w środowisku i w naszym życiu, ale umożliwia aktywny 

udział w ich sadzeniu w Toruniu i w okolicznych lasach. W celu szerszego oraz skuteczniejszego 

propagowania problematyki ochrony środowiska wśród mieszkańców zorganizowano także szereg 

imprez. Były to m.in.: piknik ekologiczny w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, piknik 

ekologiczny pn. „Grzybobranie na polanie”. Szkoła Leśna co roku zaprasza również wszystkich 

miłośników zdrowego stylu życia Torunia na biegi narciarskie, rajdy rowerowe i biegi przełajowe 

organizowane w ramach cyklu ,,Żyjmy zdrowo na sportowo”. Przy organizacji imprez chętnie 

współpracuje z innymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi. W ciągu roku proponuje 

korzystanie z warsztatów: plastycznych (lepienie z gliny, wyplatanie z wikliny, plenery malarskie), 

fotograficznych. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach  uzyskanych grantów oraz uzyskanego 

1%. 

Baza Noclegowa na Barbarce 

Szkoła Leśna dysponuje dwoma budynkami o nazwie: „Gościniec” i „Dworek”. Łącznie do 

dyspozycji jest 70 miejsc noclegowych i sala konferencyjna na 110 osób. Z noclegów mogą korzystać 

grupy szkolne, turyści oraz grupy biznesowe. Oprócz noclegów Szkoła Leśna oferuje 2-3 dniowe 

pobyty z programem przyrodniczo-ekologicznym oraz spotkania integracyjne. W ramach programu 

zagwarantowany są ciekawe zajęcia o tematyce przyrodniczej, sportowe, artystyczne, a także wiele 

dodatkowych atrakcji, m.in. park linowy, ognisko. 

Park Linowy, rowery, plac zabaw... 

Na terenie Osady działa wypożyczalnia sprzętu sportowego. Za niewielką opłatą wypożyczyć można 

zestaw do gry w boule, różnego rodzaju piłki, kometkę oraz rowery. Zimą w przypadku obfitego 

śniegu można skorzystać z przejażdżek saniami. Przy Leśniczówce stworzono dla młodszych dzieci 

plac zabaw. Barbarkowy Park Linowy to propozycja dla osób pragnących spędzić aktywnie wolny 

czas.  
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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.  

 

Wyremontowano w 2019 i uruchomiono Kawiarenkę Naprawcza Stajnia – Centrum Napraw i Ponownego 

Wykorzystania. 

 

Na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce działała Kawiarenka Naprawcza Stajnia PPU. 

W ramach projektu pn. „Ograniczaj segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami” 

zorganizowano 10 warsztatów upcyclingowych dla mieszkańców Torunia. Kawiarenka Naprawcza 

Stajnia PPU działa na Barbarce od 2019 roku. Powstała w ramach projektu Surface - Sojusz miast 

Europy Środkowej na rzecz ponownego użycia produktów. Kawiarenka wyposażona jest w 

większość niezbędnych narzędzi.  

Celem Kawiarenki Naprawczej jest naprawa i  ponowne wykorzystanie przedmiotów codziennego 

użytku oraz  nadanie im „drugiego życia”.  Podczas warsztatów realizowanych w Kawiarence 

promowane są m.in.: idee gospodarki cyrkularnej i ponownego użycia przedmiotów w tym również 

upcycling.  Celem wszystkich działań edukacyjnych jest zmiana świadomości społecznej, edukacja, 

promocja i upowszechnianie towarów i usług, umożliwiających redukcję wytwarzania odpadów. 

Warsztaty realizowane w Kawiarence Naprawczej są skuteczną metodą edukacji proekologicznej 

mającej bezpośredni wpływ na zmiany przyzwyczajeń zakupowych mieszkańców Torunia.  

Podczas działań podejmowanych w Kawiarence mieszkańcy liczyć mogli na fachowe porady 

specjalistów, np. krawca, stolarza, specjalisty ds. naprawy rowerów itp. 
 

 

2.3 ODBIORCY  

Uczestnicy zajęć przyrodniczo-ekologicznych 

Odbiorcy: 

• przedszkola 

• szkoły podstawowe 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/
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• szkoły średnie 

• osoby prywatne 

• organizacje 

 

Oferowane zajęcia: 

• jednodniowe (od 2- 5 godz.) 

• dwudniowe ( 4 zajęć 2 –godz.) 

• trzydniowe ( 6 zajęć 2 – godz.) 

 

Uczestnicy przedsięwzięć wszystkich przedsiewzięć: 

• Dzieci i młodzież 

• Nauczyciele (np. szkolenia dla nauczycieli) 

• Organizacje pozarządowe 

• Osoby starsze „seniorzy” 

• Osoby indywidualne (turyści, mieszkańcy regionu) 

• Administracja samorządowa 

• Niepełnosprawni 

• Osoby wykluczone 

• Organizacje pozarządowe 

• Spółdzielnie socjalne 

• Spółki NON-profit 

 

Portale internetowe 

 

1)  www.szkola-lesna.torun.pl 

2)  www.tilia.org.pl  

3) www.naszanatura2000.pl 

4) www.elektroodpady.edu.pl 

5) www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl 

6) www.odpadyopakowaniowe.pl 

7) http://natura2000edukacja.pl/ 

8) www.ekomultikonkurs.pl 

9) www.szkoly.ekomultikonkurs.pl 

10) www.osadabarbarka.pl 

11) www.jestemeko.edu.pl 

12) http://akademiaprzyrodnikow.pl/  

13) www.kawiarenkanaprawczastajnia.org 

14) www.ochonagatunkow.edu.pl 

15) www.stopzmianomkliamtu.org.pl 
 

Portale społecznościowe  

 

https://www.facebook.com/szkola.lesna.na.barbarce 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieTilia 

https://www.facebook.com/OrlyNatury2000?ref=hl 

https://www.facebook.com/naszaenergia?ref=hl 

https://www.facebook.com/odpady 

https://www.facebook.com/kujawsko.pomorskie.jestem.eko/ 

https://www.facebook.com/czas.na.porzadek/ 

https://www.facebook.com/Kawiarenka-Naprawcza-Stajnia-

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://natura2000edukacja.pl/
http://www.ekomultikonkurs.pl/
http://www.szkoly.ekomultikonkurs.pl/
http://www.osadabarbarka.pl/
http://www.jestemeko.edu.pl/
http://www.kawiarenkanaprawczastajnia.org/
http://www.ochonagatunkow.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.facebook.com/Kawiarenka-Naprawcza-Stajnia-115054453278961/?modal=admin_todo_tour
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115054453278961/?modal=admin_todo_tour 

https://www.facebook.com/Ochrona-p%C5%82az%C3%B3w-ochrona-

gatunk%C3%B3w-103918751192203/ 

https://www.facebook.com/stopzmianomklimatu 

 

 

 

Kanał You Tube 

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

 

 

Platforma do E-learningu: 
 www.tiliokurs.pl 
 

Przedsięwzięcia/imprezy plenerowe/pikniki/akcje edukacyjne 

organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia” w 2021 r.  w Szkole Leśnej 

na Barbarce 
 

1. Powitanie wiosny na Barbarce 2021 

W dniu 21 marca na terenie Osady Leśnej na Barbarce zorganizowane zostało trzygodzinne wydarzenie dla 

mieszkańców z okazji pierwszego dnia wiosny. W ramach tego wydarzenia zorganizowano  akcję edukacyjną 

pn. „Chrońmy płazy” oraz  rodzinny questing z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tilia – Na terenie Osady 

Leśnej Barbarki i Rezerwatu Las Piwnicki stworzyliśmy interaktywną grę a także rodzinne podchody pn. „W 

poszukiwaniu wiosny”. Chętne osoby, dzieci z rodzicami, po zgłoszeniu się do pracownika Szkoły Leśnej na 

Barbarce otrzymały karty do uzupełnia, podkładki i wskazówki jak odszukać zadania i wędrowali 

samodzielnie przez las i rozwiązywać zadania. Po ich wykonaniu zgłoszali się ponownie do pracownika 

Szkoły Leśnej na Barbarce i mogli sprawdzić poprawność wykonania zadań. . Dla uczestników przygotowano 

także  warsztaty plastyczne „Wiosenne kwiaty”. Wydarzenie zorganizowane zostało w zachowaniem reżimu 

sanitarnego.  

 

2. Akcja edukacyjna pn "Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2021" 
W ramach działania w dniu 10 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00 do 14.00 zorganizowano i przeprowadzono akcję 

edukacyjna w Osadzie Leśnej Barbarka połączoną z przekazywaniem sadzonek mieszkańców Torunia. Do 

udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali indywidualni mieszkańcy Torunia. W tym dniu na terenie polany przy 

stawie ustawione zostało specjalne stanowisko, na którym mieszkańcy Torunia mogli osobiście pobrać 

sadzonki drzewek w celu ich posadzenia na swoim terenie. Każdy uczestnik mógł pobrać max. 5 sadzonek 

drzewek. Wraz z drzewkami uczestnicy pobierali ulotkę edukacyjną, opracowaną przez pracowników 

Stowarzyszenia, w której znalazła się instrukcja jak prawidłowo posadzić drzewko oraz informacje na temat 

roli drzew w oczyszczaniu powietrza. Opracowanie graficzne oraz druk ulotek zlecone zostało zewnętrznej 

firmie graficznej. Obsługą oraz przygotowaniem stanowiska zajmowali się przez pracownicy Stowarzyszenia. 

Po drzewka na stanowisko zgłosiło się 248 osób. W dniu wydarzenia zorganizowano również specjalną akcję 

sadzenia drzewek na Barbarce dla osób, które chciały posadzić swoje drzewo, ale nie są posiadaczami własnego 

terenu. Stowarzyszenie udostępniło 10 drzewek i niezbędne narzędzia rodzinom, które zgłosiły chęć posadzenia 

drzewek, na terenie Osady Leśnej Barbarka. W tej akcji wzięło udział 26 osób. Uczestnicy w pobliżu budynku 

Gościniec posadzili lipy, a obok „swojego drzewka” pamiątkową tabliczkę z własnoręcznie wykonanym 

pamiątkowym napisem. Dla uczestników wydarzenia tj. akcji na Barbarce przygotowano także grę terenową z 

rozpoznawaniem różnych gatunków drzew, w której wzięło udział 38 osób. Uczestnicy zabawy edukacyjnej za 

prawidłowe rozwiązanie zadania otrzymali drobne upominki – pamiątkowe drewniany magnes. Akcja 

https://www.facebook.com/Kawiarenka-Naprawcza-Stajnia-115054453278961/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Ochrona-p%C5%82az%C3%B3w-ochrona-gatunk%C3%B3w-103918751192203/
https://www.facebook.com/Ochrona-p%C5%82az%C3%B3w-ochrona-gatunk%C3%B3w-103918751192203/
https://www.youtube.com/user/StowarzyszenieTilia
http://www.tiliokurs.pl/
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zorganizowana została z zastosowaniem obowiązujących wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 

Polsce. 

W ramach działania zorganizowano także akcję sadzenia drzewek na terenie toruńskich placówek 

oświatowych. Projekt zakładał udział 15 placówek, ale zainteresowanie tą akcję również było dużo i w sumie 

do udziału w niej zakwalifikowanych zostało 20 placówek - przedszkoli i szkół działających na terenie Torunia. 

Celem działania było zaktywowanie społeczności szkolnej do działań proekologicznych tj. posadzenia drzewek 

na terenie placówki oraz przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród uczniów. Warunkiem udziału placówki 

w akcji było nadesłanie karty zgłoszenia udziału przez nauczyciela/opiekuna. Zakwalifikowanym do udziału w 

akcji placówkom Stowarzyszenie dostarczyło bezpośrednio na teren ich sadzonki drzewek i przesłało materiały 

informacyjne i edukacyjne w celu ich przekazania uczniom. Po zakończeniu akcji szkoły i przedszkola, 

otrzymały specjalnie przygotowane certyfikaty potwierdzające, że dana placówka poprzez udział w akcji 

„Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” i przyczyniła się do podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej 

mieszkańców Torunia i kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. 

Stowarzyszenie uzyskało na tych certyfikatach podpis Prezydenta Miasta Torunia. Certyfikaty miały format 

A3 i oprawione zostały w ramę, umożliwiającą jej zawieszenie na ścianie. Przygotowanie certyfikatów dla 

szkół zlecone zostanie zewnętrznej firmie graficznej/agencji reklamowej. Transport sadzonek do placówek 

zostanie zlecony firmie zewnętrznej. W akcji na terenie placówek oświatowych wzięło udział 2372 uczniów. 
 

3. Działania prowadzone w ramach Kawiarenki Naprawczej STAJNIA Punkt Ponownego Użycia 
(PPU) na Barbarce dla mieszkańców z terenu Gminy Miasta Toruń 

 

W ramach projektu pn. „Ograniczaj, segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami” działała 

Kawiarenka Naprawcza STAJNIA Punkt Ponownego Użycia (PPU). Kawiarenka przez cały czas realizacji 

projektu była dostępna dla mieszkańców. Z Kawiarenki chętnie korzystali mieszkańcy Gminy Miasta 

Toruń. Celem Kawiarenki Naprawczej (PPU) była naprawa i ponowne wykorzystanie przedmiotów 

codziennego użytku oraz nadanie im „drugiego życia”. Istotą wszelkich podejmowanych działań było 

zawracanie strumienia przedmiotów, które w normalnych warunkach stałyby się odpadami. Do 

Kawiarenki mieszkańcy przynosili małogabarytowe niepotrzebne przedmioty, w tym przede wszystkim 

zabawki, drobny sprzęt gospodarstwa domowego, szkło użytkowe, ceramikę itp. W Kawiarence 

Naprawczej STAJNIA PPU nie był przyjmowany jedynie sprzęt elektryczny i elektroniczny, ubrania, 

obuwie a także książki. Oddane przedmioty zostały odnowione; wiele z nich znalazło nowego nabywcę. 

Działania prowadzone w Kawiarence miały na celu zmianę postaw mieszkańców oraz zachęcenie ich do 

ekonomii współdzielenia. Kawiarenka cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy 

wyrażali swoje zadowolenie z funkcjonowania takiego punktu. Mieszkańcy informowani byli 

każdorazowo, że ograniczanie zakupu dóbr i usług zgodnie ze swoimi potrzebami, z uwzględnieniem 

produktów przyjaznych środowisku oraz ich kosztu ekologicznego ma znaczny wpływ na ochronę 

środowiska naturalnego. W ramach działania Kawiarenki przeprowadzono organizację 5 warsztatów 

upcyclingowych, trwających po 4 godziny każdy (łącznie 20 h) dla dorosłych, rodzin z dziećmi - dzieci 

powyżej 7 roku życia oraz seniorów – osób w wieku 65 +. Warsztaty zaplanowano oraz zorganizowano w 

Kawiarence Naprawczej w następujących terminach: 

 29 maja 2021 r., w godz. 9.00 – 13.00, „Stare donice ODNAWIAMY a nie wyrzucamy” 

 12 czerwca 2021 r., w godz. 9.00 – 13.00, „Kolorami ODNAWIAMY nowy dizajn wymyślamy”  

 19 czerwca 2021 r., w godz. 9.00 – 13.00, „Nowa historia szklanego słoika” 

  17 lipca 2021 r., w godz. 9.00 – 13.00, „Nowy wygląd starego krzesła” 

  24 lipca 2021 r., w godz. 9.00 – 13.00, „Nowy wygląd starego krzesła”. 

 

W warsztatach udział wzięło łącznie 51 osób. Warsztaty przeprowadzono w miesiącach letnich, dzięki temu 

wszystkie warsztaty mimo pandemii udało się zorganizować w Kawiarence z zachowaniem wszystkim 

obostrzeń i wytycznych epidemiologicznych. 

Każdy z czterogodzinnych warsztatów składał się z części praktycznej i merytorycznej, podczas której 

omawiane były metody, zasady oraz materiały i preparaty zastosowane podczas warsztatów. Warsztatom 

towarzyszyły żywe dyskusje. Na poszczególne warsztaty uczestnicy przynosili swoje własne przedmioty, 
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które chcieli naprawić, odnowić lub przerobić. Wśród nich były krzesła, drewniane taborety, kołyski, półki, 

ramki itp.  
 

4. Warsztaty dla mieszkańców pn. „Oszczędzam wodę, dbam o jej jakość” w dniu 5 czerwca 2021 r.  

W dniu 5 czerwca w Szkole Leśnej na Barbarce zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne połączone z  

tworzeniem -  budowaniem Ogrodu Deszczowego na Barbarce. wydarzeni zrealizowane zostało w godzinach 

9.00-17.00. Najmłodsi, uczestnicy wydarzenia własnoręcznie wykonywa upcyklingowe doniczki i wieszaki 

do doniczek i  rośliny, które utworzyły zieloną ścianę przy placu zabaw. 

Wydarzenie zrealizowane zostało dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii.  

Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,  

a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”. 
 

5. Wydarzenie „W Poszukiwaniu kwiatu paproci" na Barbarce z muzykami z NOCTI  

W dniu 20 czerwca dla mieszkańców regionu i turystów zorganizowane zostało wydarzenie pn „.”W 

poszukiwaniu kwiatu paproci”. Jego celem była promocja terenów leśnych, uwrażliwienie na piękno natury. 

Dla uczestników przygotowany został ma godz. 15.00  rajd rowerowy, a o 17.00 odbył się na Barbarkowej 

Scenie koncert Zespołu NOCTI oraz ognisko. Po koncercie muzycy zasadzili pamiątkowe drzewko na 

polanie dolnej.  
 

6. Cykl biegów przełajowych pn „Cross Barbarka 2021”  
W ramach projektu pn „Cross Barbarka 2021”, wpieranego przez Gminę Miasta Toruń Szkoła Leśna na 

Barbarce w okresie od czerwca do września zrealizowała cykl 3 biegów przełajowych. Biegi przeprowadzane 

były w niedziele: 4 lipca 2021 r.; 1 sierpnia 2021 r. i 5 września 2021 r. Do udziału w biegach zaproszeni zostali 

wszyscy mieszkańcy Torunia.. Zakładano, iż w jednym biegu będzie brało łącznie około 30-40 osób. Jednak 

zainteresowanie biegami było tak duże iż rzeczywista liczba uczestników w biegach była dwa razy większa. 

Łącznie we wszystkich biegach cyklu rywalizowało 159 zawodników. Jedna osoba mogła wziąć udział w 

jednym, kilku lub wszystkich biegach cyklu. Każdy z 3 biegów zaplanowany był według takiego samego 

harmonogramu i był trzygodzinną, jednodniową imprezą. Z uwagi na różny wiek i możliwości uczestników 

bieg zrealizowany został na kilku dystansach i w kilku kategoriach wiekowych. Biegi odbywały się na terenach 

leśnych przyległych do Osady Leśnej Barbarka w czterech kategoriach wiekowych . Każdorazowo w czasie 

biegów mierzony był zawodnikom czas w jakim pokonali trasę  Zawodnicy mogli brać udział w wybranych 

przez siebie wydarzeniach. Jednakże celem projektu było zachęcenie odbiorców do systematycznego 

aktywnego wypoczynku i udziału w jak największej liczbie wydarzeń. Dla osób, które wzięły udział w 

przyjemniej w trzech z czterech biegów po ich zakończeniu. przygotowany został średni ranking czasowy.. 

Wśród tych zawodników w ich kategoriach wiekowych wyłonieni zostaną zdobywcy trzech pierwszych miejsc 

z podziałem na płeć (łącznie 24 nagrody). Ogłoszenie wyników w czasie spotkania podsumowującego cały 

cykl w dniu 1października 2021 r., wzięło w nim udział ok 50 osób. Po uroczystym ogłoszeniu wyników i 

wręczeniu medali i nagród uczestnicy wzięli udział w ognisku. 

 

7. Wydarzenie edukacyjne pn. Płazy i Ptaki Barbarki 

  W niedzielę 18 lipca 2021 zorganizowano sześciogodzinny event edukacyjny dla młodszych i starszych 

miłośników przyrody i zabawy. Na stanowisku na uczestników czekały gry terenowe, układanki, materiały 

edukacyjne i jak zawsze podchody edukacyjne.. Udział w grach i zabawach edukacyjnych jest bezpłatny. 

Organizacja stanowiska została dofinansowana ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach projektu pn. 

„Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia”. 

 

8. Warsztaty zielarskie dla mieszkańców Torunia  
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30 lipca 2021 dla mieszkańców Torunia zorganizowane zostały dwa trzygodzinne bezpłatne warsztaty 

zielarskie. Ich uczestnicy poznali wybrane barbarkowe rośliny zielne oraz  ich właściwości i zastosowanie. 

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu pn „Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń”, 

dofinasowanego ze środków Gminy Miasta Toruń 

 

7. Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży pn. "O czym szumią wierzby..." 

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce w dniu 6 sierpnia oraz 27 sierpnia zaprosiła 

dzieci i młodzież do udziału w warsztatach muzycznych „O czym szumią wierzby…”. W trakcie warsztatów 

uczestnicy wybrali się na spacer, aby posłuchać dźwięków otaczającej nas przyrody a także poszukać ciszy w 

lesie. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali ćwiczenia, które pozwoliły na tzw. oczyszczenie uszu aby 

przeprowadzić spacer dźwiękowy w celu usprawnienia i uwrażliwienia naszego zmysłu słuchu. Prowadzącym 

warsztaty był  Rafał Kołacki. Warsztaty były bezpłatne dla uczestników. Realizacja warsztatów została 

dofinansowana ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach projektu pn. „Razem dla przyrody, dla klimatu, dla 

zdrowia”. 

8. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pn "O land Arcie - warsztaty o sztuce Ziemi..." 

8 sierpnia 2021 r. (niedziela) oraz 21 sierpnia 2021 r. na Barbarce zorganizowane zostały warsztaty 

plastyczne, które poprowadził znany toruński artysta Dariusz Przewięźlikowski - ceramik i malarz - autor 

m.in znanych ceramicznych figurek mieszczan, które zobaczyć możecie na murach naszej Starówki.. Sztuka 

ziemi inaczej land art to działalność artystyczna, które obszarem działania jest środowisko naturalne. W 

czasie pierwszych warsztatów uczestnicy wykonali "leśne łapacze snów" z wykorzystaniem naturalnych 

materiałów tj. jak szyszki, patyki opadłe liście. Powstałe prace ozdobą przestrzeń "leśnej klasy" na Barbarce.  

W czasie drugich warsztatów powstały wyjątkowe jutowe obrazy, które ozdobiły pnie barbarkowych drzew i 

przypominały jak wielką rolę odgrywają rośliny w oczyszczaniu powietrza i przeciwdziałaniu smogowi 

Warsztaty były bezpłatne, i zorganizowane były w ramach projektu pn. "Razem dla przyrody, dla klimatu, dla 

zdrowia", który wspierany jest przez Gminę Miasta Toruń. 

9. Warsztaty robienia serów twarogowych 

http://szkola-lesna.torun.pl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=15323&md5=7b5ec533f177e5ffe91c69433a8109fb4ef7d99e&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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W dniu 28 sierpnia 2021 r. zorganizowane zostały na Barbarce dla mieszkańców Torunia bezpłatne 

warsztaty robienia serów twarogowych. Warsztaty poprowadziła osoby, która robi to na codzień - pani 

Katarzyny Kowalskiej. Warsztaty organizowane w ramach projektu ,,Toruń dba o środowisko dla przyszłych 

pokoleń" zrealizowanego dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń. 

 

10. Akcja pn "Niska emisja - palący problem" 

19 września 2021 r. Szkoła Leśna na Barbarce i Stowarzyszenie „Tilia” zaprosili mieszkańców Torunia 

do udziału w akcji edukacyjnej pn. „Niska emisja- palący problem”, która realizowana jest dzięki wsparciu 

Gminy Miasta Toruń w ramach projektu pn. „Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń”. W programie 

akcji znalazły się: prezentacja informacji na temat przyczyn zanieczyszczeń powietrza oraz niskiej emisji jej 

przyczyn, objawów i skutków, plansze przedstawiające mapy zanieczyszczenia powietrza na terenie woj. 

kujawsko- pomorskiego, doświadczenia, gry i zabawy edukacyjne zawiązane z zagadnień ochrony powietrza, 

odnawialnym źródłami energii,  zadania aktywizującej karty pracy, kolorowanki, a także warsztaty plastyczne 

– ozdabianie maseczek przeciwpyłowych i wykonywanie plakatów - chmurki zachęcające do ochrony 

powietrza. Wydarzenie zorganizowane zostało w plenerze na terenie polany dolnej i było ogólnodostępne 

W czasie wydarzenia skorzystać można było również z punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi 

Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz stanowiska edukacyjno- promocyjnego dla mieszkańców 

GMT dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji 

źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Torunia, przygotowanego przez Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu 

Miasta Torunia. 

11.  19 września na Barbarce piknik pn "Pożegnanie lata z Nicolaus Bank"! 

W niedzielę 19 września wspólnie ze Stowarzyszeniem Go Sport i Radiem Gra Stowarzyszenie „Tilia” 

zaprosiło mieszkańców  na Barbarkę na rodzinne ”Pożegnanie Lata” z Nicolaus Bank. 

W programie trzygodzinnej imprezy znalazły się m.in. pokazy i warsztaty cyrkowe- koncert trio jazzowego 

Jana Gembali,  spotkanie z Pawłem Przedpełskim,- plener malarski z Domem Harcerza, pokazy pierwszej 

pomocy,  spotkanie z Markiem Dittmanem – opowieść o rowerowej podróży dookoła świata 

- spotkanie z Aniołami Toruń, finał rajdów rowerowych z GoSport – wręczenie roweru ufundowanego przez 

Bank Nicolaus, ogniska z kiełbaskami , - ścianka wspinaczkowa GATO, ergometry wioślarskie AZS/UMK, 

łucznictwo, stanowisko Kids Art – warsztaty wykonywania ekologicznych toreb, stanowisko edukacyjne 

Szkoły Leśnej na Barbarce oraz strefa gastro z Restauracją Monka i Torunianką.  

Nas czas wydarzenia Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowało również akcję sprzątania świata pn.„Myślę, 

wiec nie śmiecę”, która towarzyszyła akcji ogólnopolskiej organizowanej w trzeci weekend września od 27 

lat. Za aktywny udział w akcji uczestnicy otrzymywali niespodzianki. 

W pikniku wzięło udział kilkaset osób. 

12. Akcja edukacyjna i kiermasz produktów regionalnych pn "Las dla ludzi, ludzie dla lasu" 
 

26 września 2021 r. na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu w konwencji otwartego spotkania 

rodzinnego. Jej celem było promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

przyczyniających się do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Miasta Toruń, 

wspieranie aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska oraz 

aktywizacja społeczna, w tym budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze szeroko rozumianej 

edukacji ekologiczno-przyrodniczej. W ramach akcji został zaprezentowany aspekt ochrony lasu i dziedzictwa 

przyrodniczego. Wrzesień jest miesiącem, w którym ludzie licznie wybierają się na grzyby do lasu. W związku 
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z tym zostały przygotowane stanowiska edukacyjne dot. lasu, w szczególności grzybów. Zostało przygotowane 

stanowisko eksperckie, gdzie będzie można dowiedzieć się jak rozpoznawać grzyby. Motywem przewodnim 

akcji była popularyzacja kultury grzybobrania a także wiedzy na temat znajomości grzybów jadalnych i 

trujących. Podczas akcji została przygotowana gra fabularyzowana pt. „Muchomory pogubiły kropki...” z 

zadaniami edukacyjnymi. Podczas akcji zorganizowane zostały także stanowiska edukacyjne / 5 stanowisk/, na 

których można było sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ekologii, ale jeśli będzie taka potrzeba również ją 

uzupełnić, wzbogacić o nowe informacje. Na każdym stanowisku były przygotowane drobne nagrody za udział 

w mini quizach. Istotne było pokazanie wartości jakim jest las i jak społeczeństwo w sposób ekologiczny może 

korzystać z jego uroków. Jednocześnie zostały zaprezentowane treści informujące dot. ochrony lasów w 

kontekście zbieractwa, np. grzybów, różnorodności fauny i flory i ich zmian w kontekście zmian klimatycznych 

oraz zagrożenia pożarowego, zaśmiecania lasów itp. Akcja miała także zachęcić do większego uczestnictwa 

społeczeństwa w spacerach na terenach leśnych oraz do świadomej ochrony terenów zielonych, parkowych w 

kontekście zmiany klimatu. Finałem akcji było kolejne bicie rekordu Polski w jak największej ilości 

przytulających się do drzew przez 1 min.w tym samym czasie – zakładany rezultat 100 osób. Podczas akcji 

wystąpił zespół muzyczny. W akcji udział wzięło 191 osób – lista uczestników. 

 

13. Festiwalu Ekologicznego pn Ochrona płazów ochrona gatunków  

W dniach 28 – 30 września 2021 r. (wtorek- czwartek) na terenie Osady Leśnej Barbarka zorganizowany 

został Festiwal Ekologiczny dla uczniów z placówek oświatowych działających na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. Każdego dnia festiwal realizowany był w dwóch turach w godz. od 9.30 do 12.00 

oraz od 12.30 do 15.00. W każdej turze wzięło udział 10 grup po około 20 osób .Realizator zapewnił 

dofinansowanie dojazdu na Festiwal. Na Festiwal przygotowanych zostało 10 stanowisk warsztatowych z 

wykorzystaniem różnorodnych pomocy i środków dydaktycznych, tak aby w sposób przystępny i atrakcyjny 

dla młodych osób zaprezentować wybrane zagadnienia ekologiczne dotyczące ochrony bioróżnorodności i 

walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego . Zespoły, liczące ok 20-25 osób 

uczestniczące w festiwalu, brały udział w warsztatach na 6 stanowiskach. Na każdym stanowisku uczestnicy 

będą pracować ok. 20 min. Realizowane warsztaty były dostosowane merytorycznie oraz metodycznie do 

wieku uczestników. W czasie Festiwalu każdy z uczestników otrzymał drobny poczęstunek: wodę (0,5 l) oraz 

jabłko i drożdżówkę. Za aktywny udział uczniów w warsztatach dla każdego zespołu przygotowana została 

nagroda niespodzianka. Festiwal zrealizowany został zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizacji 

wydarzeń i warsztatów w takcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju i 

Główny Inspektorat Sanitarny.  Wydarzenie realizowane było w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności 

biologicznej poprzez edukację przyrodniczo-ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie „Las 

Piwnicki” w ramach konkursu RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla osi priorytetowej 4- Region przyjazny 

środowisku, działania 4.5 Ochrona Przyrody.  

14. Obchody dnia św. Barbary patronki barbarki 4 grudnia 2021 r.  

W dniu 4 grudnia 2021r. parafia św. Antoniego wraz ze Stowarzyszeniem „Tilia”, zaprosiła mieszkańców 

na obchody dnia św. Barbary  połączone z I ZLOTEM BARBAR .Wydarzenie to miało na celu  zapoznanie 

uczestników z postacią Św. Barbary; a także z grupami zawodowymi, którym patronuje ta wyjątkowa święta 

(górnicy, flisacy, artylerzyści, pracownicy służby więziennej)i integracja lokalnej społeczności, w tym w 

sposób szczególny kobiet noszących imię Barbara.. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w mszy świętej, 

poświęceniu nowego krzyża na fasadzie kaplicy i przemarszu do groty św. Barbary. Następnie odbyło się 

spotkanie przy ognisku ze skromnym poczęstunek przy muzyce biesiadnej (DJ Kristoff).  

15. Warsztaty przedświąteczne pn "Prezenty i ozdoby zrobione lepsze niż kupione" 

W dniu 12 grudnia Szkoła Leśna na Barbarce zorganizowała dla mieszkańców Torunia coroczne 

przedświąteczne warsztaty pn. „Prezenty i ozdoby zrobione lepsze niż kupione” Hasłem przewodnim 

warsztatów było Zero Weste = Zero marnowania, a ich celem zachęcenie uczestników do przerabiania starych 
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ozdób zamiast kupowania nowych i ograniczania w ten sposób powstawania odpadów i oszczędzania 

surowców Ziemi. W czasie warsztatów uczestnicy przerabiali stary wianek i zrobili zawieszkę. 

 

Akcje wyjazdowe mobilnego stanowiska edukacyjnego organizowane przez 

Stowarzyszenie „Tilia” w 2021 r. w ramach następujących 

projektów/przedsięwzięć: 

 
1. Wyjazdy mobilnego stanowiska edukacyjnego edukacyjne do placówek oświatowych  na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej 

poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody 

„Las Piwnicki”, Projekt realizowany i finansowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-

174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody. 

W ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – ekologiczną w 

ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” zorganizowano i zaplanowano wyjazdy 

mobilnego stanowiska edukacyjnego do placówek oświatowych  zlokalizowanych na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. W 2021 roku zorganizowano 8 wyjazdów do różnych placówek edukacyjnych. Ze 

stanowiska skorzystało 1766 uczniów. Działanie było kontynuacją działań zrealizowanych w 2020 roku. 

Łącznie zaplanowano 30 wyjazdów; z tego w 2020 roku zrealizowano 6 dla 881 uczniów a w 2021 roku 8. 

Pozostało do realizacji w 2022 roku 16 wyjazdów. 

Rekrutacja na mobilne warsztaty odbyła się poprzez stronę projektu https://ochronagatunkow.edu.pl/. 

Organizacja warsztatów na terenie szkoły poprzedzona była przesłaniem wypełnionej karty zgłoszenia 

znajdującej się na stronie projektu www.ochronagatunkow.edu.pl w zakładce „Akcje mobilne”.  

Mobilne stanowisko zajmuje łącznie powierzchnię około 40 m2. Montaż stanowiska wymaga podłączenia do 

prądu. 

W skład mobilnego stoiska wchodzą namioty, stoły, siedziska a także: 

- stanowisko edukacyjne „Płazy”- 6 dwustronnie nadrukowanych plansz edukacyjnych zawierających 

ciekawostki oraz charakterystykę poszczególnych gatunków płazów 

- stanowisko edukacyjne „Siedlisko zwierząt”, tajemnicze 6 skrzynek z otworami na dłonie, przez które 

uczestnicy mają za zadanie rozpoznać siedlisko jakiego zwierzęcia kryje się w środku, 

- stanowisko edukacyjne „Siedlisko płazów”; namiot, którego wnętrze przekształcono w podwodny 

świat (namiot o wym. 3 m x 3 m, okulary VR, głośniki, lampki LED) 

- stanowisko przestrzenne pokazujące rozwój płazów; 2 tablice ilustrujące kolejne etapy rozwoju płaza 

ogoniastego i bezogoniastego, 2 duże przestrzenne cykle rozwojowe oraz instalacja „Cykl życiowy 

żaby”.  

- gra planszowa z kostką „Kto pierwszy w wodzie”(rozmiar całości 5 m x 5 m), 

- plenerowe puzzle 25 puzzli (rozmiar całości 3 m x 3 m),  

- memo terenowe 2 rodzaje – 24 karty (rozmiar 2 x 2 m) 

 

2. Organizacja stanowiska edukacyjnego w ramach akcji edukacyjnej dotyczącej odpowiedzialnego 

postępowania z odpadami na targowisku miejskim w Toruniu w dniu 19.08.2021 r. 

3. Organizacja czterogodzinnego  stanowiska edukacyjno-plastycznego dotyczącego gospodarowania 

odpadami i upcyklingu w czasie pikniku organizowanego przez  firmę Remedis na terenie MPO w 

Toruniu przy ul. Kociewskiej  w dniu 17.10.2021. 

 

 

 

https://ochronagatunkow.edu.pl/
http://www.ochronagatunkow.edu.pl/
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Uczestnicy zajęć /warsztatów 2021 
L.

p. 

Finansowa

n 

Tytuł Ilość zajęć/warsztatów i ilość uczestników   
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 SUM

A 

2021 

 161 2806 519 10301 57 1160 54 923 

Suma wszystkich uczestników warsztatów i zajęć  15190 



21 

 

Konkursy 2021 
L.p. Projekt Ilość 

uczestników 

1. 
Projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez 

edukację przyrodniczo – ekologiczną w ośrodku edukacji 

terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” 

dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-

174/18 dla Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, 

działania 4.5 Ochrona przyrody.- Konkurs fotograficzno-

plastyczny 

 

321 

uczestników 

2. Projekt Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację 

przyrodniczo ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w 

rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” Projekt realizowany w 

ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla Osi 

priorytetowej 4 –  Region przyjazny środowisku, działania 4.5 

Ochrona przyrody 

Konkurs na Voucher dla placówek oświatowych z województwa 

kujawsko-pomorskiego 

12 placówek 

oświatowych 

3. Projekt pn „Ograniczaj segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak 

postępować z odpadami” dofinansowany ze środków gminy 

Miasta Toruń  

Konkurs dla uczestników kursów e- learningowego – udział 144 

uczestników 

144 

uczestników 
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Projekty realizowane w 2021 r. 
 

 

 
 
L.p. 

 

 
 
Nazwa projektu 

 
Strona 

internetow

a/ partner 

 

 
 
Finansowan
ie 

 

 
 
Czas trwania 

 

 
Zasięg/ 

beneficje

nci 
1. Toruń dba o 

środowisko dla 

przyszłych pokoleń 

 

Gmina 
Miasta 
Toruń 

Luty- 
grudzień 2021 

mieszkańcy 
Gminy Miasta 
Toruń, dzieci, 
młodzież i 
dorośli 

2. Warsztaty terenowe 

w Szkole Leśnej na 

Barbarce  

 

 

WFOŚiGW 

w 
Toruniu 

marzec-
listopad 2021 

dzieci i młodzież 
ze szkół z terenu 
województwa 
kujawsko- 
pomorskiego 

3. Ochrona 

różnorodności 

biologicznej płazów 

poprzez zakup 

zabezpieczeń na 

terenie Szkoły 

Leśnej na Barbarce 

w Toruniu 

 

Województ

wo 

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 

listopad 2019-  

grudzień 2022 
dzieci i młodzież 

szkolna z terenu 

ZIT woj. 

kujawsko-

pomorskiego tj. 

powiatów 

bydgoskiego, 

toruńskiego, 

miasta 

Bydgoszczy, 

miasta Torunia, 

gminy Kowalewo 

Pomorskie, gminy 

Łabiszyn,  gminy 

Nakło nad Notecią 

oraz gminy 

Szubin. 

4. Ochrona 

różnorodności 

biologicznej poprzez 

edukację 

przyrodniczo – 

ekologiczną w 

ośrodku edukacji 

terenowej w 

rezerwacie przyrody 

„Las Piwnicki” 

wwwww.ochrona

gatunkow.edu.

pl 

Województ

wo 

kujawsko-

pomorskie w 

ramach 

konkursu nr 

RPKP.04.05.0

0-IZ.00-04-

174/18 dla 

Osi 

priorytetowej 

4 – Region 

przyjazny 

środowisku, 

działania 4.5 

Ochrona 

przyrody. 

styczeń 2020-

grudzień  2022 

mieszkańcy 

województwa 

kujawsko-

pomorskiego 
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5. Cross Barbarka 

2021 

 

Gmina 
Miasta 
Toruń 

16 czerwca- 
31 grudnia 
2021 

mieszkańcy 
Gminy Miasta 
Toruń, dzieci, 
młodzież i 
dorośli 

6. Niska emisja - 

palący problem. 

Działania 

edukacyjne na rzecz 

ochrony powietrza. 

 

Powiat 
toruński  

maj- grudzień 
2021 

Dzieci i młodzież 
z Powiatu 
Toruńskiego  

7. Razem dla przyrody, 

dla klimatu, dla 

zdrowia 

 

Gmina 
Miasta 
Toruń 

28 czerwca 

-  31 

października 

2021 

dzieci i młodzież z 

terenu  Gminy 

Miasta Toruń 

8. Ogród deszczowy 

na Barbarce w 

Toruniu  

 

 

Grant 

finansowy z 

Funduszu 

Naturalnej 

Energii 

maj - sierpień 

2021 
mieszkańcy 

województwa 

kujawsko – 

pomorskiego 

9. Ograniczaj segreguj, 

odzyskuj - Toruń 

wie jak postępować 

z odpadami 

 

Gmina 
Miasta 
Toruń 

luty 2021-

grudzień 2021 
Mieszkańcy 
Gminy Miasta 
Toruń 

10 Ośrodek 

Wsparcia 

Ekonomii 

Społecznej , 

projekt 

realizowany w 

partnerstwie - 

Partner 

Europejskie 

Centrum 

Współpracy 

Młodzieży 

Partner 

Europejsk

ie 

Centrum 

Współpra

cy 

Młodzież

y 

 

https://ek

onomia-

spoleczna

.com.pl/ 

Unia 

Europejska 

w ramach 

Europejskie

go 

Funduszu 

Społeczneg

o 

październik 

2019 – 

wrzesień 

2022 

OBSZAR 

DZIAŁANI

A: 

powiat: 

aleksandrows

ki, 

chełmiński, 

lipnowski, 

toruński i M. 

Torunia 

11 Działam dla 

siebie, działam dla 

innych – 

aktywizacja 

zawodowa oraz 

społeczna osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym z 

powiatu 

toruńskiego, 

aleksandrowskieg

o, lipnowskiego, 

chełmińskiego i 

m. Toruń 

 

 Województw

o kujawsko-

pomorskie w 

ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjneg

o 

Województw

a Kujawsko – 

Pomorskiego 

na lata 2014 

– 2020 Oś 

priorytetowa 

9. Solidarne 

społeczeństw

o  

wrzesień 

2020 – 

sierpień 2022 

osoby zagrożone 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, w 

tym osoby z 

niepełnosprawnoś

ciami 

zamieszkujące 

teren powiatu 

toruńskiego, 

aleksandrowskieg

o, lipnowskiego, 

chełmińskiego lub 

obszar miasta 

Toruń. 
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Działanie 9.2 

Włączenie 

społeczne 

Poddziałanie 

9.2.1. 

Aktywne 

włączenie 

społeczne 
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Projekty realizowane przez Stowarzyszenie ,,Tilia” w 2021 roku – 

działania 

1. Toruń dba o środowisko dla przyszłych pokoleń 

Termin realizacji: luty 2021-grudzień 2021 

Opis zadania: 

•realizacja warsztatów i szkoleń promujących postawy ekologiczne przyczyniające się do ochrony 

środowiska, prowadzonych na terenie miasta Torunia dla co najmniej 2.075 mieszkańców miasta, dostępnych 

również dla osób z niepełnosprawnościami; 

•    organizacja akcji edukacyjnych propagujących wiedzę ekologiczną dla co najmniej 1300 osób;  

•    organizacja w szkołach z zakresu zmian klimatu i korzyści ograniczenia niskiej emisji, oszczędnego 

korzystania z wody i energii dla co najmniej 2000 uczniów i młodzieży toruńskich szkół; 

Cel: promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniających się 

do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Miasta Toruń, a także wspieranie 

aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, w  tym 

szczególnie adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i niskiej emisji, 

oszczędzania energii i wody. 

Beneficjenci : mieszkańcy Gminy Miasta Toruń 

Działania: 

 100 dwugodzinnych warsztatów o tematyce służącej kształtowaniu postaw proekologicznych oraz 

szerzeniu wiedzy na temat zmian klimatu dla uczniów toruńskich placówek oświatowych oraz 5 

warsztatów dla mieszkańców Torunia służących aktywizacji społecznej i budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego w obszarze działań adaptacyjnych do zmian klimatu i kształtowania postaw 

proekologicznych 

 akcja pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń 2021” skierowana do mieszkańców Torunia we 

współpracy z Nadleśnictwem Toruń tj. organizację i przeprowadzenie czterogodzinnej akcji 

edukacyjnej pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” w Osadzie Leśnej Barbarka połączonej z 

przekazywaniem około 1500 sadzonek drzewek leśnych mieszkańców Torunia, sadzeniem drzewek na 

Barbarce i warsztatami edukacyjnymi dotyczącymi roli drzew w oczyszczaniu powietrza, a także akcji 

edukacyjna pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń w 15 toruńskich placówek oświatowych 

 akcja pn. "Las dla ludzi, ludzie dla lasu" dla mieszkańców Torunia 

 akcja edukacyjna pn. „Niska emisja-palący problem” dla mieszkańców Torunia  

 100 lekcji po 2 godz. lekcyjne ( 2 x 45 min.) w toruńskich szkołach z zakresu zmian klimatu 

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń 

2. Warsztaty terenowe w Szkole Leśnej na Barbarce 

Termin realizacji projektu: marzec-listopad 2021 

Cele projektu: 

 ochrona bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez 

edukację ekologiczno-przyrodniczą, 
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 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 dzieci i młodzieży, 

Finansowanie: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

3. Ochrona różnorodności biologicznej płazów poprzez zakup zabezpieczeń na terenie 

Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu 

Termin realizacji: listopad 2019- 2021 

Cel projektu: ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności na obszarze ZIT BTOF 

Beneficjenci: dzieci i młodzież szkolna z terenu obszaru ZIT woj. kuj-pom. powiatów 

bydgoskiego, toruńskiego, miasta Bydgoszczy oraz miasta Torunia 

Działania projektu: 

 warsztaty dla 100 grup dzieci i młodzieży, 

 szkolenie dla 20 nauczycieli, 

 badania monitoringowe składu gatunkowego i liczebności płazów na terenie Osady Leśnej 

na Barbarce 

 przygotowanie miejsca do zadań edukacyjnych 

 zabezpieczenie tras migracji płazów w okresie wiosennym na terenie Osady Leśnej na 

Barbarce 

Finansowanie: Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i 

zasobów kulturowych na obszarze ZIT. 

4. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo – 

ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las 

Piwnicki 

Termin realizacji projektu: styczeń 2020- wrzesień 2023 

Beneficjenci: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego 

Cel: ochrona bioróżnorodności i walorów krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego 

poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą 

Działania: 
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 Doposażenie budynku edukacji ekologicznej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki” oraz Szkoły 

Leśnej na Barbarce Ochrona czynną płazów i ochronę bioróżnorodności wraz z wsparciem inicjatyw 

lokalnych w woj. kuj-pom, 

 Wyposażenie wirtualne w terenie – stanowiska edukacyjne dot. płazów z mobilną aplikacją 

internetową i oznakowaniem GPS w Szkole Leśnej na Barbarce, 

 Edukacja przyrodniczo – ekologiczną w ośrodkach edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las 

Piwnicki” i w Szkole Leśnej na Barbarce -zorganizowanie i przeprowadzenie 2 640 godzin 

warsztatów dla 7 800 osób 

 Organizacja 30 mobilnych warsztatów edukacyjnych na terenie placówek edukacyjnych woj. kuj-pom 

udział ok 4500 osób 

 Portal internetowy dotyczący czynnej ochrony płazów i ochrony różnorodności biologicznej w woj. 

kujawsko – pomorskim, www.ochronagtunkowa.edu.pl 

 Organizacja konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży dot. ochrony bioróżnorodności, 

 Trzydniowy Festiwal Ekologiczny – łącznie ok 2700 uczestników 

Finasowanie: Projekt realizowany i finansowany w ramach konkursu nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 dla 

Osi priorytetowej 4 – Region przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody. 

5. Cross Barbarka 2021 

Termin realizacji: 16 czerwca 2021-31 grudnia 2021 

Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń 

Cel: popularyzacja kultury fizycznej i masowej rekreacji, a także aktywnego rodzinnego spędzania czasu 

wolnego na świeżym powietrzu oraz wykorzystania terenu rekreacyjnego, jakim jest Osada Leśna Barbarka 

i jej okolice, do aktywnego odpoczynku. 

Działania: 

 organizacja cyklu 3 biegów przełajowych w niedzielę w okresie od kwietnia do października 20210 r. dla dzieci 

i dorosłych, na czterech trasach trasy o długości od 200 m do ok. 6 km w czterech kategoriach wiekowych z 

podziałem na płeć wraz z ogniskiem na ich zakończenie 

 organizacja spotkanie podsumowujące i ogłoszenie wyników - Dla zawodników, którzy wezmą udział w 

przynajmniej 3 biegach, przygotowany został średni ranking czasów w jaki pokonywali trasę. Wśród tych osób 

wyłonieni i nagrodzeni zostali zwycięzcy w każdej kategorii. Dla wszystkich uczestników przygotowane zostały 

medale ekologiczne. 

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń 

6. Niska emisja - palący problem. Działania edukacyjne na rzecz ochrony powietrza  

Termin realizacji: maj 2021-grudzień 2021  

Opis zadania: opracowanie i zorganizowanie warsztatów on- line dla 800 uczniów o tematyce służącej 

kształtowaniu postaw proekologicznych. 

Cel: promowanie wiedzy i postaw ekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniających się 

do ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Powiatu Toruńskiego, a także wspieranie 

aktywności społeczności lokalnych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, w tym 

szczególnie adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza i niskiej emisji, 

oszczędzania energii i zasobów.  

http://www.ochronagtunkowa.edu.pl/
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Beneficjenci: dzieci i młodzież z Powiatu Toruńskiego 

Działania:  realizacja warsztatów on- line dla 800 uczniów o tematyce służącej kształtowaniu postaw 

proekologicznych. 

Dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Toruniu 

 

7. Razem dla przyrody, dla klimatu, dla zdrowia  

Termin realizacji: 28 czerwca 2021 - 31 października 2021 

Opis zadania: przedsięwzięcie z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z 

działalnością edukacyjną w zakresie przyrodniczo - ekologicznym - otwarte eventy oraz ekologiczne 

warsztaty plastyczne i muzyczne 

Cel: rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji ekologii w szczególności 

w kontekście zmian klimatu i zdrowego stylu życia poprzez organizację aktywizujących i motywujących 

warsztatów zespołowych oraz spotkań plenerowych 

Beneficjenci: dzieci i młodzież z terenu  Gminy Miasta Toruń 

Działania: 

 2 otwarte eventy edukacyjne, każdy dla ok. 20 dzieci (łącznie ok. 40 osób), którzy wezmą udział w 

podchodach na terenie barbarkowego lasu oraz szeregu zadań edukacyjnych i plastycznych 

 warsztatów 4 godzinne, każdy dla ok ok. 10 os. (łącznie 40 os. ) sprzyjające pracy w grupie i 

kontaktom rówieśniczym z wyborem 2 tematów: ,,O czym szumią wierzby, czyli warsztaty 

budowania dźwiękowych rzeźb w lesie", "O Land Arcie, czyli warsztaty plastyczne o sztuce Ziemi". 

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń 

8. Ogród deszczowy na Barbarce w Toruniu  

Termin realizacji: maj 2021- sierpień 2021 

Cel: Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form 

pracy, na rzecz środowiska naturalnego, wzmocnienia poszanowania zasobów wodnych, a w szczególności 

promocja i rozpropagowanie wśród mieszkańców działań zmierzających do oszczędzania wody, jej 

gromadzenia i racjonalnego wykorzystania na co dzień. 

Beneficjenci: mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego, zarówno dzieci, młodzież jak również 

osoby dorosłe w tym seniorzy 

Opis zadania: 

 Zaangażowanie mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w prace przy budowie 

ogólnodostępnego ogrodu deszczowego na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu (przy 

budynku ogólnodostępnej dla mieszkańców Leśniczówki). Budowanie ogrodu poprzedzone zostanie 

warsztatami edukacyjnymi w postaci prezentacji i mini wykładu na temat zmian klimatycznych. 
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Podczas prelekcji pokazane zostaną dobre praktyki/ rozwiązania zielono – niebieskiej infrastruktury 

współistniejącej i współdziałającej przy zabudowie jednorodzinnej.  

 Osiągnięcie celu zostanie wzmocnione poprzez zrealizowanie 15 dwugodzinnych warsztatów dla 

dzieci i młodzieży z województwa o tematyce dotyczącej zmian klimatu a przede wszystkim 

poszanowania zasobów wodnych.  

 Zaplanowane działania pozytywnie wpłyną na zwiększenie zaangażowania mieszkańców w tym 

społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska.  

Działania:  

 Założenie 1 ogrodu deszczowego na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców regionu. 

 Przeprowadzenie 2 h bezpłatnych dla mieszkańców województwa warsztatów edukacyjnych 

dotyczących działań zmierzających do ochrony zasobów wodnych. 

 Udział w warsztatach 8 h ( 6 h budowa ogrodu deszczowego + 2 h warsztaty edukacyjne) min. 10 

osób 

 Przeprowadzenie 15 – 2 h warsztatów edukacyjnych dotyczących zmian klimatu oraz działań 

zmierzających do ochrony zasobów wodnych dla uczniów szkół z województwa (min. 300 uczniów, 

30 h lekcyjnych) 

 Powstanie 1 zielonej ściany wykonanej z surowców wtórnych 

 Posadzenie min. 50 roślin (ogród deszczowy, zielona ściana) 

 Zredagowanie i zamieszczenie 10 postów na FC Szkoły Leśnej i Stowarzyszenia „Tilia” 

 Poprawa estetyki i mikroklimatu panującego na terenie Osady Leśnej Barbarka, a co za tym idzie 

jakości życia mieszkańców. 

 Zmniejszenie ilości wody przeznaczonej do podlewania roślin. 

Dofinansowanie: Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. 

Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem 

Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”. 

9. Ograniczaj segreguj, odzyskuj - Toruń wie jak postępować z odpadami 

Termin realizacji: luty 2021-grudzień 2021 

Opis zadania: 

 realizacja działań edukacyjno - informacyjnych w mediach dotyczące właściwej gospodarki odpadami 

dla ok 2500 mieszkańców Torunia, 

 realizacja warsztatów upcyclingowych dla rodzin z dziećmi, osób dorosłych, seniorów w Kawiarence 

Naprawczej Stajnia na Barbarce wraz z prowadzeniem Kawiarenki Naprawczej Stajnia na Barbarce 

 przygotowanie i zorganizowanie kursów e -learningowych pn. „Uczę się jak ograniczać ilość 

 odpadów dla czterech kategorii wiekowych, I-III SP. IV-VIII SP i młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych i dorosłych do 60 roku życia oraz dorosłych powyżej 60 roku życia 

Cel: celem zadania jest upowszechnianie i podnoszenie stanu wiedzy mieszkańców miasta na temat 

właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza zasad ich prawidłowej segregacji i 

przygotowania do odbioru oraz promowanie właściwych postaw ekologicznych wśród mieszkańców Torunia 

związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów i ograniczaniu ich ilości. 

Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń 

Działania: 
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 działania edukacyjno - informacyjne w mediach dotyczące właściwej gospodarki odpadamidla ok 

2500 mieszkańców Torunia - prowadzenie strony internetowej www.kawiarenkanaprawczastajnia.org 

, Funpage na Facebooku 

https://www.facebook.com/Kawiarenka-Naprawcza-Stajnia-115054453278961/?ref=pages_you_manage, 

 2 artykuły na stronę internetową, 20 emisji spotu radiowego, 20 postów na Facebooku, 2 filmy 

informacyjno – edukacyjne max 5 minutowe 

zorganizowanie i przeprowadzenie 5 czterogodzinnych warsztatów upcyclingowych dla rodzin z 

dziećmi, osób dorosłych, seniorów w Kawiarence Naprawczej Stajnia na Barbarce - udział 50 

uczestników, 

 przygotowanie i zorganizowanie kursów e -learningowych pn. „Uczę się jak ograniczać ilość 

odpadów dla czterech kategorii wiekowych, I-III SP. IV-VIII SP i młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych i dorosłych do 60 roku życia oraz dorosłych powyżej 60 roku życia - łącznie 6 

pakietów edukacyjnych: 2 pakiety dla uczniów szkół podstawowych, wśród dorosłych dodatkowy 

podział na miejsce zamieszkania: zabudowa jednorodzinna lub wielorodzinna – łącznie 4 pakiety ) -

udział min 550 uczestników); platforma na której można było zrealizować kurs. www.tiliokurs.pl 

 organizacja oraz przeprowadzenie konkursu dla uczestników kursów e- learningowych –udział min 

100 uczestników 

 działanie Kawiarenki Naprawczej Stajnia Punkt Ponownego Użycia (PPU) na Barbarce, której celem 

będzie pozyskanie od mieszkańców Gminy przedmiotów, które normalnie zasiliłyby strumień 

odpadów; ich naprawa i ponowne wykorzystanie tzw. nadanie im „drugiego życia”. 

Dofinansowanie: Gmina Miasta Toruń 

9. Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, 

aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń 

Termin realizacji projektu: 1.09.2020 - 31.08.2022  

Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa 40 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w tym niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, 

chełmińskiego i miasta Toruń, poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę i wzmocnienie 

ich zdolności do zatrudnienia. 

Beneficjenci projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, 

chełmińskiego lub obszar miasta Toruń. 

Priorytetowo traktowane są osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego lub osoby ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi lub osoby korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub rodzina) lub zamieszkujące na 

obszarach zdegradowanych wyznaczonych  w lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji. 

Projekt realizował będzie następujące wskaźniki produktu: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 40 

os. 

http://www.kawiarenkanaprawczastajnia.org/
https://www.facebook.com/Kawiarenka-Naprawcza-Stajnia-115054453278961/?ref=pages_you_manage,
http://www.tiliokurs.pl/
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Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 5 os. 

Projekt realizował będzie następujące wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu - 20 os. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu - 5 os. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 5 os. 

Projekt przewiduje dwie ścieżki;  
ścieżka I dotyczy aktywizacji społecznej  

ścieżka II dotyczy aktywizacji zawodowej; warunkiem uczestnictwa w ścieżce aktywizacji zawodowej jest 

ukończenie ścieżki aktywizacji społecznej. 

Ścieżka I obejmuje: 

- zajęcia z psychologiem/pedagogiem/specjalistą ds. reintegracji społecznej (7 h) 

- coaching indywidualny (5 sesji po 2 h, łącznie 10 h) 

- doradztwo zawodowe (2 h) 

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych (realizowane zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia) 

Ścieżka II obejmuje: 

- możliwość uczestnictwa w Klubie Wolontariatu oraz odbycia wolontariatu w podmiotach ekonomii 

społecznej 

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Napraw i Ponownego Wykorzystania 

- bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe  

- płatne staże w podmiotach ekonomii społecznej  

Uczestnicy odbywający kursy lub szkolenia zawodowe otrzymają stypendia oraz będą mieli zapewniony 

bezpłatny dojazd, ubezpieczenie oraz badania profilaktyczne (medycyna pracy). 

Finansowanie: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.2 

Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne 

 

10. Organizacja literackiego wieczorku poetyckiego członkini Stowarzyszenia Tilia 

Agnieszki Jabłońskiej (wrzesień 2021) 

  

Autorka wydała w grudniu 2019 roku swój pierwszy tomik wierszy zatytułowany "Na skrzydłach bezczasu". 

Głównym celem działania było wzbogacenie życia kulturalnego regionu o wartościowe wydarzenia artystyczne 
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i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom regionu dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury i 

sztuki skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości oraz 

tradycji regionalnej.  

Autorka tomiku Pani Agnieszka Jabłońska jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w tym m.in.: wyróżnienia 

(2019 r.) i nagrody (2020 r.) w ogólnopolskim konkursie poetyckim „Rynna Poetycka”, nagrodę za III miejsce 

w ogólnopolskim konkursie pn. „Rewerans Dobrej Ziemi”. Jej prace ukazywały się m.in. w publikacjach 

skupiających wiersze twórców z gminy Obrowo „Głosy z obrowskiej ziemi” (2019), ziemi dobrzyńskiej 

„Poczta głosowa sumienia” (2019) zrealizowanej przez Wszechnicę Edukacyjną i Wydawniczą Verbum, 

Księdze jubileuszowej prof. Mirosława Krajewskiego „Między edukacją a nauką” (2021) oraz wielu innych. 

W 2020 roku autorka promowała swój tomik na spotkaniach autorskich w wybranych miejscowościach naszego 

regionu tj. w Bibliotece Publicznej w Lipnie, Szkole Podstawowej w Obrowie, Bibliotece Gminnej w 

Czernikowie oraz Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Autorka dwukrotnie występowała również online w 

Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu podczas wydarzeń pn. „Spotkanie Walentynkowe” oraz „Gdy w kobiecie 

jest poezja”. Wiersze autorki prezentowane były wielokrotnie przez dzieci i młodzież m.in. na konkursach 

recytatorskich w Czernikowie, Szafarni, Osieku nad Wisłą, a także podczas uroczystych spotkań dla 

mieszkańców gminy Obrowo np. z okazji Dnia Kobiet, Święta Niepodległości.  

 

Działania/Projekty organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia” we współpracy 

1. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu” 

Termin realizacji: październik 2019 – wrzesień 2022  
 

Beneficjenci: obszar działania województwo kujawsko-pomorskie: powiat: aleksandrowski, chełmiński, 

lipnowski, toruński i M. Torunia 

Projekt realizowany w partnerstwie przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży i Stowarzyszenie 

„Tilia”, w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. 

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 wsparciem, którego celem jest poprawa jakości ich funkcjonowania., 

stworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz ekonomizacj i podmiotu. 

 188 os. zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ. zostanie objętych wsparciem 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 
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Opis projektu OWES Toruń: 

Projekt opiera się na działaniach animacyjnych i edukacyjnych dla osób prawnych i fizycznych najbardziej 

oddalonych od rynku pracy z obszaru subregionu 2. Ważną rolę pełnić będzie inkubacja przedsiębiorstw 

społecznych realizowana w celu utworzenia przedsiębiorstwa społecznego przez osoby prawne oraz grupy 

inicjatywne. Rozwój przedsiębiorczości społecznej opiera się o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia 

pomostowego oraz merytorycznego m.in. poprzez świadczenie doradztwa ogólnego, specjalistycznego, 

szkoleń/kursów, mentoringu/coachingu, wizyt studyjnych, mentoring/coaching/ekspert, udzielanie 

mikrograntów, voucherów, wsparcia o charakterze reintegracyjnym. W ramach projektu założono działania 

mające na celu podniesienie konkurencyjności PES/PS poprzez tworzenie kooperatyw. 

Finasowanie: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

Działania/Usługi organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia” na 

zlecenie 
 

1) Organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli środowisk ekologicznych  pn. „Ochrona 

bioróżnorodności – dzikie zapylacze” Warsztaty- Debata – Seminarium,  która odbyła się w dniach 28-

29 maja w Toruniu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

2) Organizacja  trzygodzinnego pikniku firmowego dla pracowników i rodzin z Nicolaus Bank wraz z 

warsztatami, w dniu 26 czerwca 2021 r. – udział 250 osób 

3) Organizacja i realizacja pięciogodzinnego pikniku ekologicznego wraz z warsztatami na Barbarce dla 

100 osób dzieci z PM nr 1 w Chełmży w dniu 6 września 2021 r.  

4) Organizacja warsztatów edukacyjnych oraz akcji sadzenia drzew i krzewów na Barbarce dla ok 50 

pracowników Pacyfik Toruń w dniu 22.10.2021. 

5) Od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 roku Baza Noclegowa na Barbarce pełniła rolę Ośrodka 

Wytchnieniowego dla białego personelu (tj. lekarzy, pielęgniarek, ratowników 

medycznych),  pracujących na co dzień w szpitalach funkcjonujących w sytuacji epidemii w 

podwyższonej gotowości, z wyłączeniem osób chorych oraz zarażonych COVID – 19 na terenie 

województwa kujawsko – pomorskiego. Celem był  bezpieczny odpoczynek  na świeżym powietrzu 

oraz regeneracja zdrowia fizycznego i psychicznego na łonie natury w czasie pandemii. Stowarzyszenie 

na ten cel przeznaczyło 8 pokoi w Gościńcu (jeden z budynków Bazy Noclegowej na Barbarce). W tym 

czasie z budynku nie mogli korzystać pozostali turyści w tym zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. 

 

 

 

Działania/Projekty organizowane na rzecz rozwoju  Stowarzyszenia „Tilia”  
 

1_ Aktualizacja Strategii S Tilia: Zarząd wraz współpracownikami podjął decyzję o aktualizacji strategii 

z 2019 roku i przyjął Strategię rozwoju Stowarzyszenia Tilia na lata 2020-2024 (aktualizacja 2021 z 

uwagi na pandemię i braku możliwości realizacji działań strategicznych). 

 

 

 

 

Toruń, 28.09.2022r. 

 

Prezes Stowarzyszenia Tilia 

Zbigniew Szcześniak 

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