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1.

DANE STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIA

1.1. nazwa organizacji:
Stowarzyszenie „Tilia”
1.2. siedziba i adres:
ul. Przysiecka 13 87 – 100 Toruń
W 04.06.2013 dokonano zmiany w KRS dot. nazwy i adresu.
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


2)

działanie


3)

propagowanie


4)

ochrona


5)

wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej,

na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska,
ekologicznego i zdrowego stylu życia,

praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku,

propagowanie


wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w
Unii Europejskiej,

6)

propagowanie


7)

kultywowanie


wiedzy w zakresie historii narodowej,

tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej.

2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
2.1 BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ TSE 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 Toruńskim
Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia”
TSE „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

2.3 ODBIORCY
Uczestnicy zajęć przyrodniczo-ekologicznych
Odbiorcy:
• przedszkola
• szkoły podstawowe
• gimnazja
• szkoły średnie
Oferowane zajęcia:
• jednodniowe (od 2- 5 godz.)
• dwudniowe ( 4 zajęć 2 –godz.)
• trzydniowe ( 6 zajęć 2 – godz.)
Uczestnicy przedsięwzięć:
• Nauczyciele (np. szkolenia dla nauczycieli)
• Organizacje pozarządowe
• Osoby indywidualne
Podsumowanie projektów mających na celu realizacje zajęć, warsztatów przyrodniczo –
ekologicznych, artystycznych i integracyjnych:
Kontakt:
Portale internetowe
www.tilia.org.pl

www.szkola-lesna.torun.pl
www.ekointegracja.org.pl

www.ekomultikonkurs.pl
www.natura2000edukacja.pl
www.elektroodpady.edu.pl
http://www.naszanatura2000.pl/

http://www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/
2.6 Przedsięwzięcia finansowane m.in. z środków uzyskanych z 1% podatku.
Przedsięwzięcia/ imprezy plenerowe/pikniki organizowane przez Stowarzyszenie „Tilia”
w 2013 r.
1. Barbarkowy Bieg Narciarski
27 stycznia 2013 roku w Osadzie Leśnej Barbarka odbyła się kolejna impreza sportowa z
cyklu "Żyjmy zdrowo na sportowo" - Barbarkowy Bieg Narciarski. Dobre warunki
pogodowe i odpowiednia pokrywa śnieżna zachęciła 60 osób do wzięcia udziału w
rywalizacji sportowej. Bieg został zorganizowany przez Szkołę Leśną na Barbarce wspieraną
przez markę Beretta oraz TSE „Tilia” przy współpracy z firmą SIKOR-SKI, Towarzystwem
Narciarskim „Biegówki” oraz firmą ALPINA. Bieg rozegrany został na dwóch dystansach:
ok. 2,5 oraz ok. 9 km. O godzinie 11.00 rozpoczął się bieg krótki w którym wzięło udział 11
zawodników w wieku od 8 d 15 lat. Bieg ten miał charakter rekreacyjny. Wszyscy jego
uczestnicy nagrodzeni zostali dyplomami oraz upominkami. Najszybszy w tej kategorii był
Jędrzej Poczwardowski, który przybył na metę po 17 min i 37 sek. Drugie miejsce zajął Jan
Dudziński, a 3 miejsce Jan Marciniak .Następnie na start stanęły 4 zawodniczki w kategorii
kobiety powyżej 16 lat i 45 zawodników w kategorii mężczyźni powyżej 16 lat. Do
pokonania mieli oni trasę o długości ok. 9 km. Najszybszym zawodnikiem biegu długiego
okazał się po raz kolejny Pan Jarosław Bartczak, który ukończył bieg z czasem 35 min 54
sek, a najszybszą zawodniczką Pani Ewa Zbucka, która ukończyła bieg z czasem 50 min 40
sek. Drugie miejsce wśród mężczyzn zajął Pan Andrzej Kępa, a trzecie Pan Krzysztof
Sobieraj. Zaś drugie miejsce wśród kobiet zdobyła Pani Urszula Dombrowska, a trzecie Pani
Ewa Niesporek. Najlepsi zawodnicy w biegu długim zostali wyróżnieni dyplomami i
nagrodami rzeczowymi. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Wśród
uczestników biegu rozlosowano również upominki. Po skończonym biegu zawodnicy
rozgrzewali się przy ognisku przy herbatce, i pieczonej kiełbasce.

2. Wielkanoc na Barbarce w Lany Poniedziałek
1 kwietnia 2013 r. (Lany Poniedziałek) w godzinach 12.00-15.00 Szkoła Leśna na Barbarce
zaprosiła mieszkańców Torunia i okolic na warsztaty świąteczne. W programie znalazła się
terenowa gra dla dzieci w wieku 5-12 lat, polegająca na odnalezieniu kolejnych fragmentów
mapy i „skarbu” pozostawionego przez zajączka, a także wykonywanie wielkanocnych
koszyczków z rafii, a także malowanie drewnianych jajek. Tym razem pogoda zaskoczyła
wszystkich i wielkanocne poszukiwania zajączka odbyły się w blisko 10 cm warstwie śniegu.
3. Od papieru do drzewka
28 kwietnia 2013 r. na terenie Osady Leśnej na Barbarce zorganizowany został festyn
rodzinny z okazji Światowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia. Festyn ten rozpoczął
II ekoakcję „Nowości” pn. „Od papieru do drzewka”. Połączony też był z coroczną akcją
Szkoły Leśnej na Barbarce pn. „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń”. Celem akcji było
promowanie racjonalnych postaw ekologicznych wśród mieszkańców Toruniaoraz
edukowanie co robić z niepotrzebną już makulaturą oraz elektroodpadami. Każda osoba
biorąca udział w zbiórce makulatury (przynajmniej 10 kg) lub elektroodpadów bezpłatnie
otrzymała sadzonkę drzewka leśnego. Dla odwiedzających w tym dniu Barbarkę
przygotowano wiele ciekawych stanowisk i atrakcji m.in: stanowisko edukacyjne Szkoły
Leśnej na Barbarce wspieranej przez markę Beretta, malowanie na plastrach drewna,
wykonywanie wiatraczków i samolotów papierowych, origami i papierowe kwiaty, terenowa
gra planszowa, konkursy ze sceny ,ognisko z kiełbaskami, marsz na orientację. Akcja
"Nowości" trwała do 18 maja i zakończyła się eventem w CH Toruń Plazie (warsztaty,
konkursy i animacje dla całych rodzin), w którym uczyła również Szkoła Leśna na Barbarce.

4. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
W ramach festiwalu Szkoła Leśna na Barbarce w dniach 20 i 22 kwietnia 2013 roku
zorganizowała zajęcia pn. "Klucz do ptaków". Miały one charakter podchodów. Zadaniem
uczestników było odnalezienie ukrytych w lesie wizerunków ptaków. Uczestnicy
odszyfrowywali ich nazwy i na ich podstawie odnajdywali kolejne wskazówki do ukrytego
"ptasiego" skarbu. Oczywiście spacer połączony był z obserwacjami ornitologicznymi z
użyciem lornetek. Zajęcia uzupełniła prezentacja multimedialna oraz rozmaite gry i konkursy
na temat ptaków. W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 7 do 13 lat zarówno w
ramach zorganizowanych grup szkolnych jak i osoby indywidualne.

5. Barbarkowy Rajd Rowerowy
Rajd zorganizowany został 4 maja 2013 r. o godz. 11.00 na terenie Osady Leśnej Barbarka.
Celem imprezy jest popularyzacja turystyki rowerowej jako jednej z form zdrowego
wypoczynku, doskonalenie współdziałania i współżycia w grupie oraz życia na co dzień z
przepisami ruchu drogowego. Rajd odbył się na dystansie 15 km. Na trasie wyznaczone
zostały 4 punkty kontrolne. Zwycięzca rajdu otrzymał nagrodę w postaci sprzętu sportowego.
Wśród

pozostałych

uczestników

rozlosowane

zostały

nagrody. Dla

uczestników

przygotowano również okolicznościowe dyplomy.

6. Piknik Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Toruniu
W dniu 19 maja 2013 r. w godzinach 14.00-17.00 na terenie Osady Leśnej na Barbarce
zagościły psy z toruńskiego Schroniska dla Zwierząt oraz ich wielu miłośników zwierząt z
Torunia i okolic. Odwiedzający w tym dniu Barbarkę mogli posłuchać występów zespołu
Q-rek Band, wziąć udział w licznych konkursach z nagrodami czy obejrzeć pokaz filmów
związanych tematycznie z tematem imprezy. Przygotowane zostały również stanowiska
Polskiej Ligi Dotrekkingu, Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, Szkoły Leśnej na Barbarce,
dogoterapii, a weterynarz i behawiorysta udzielali darmowych porad. Odbyły się również
mini zawody DogTrekkingowe oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek, które w tym dniu
rozdawane były za darmo. W imprezie wzięło udział ok. tysiąca osób.

7. Festyn rodzinny Caritas
Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” i Szkoła Leśna na Barbarce wspierana przez
markę Beretta podobnie jak w ubiegłych latach brały aktywny udział w Festynie Rodzinnym
pn "Bądźmy razem" organizowanym przez Caritas Toruń 8 czerwca 2013 na terenie
Aeroklubu Pomorskiego dla kilkunastu tysięcy dzieci z diecezji toruńskiej. Stowarzyszenie
przygotowało stanowisko edukacyjne, w którym uczestnicy pikniku mogli poprzez zabawę
poszerzyć swoje wiadomości na temat elektroodpadów i odpadów niebezpiecznych. Oprócz
zabaw i konkursów prowadzonych przy stanowisku Stowarzyszenie prowadziło konkurs pn
„Razem z Naturą” ze sceny oraz ogłosiło wyniku konkursu na największą ilość zebranych
nakrętek. W 2013 roku w konkursie wzięło udział 12 szkół, które zebrały łącznie 1688 kg
nakrętek. W konkursie zwyciężyły: I miejsce -Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu – 768 kg,

2 miejsce: Zespół Szkół nr 15 w Toruniu - 222,5 kg, III miejsce Szkoła Podstawowa w
Steklinie – 182,5 kg

8. Eko Piknik z Berettą
W dniu 2 czerwca w godzinach między 14.00 a 18.00 odbył się na Barbarce piknik z okazji
Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz Dnia Dziecka. Tematem przewodnim imprezy
była woda oraz jej oszczędzanie, jako, że rok 2013 został przez ONZ uznany za ,,Rok
wody”. Dla uczestników pikniku przygotowano szereg stanowisk edukacyjnych i
warsztatowych. Przy stawie na Barbarce przez cały czas imprezy prowadzone były badania
chemicznych parametrów wody. Każdy uczestnik pikniku mógł własnoręcznie łowić
mikroorganizmy żyjące w stawie przy pomocy czerpaka i następnie zidentyfikować je przy
pomocy pracownika Szkoły Leśnej na Barbarce i klucza do rozpoznawania zwierząt
wodnych, lupy multimedialnej, planszy edukacyjnych, przygotowywanie preparatów
mikroskopowych. Przy stawie działało również stanowisko mikrobiologiczne dotyczące
budowy zbiorników wodnych, ich podziału oraz funkcji. Na polanie dolnej przygotowano
stanowiska edukacyjno - plastycznych z doświadczenia fizycznymi związanymi z wodą,
zabawami nad oczkiem wodnym, bańkami mydlanymi, malowaniem buziek, makietą
ekologicznego domu. Na stanowiskach warsztatowych uczestnicy pikniku wykonywali
figurki z masy solnej, broszki z filcu, papier czerpany. Najmłodsi uczestnicy chętnie brali
udział w zabawach sportowych, grali w terenową grę planszową, bawili się na trampolinie
oraz przy kole fortuny i głuchym telefonie przez polanę. Usmażyć można było sobie Przez
cały czas pikniku prowadzone były konkursy i zabawy ze sceny. Szacujemy, iż w pikniku
wzięło udział około 3 tysięcy osób. Sponsorem pikniku oraz nagród dla uczestników była
firma Rug Riello Urządzenia Grzewcze S.A właściciel marki Beretta.

7. Plener malarski Malownicza Barbarka
W ramach V Międzynarodowego Sympozjum Malarskiego Malownicza Barbarka 2013 r. 7.
lipca 2013 w godzinach 14.00-17.00 odbyły się przygotowane przez organizatorów warsztaty
plastyczne dla mieszkańców Torunia i okolic. Podczas warsztatów mieszkańcy Torunia
mogli wykonywać prace plastyczne pod kątem artystów. W 2013 r. byli to malarze z
dziewięciu krajów: Anna Swoboda – Włochy, Sascha Unger – Niemcy, Derya Ulkr – Turcja,
Mustafa Haykir – Turcja, Faden Suzan Kudsioglu- Turcja, Emine Ozdemir – Turcja,

Małgorzata Wojnowska-Sobecka – Polska, Cora Vries – Holandia, Hoogendam – Holandia,
Ewa Pankiewicz – Polska, Dorota Joanna Kucharska – Polska, Svetlana Zhuravleva – Rosja,
Imed Rokbani – Tunezja, Najib Rokbani – Tunezja, Ewa Dąbrowska – Polska, Iryna Gresyk
– Ukraina, Alla Parsons – USA, Fatma Gurle – Turcja, Senol Tilki – Turcja. We wrześniu
2013 roku prace malarskie powstałe w czasie trwania sympozjum zaprezentowane zostały
mieszkańcom Torunia i turystów w salach wystawowych Towarzystwa Miast Partnerskich
Torunia – Dwór Mieszczański ul. Podmurna 4-6.

8.

Piknik dotyczący elekroodpadów połączony z ich zbiórką

14 września 2013 r. na Stowarzyszenie Tilia wraz ze Szkoła Leśna na Barbarce wspierana
przez markę Beretta zaprosiła wszystkich mieszkańców Torunia i okolic oraz turystów w
godz. 12.00- 18.00 na Barbarkę na piknik dotyczący zagospodarowania elektroodpadów.
Piknik podsumowywał działania projektu pn "Kampania promocyjno-informacyjna oraz
aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania elektroodpadów na terenie województw
kujawsko-pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego"
finansowanego ze środków NFOŚ i GW.
W

czasie

pikniku

prowadzona

była

zbiórka

elektroodpadów.

Działał

punkt

wymiany/sprzedaży działających sprzętów elektrycznych lub elektronicznych, a także
prowadzone były liczne konkursy i zabawy ze sceny. Dla uczestników przygotowano szereg
stanowisk edukacyjnych oraz konkursy i zabawy ze sceny.
Piknik został nagrany przez partnera projektu TVP Bydgoszcz i później można go było
obejrzeć na antenie TVP Bydgoszcz .

9. Dzień bez samochodu
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu i Szkoła Leśna na Barbarce w niedzielę 22 września
2013 r. zorganizowały „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”, włączając się w ten sposób w
obchody Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Piknik trwał od godziny 14.00 do 17.00.
W programie imprezy znalazły się: konkursy i zabawy terenowe, przejażdżki powozem
konnym i kucykiem, ognisko z kiełbaskami prezentacja sprzętu i pracy policji i Inspekcji
Transportu Drogowego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się znakowanie rowerów.
Tego dnia na Barbarkę można było dotrzeć pociągiem dzięki przewoźnikowi Arriva RP oraz
OLPP Baza Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim. Nieodpłatne bilety na ten przejazd można

było otrzymać w konkursach organizowanych przez spółkę Arriva RP, na łamach toruńskich
„Nowości” oraz na stronie internetowej przewoźnika.

10. Festiwal Ekologiczny Kujawsko-Pomorskie Jestem EKOFestiwal organizowano w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej, której celem jest
kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. Kampania edukacyjno-informacyjna w aktywny
sposób promowała i promuje Parki Krajobrazowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz obszary Natura 2000.
Festiwal organizowało Stowarzyszenie „Tilia” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Festiwal odbywał się w terminie od 23 września do 29 września 2013
Festiwal odbywał się w dwóch lokalizacjach:
• 23-27.09.2013r. (Poniedziałek – Piątek) – na terenie Zespołu Szkół nr 11,
• 28-29.09.2013r. (Sobota – Niedziela) – na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu
Czas trwania imprezy przewidziano od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 10:00 – 20:00. Liczba uczestników wyniosła ponad
7000. Do grupy docelowej Festiwalu oraz całej Kampanii zalicza się dzieci, młodzież oraz
ich opiekunów.
W trakcie Festiwalu dla uczestników przygotowano następujące atrakcje:
·

Warsztaty


medialne, przedstawiające media oraz sposób ich funkcjonowania. Blok

warsztatowo-szkoleniowy dotyczył realizacji tematu: Media XXI wieku w służbie
zielonego

środowiska. W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość

zapoznania się z charakterem działalności dziennikarskiej, aspektami tworzenia
filmów przyrodniczych, fotografią przyrodniczą oraz zapowiedzieć pogodę w
telewizji.
·

Mobilne


Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze, dzięki któremu uczestnicy mogli

zapoznać się z aspektami zanieczyszczenia wód, gleb oraz powietrza. Uczestnicy
Festiwalu będą mogli dokonywać prostych eksperymentów naukowych przy
wykorzystaniu

specjalistycznego

sprzętu

oraz

pod

nadzorem

osób

odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań.
·

Mobilne


Centrum Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, które będzie

prezentowało

specjalistyczny

sprzęt

ratowniczy

oraz

chemiczny

służący

przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom oraz klęskom środowiskowym. Dzieci i

młodzież w szczególności wiele czasu przeznaczyło na stanowiska Straży
Pożarnej.
·

Mobilne


Studio Telewizyjne, nawiązujące do edukacji medialnej, przedstawiające

aspekty filmów dokumentalnych oraz przyrodniczych.
·

Sprzęt


wojskowy związany z ochroną środowiska, prezentujący specjalistyczny

sprzęt ratowniczy oraz chemiczny służący przeciwdziałaniu atakom chemicznym
oraz klęskom środowiskowym.
·

Mobilna


Pracownia Mechatroniczna, przygotowany przez ekspertów

uniwersyteckich, mający przybliżyć uczestnikom znaczenie technologii oraz
ukazać potencjał wykorzystanie w ochronie środowiska.
·

Pokaz


ratownictwa medycznego, stanowiący podstawę edukacji medycznej,

budującego poczucie odpowiedzialności i pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.
·

Ekologiczny


Mecz uczniowie kontra nauczyciele, rozgrywany na wolnym

powietrzu, ukazujący możliwość spędzania wolnego czasu w sposób aktywny.
·

Podczas


Festiwalu odbywały się liczne występy zespołów muzycznych oraz

solistów, prezentacje grup teatralnych, kabaretów, pokazy sztuk walki i szermierki,
występy zespołów tanecznych oraz pokaz tańca break dance,
·

Stanowisko


dotyczące energii odnawialnej - stoisko prezentowało doświadczalne

modele wykorzystujące odnawialnych źródeł energii i zasady ich działania: panele
słoneczne z różnymi odbiornikami energii, model wiatraka z różnymi odbiornikami
energii, składane samochodziki działające na baterie słoneczne, baterie owocowe.
· S
 toiska związane z żywnością regionalną, wystawy fotografii, prac plastycznych.
· P
 okaz sprzętu dokonującego badań geofizycznych.
·

Ścianka


wspinaczkowa, strzelanie z łuku, piłka siatkowa, piłka koszykowa,

przeciąganie liny.
·

Stanowisko


warsztatowe - TRASH-ART oraz warsztaty z zastosowaniem

materiałów ekologicznych

11. Grzybobranie na polanie
6 października 2013 r. na terenie Osady Leśnej na Barbarce w godzinach 14. 00 – 18.00
odbyła się zgodnie z coroczną tradycją impreza plenerowa pn. ,,Grzybobranie na polanie”.
Dla mieszkańców Torunia i okolic była to świetna okazja, by spędzić czas na łonie przyrody i
przy okazji dowiedzieć się czegoś więcej na temat interesującej i wciąż jeszcze mało znanej
grupy organizmów jaką są grzyby, nauczyć się wyplatać wiklinowe koszyki oraz wziąć
udział w konkursach na największą ilość zebranych grzybów oraz na największego

znalezionego grzyba. Odwiedzający w tym dniu Barbarkę mieli również okazję zaopatrzyć
się w tradycyjną żywność oferowaną przez regionalnych wystawców i degustować smakołyki
tradycyjnej kuchni. Najmłodsi mogli wziąć udział w licznych zabawach i konkursach,
zakręcić kołem fortuny lub zagrać w grę terenową. Na troszkę starszych uczestników czekały
stoiska edukacyjne, wystawa z grzybów lasu Barbarki oraz związane z tematem prelekcje.
Impreza współfinansowana była ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach projektu
„Człowiek, środowisko, integracja. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w Toruniu”.

12. Barbarkowy Bieg Przełajowy
20 października 2013 r. odbył się w Osadzie Leśnej na Barbarce po raz kolejny Barbarkowy
Bieg Przełajowy, impreza sportowe z cyklu "Żyjmy zdrowo na sportowo". Na mecie stanęło
88 zawodników w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcą biegu głównego na 10 km
został Łukasz Zimmer z czasem 34:53, drugie miejsce zajął Bartłomiej Mechliński (35:41) a
trzecie – Krzysztof Góralski (39:26). Wśród kobiet najszybszą była Nika Tarnowska (47:29),
przed Karoliną Klarkowską (52:14) i Alicją Pajor (53:11). W kategorii 7-13 lat wśród
chłopców zwyciężył Dawid Nikleniewicz, przed Patrykiem Maleszą i Wojciechem Wołkiem,
zaś w wśród dziewcząt zwyciężyła Patrycja Trzeciak, drugie miejsce zajęła Oliwia Wrońska,
a trzecie Ola Malesza. W najmłodszej kategorii dzieci do lat 6 najszybszą okazała się
Matylda Fuerstenau. Drugie miejsce wśród dziewczynek zajęła Basia Zabielska, a trzecie
Marta Pielenko. Wśród chłopców zwycięzcą został Jakub Worach, przed Sebastianem
Wittem i Szymonem Rudnickim.

13. Warsztaty bożonarodzeniowe
15 grudnia 2013 r. w niedzielne popołudnie na Barbarce odbyły się warsztaty
bożonarodzeniowe pn. "Prezenty zrobione lepsze niż kupione". Do budynku Dworek
przybyła duża grupa osób zainteresowana własnoręcznym wykonaniem prezentów.
Dużym zainteresowaniem również cieszyły się ozdoby bożonarodzeniowe, które były
wykonywane podczas warsztatów. Warsztaty te miały na celu zwrócenie uwagi na
odpowiedzialne robienie zakupów tak ważne w okresie ,,przedświątecznej gorączki.”

Do wykonywania ozdób i prezentów uczestnicy starali się używać materiałów
naturalnych np. słoma, drewno, a nawet materiałów nadających się do recyklingu jak
np. stare gazety. W zimowej, leśnej scenerii przy dźwiękach kolęd prezenty
wykonywało ok. 150 osób.
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Akcje wyjazdowe mobilnego stanowiska edukacyjnego
organizowane przez
Stowarzyszenie „Tilia” w 2013 r. organizowanym w ramach następujących projektów:
1)
Kampania promocyjno-informacyjna oraz aktywna edukacja dotycząca
zagospodarowania elektroodpadów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego , zachodniopomorskiego i pomorskiego - finansowanie
NFOŚiGW
W ramach kampanii mobilne stanowisko edukacyjne odwiedziło 6 miast
województwo kujawsko – pomorskie:
18 kwietnia 2013 r. Toruń – płyta Rynku Nowomiejskiego
25 kwietnia 2013 r. Bydgoszcz - płyta Starego Rynku
województwo warmińsko – mazurskie:
16 maja 2013 r. Olsztyn – Targ Rybny
23 maja 2013 r. Iława – parking przed halą sportowo – widowiskową
województwo pomorskie:

13 czerwca 2013 r. Gdańsk – Targ Węglowy
20 czerwca 2013 r. Malbork – parking przy ul. Kościuszki 57
W ramach stanowiska prowadzony był punktu zbiórki, do którego można było oddać
elektroodpady a także zorganizowany został punkt edukacyjny. Pod namiotem każdy z
przechodniów mógł uzyskać informacje na temat zużytych sprzętów elektrycznych i
elektronicznych, a także pograć w terenową grę edukacyjną.
2)
Kampania informacyjno-promocyjna "Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO",
finansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze
środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
a) 
11 sierpnia 2013 roku w Zarzeczewie - wydarzenie cykliczne pt. "Miodowe Lato".
Tematyką przewodnią imprezy jest promocja naturalnych walorów przyrodniczych,
rolniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego. W trakcie wydarzenia
znaczącą grupą uczestników stanowią dzieci oraz młodzież, przebywająca wraz z
opiekunami. ZW trakcie wydarzenia możliwe jest zapoznanie się z produktami ekologicznymi
i regionalnymi przysmakami województwa kujawsko – pomorskiego. Wystawcy prezentują
produkty tradycyjne, wyroby rękodzieła ludowego oraz przekazują dziedzictwo kulturowe
regionu młodym pokoleniom.
W ramach wydarzenia "Miodowe Lato" w Zarzeczewie, jedną z atrakcji było stanowisko
edukacyjno - promocyjne przygotowywane w ramach kampanii "Kujawsko - Pomorskie
Jestem EKO". Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach i zabawach
edukacyjnych promujących walory przyrodnicze województwa kujawsko – pomorskiego.
Dzięki zabawom terenowym dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie mogli zdobyć i utrwalić
siedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Dla zainteresowanych nauką i badaniami
chemicznymi przygotowane zostało mobilne laboratorium ekologiczne, w którym eksperci
ukazywali jak w praktyce badane są zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza. Dla
lubiących interaktywne gry przygotowano stanowiska do pracy na tablicy interaktywnej oraz
tablice informacyjne dotyczące walorów przyrodniczych województwa kujawsko –
pomorskiego. W ramach wydarzenia przeprowadzono konkursy plastyczne, edukacyjne i
muzyczne.
b)  24-25 sierpnia 2013 roku Festiwal Smaku w Grucznie
Tematyką przewodnią imprezy była promocja naturalnych walorów przyrodniczych,
rolniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego. Wystawcy zaprezentowali
produkty tradycyjne, wyroby rękodzieła ludowego oraz przekazywali dziedzictwo kulturowe
regionu młodym pokoleniom. W ramach stanowiska „Jestem Eko” uczestnicy wydarzenia
wzięli udział w warsztatach i zabawach edukacyjnych promujących walory przyrodnicze
województwa kujawsko - pomorskiego. Dzięki zabawom terenowym dzieci, młodzież oraz ich
opiekunowie zdobyli i utrwalili wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Dla
zainteresowanych nauką i badaniami chemicznymi przygotowane było mobilne laboratorium
ekologiczne w którym eksperci pokazali jak w praktyce badane są zanieczyszczenia wody,
gleby oraz powietrza. Dla lubiących interaktywne gry zostały przygotowane stanowiska do
pracy na tablicy interaktywnej oraz tablice informacyjne dotyczące walorów przyrodniczych
województwa kujawsko - pomorskiego. Uczestnicy mieli możliwość skonstruowania

własnego robota działającego na ogniwa fotowoltaiczne oraz zobaczyć ile w praktyce
wytwarzamy prądu dzięki odnawialnym źródłom energii. W ramach wydarzenia zostały
przeprowadzone liczne konkursy.
c) 14 września 2013 roku w Przysieku festyn pt. "Barwy Lata, Dary Jesieni" oraz
Dożynki Ekologiczne i Święto Ziemniaka.
Tematyką przewodnią imprezy jest promocja naturalnych walorów przyrodniczych,
rolniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego. W trakcie wydarzenia
możliwe było zapoznanie się z produktami ekologicznymi i regionalnymi przysmakami
województwa kujawsko – pomorskiego. Odbyły się różne kiermasze produktów rolnictwa
ekologicznego, produktów lokalnych i regionalnych, miodów, rękodzieł, krzewów ozdobnych,
materiałów szkółkarskich i innych. Jednocześnie z festynem odbył się „Piknik mięsny –
wieprzowina” organizowany przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą.
W ramach wydarzenia "Barwy Lata, Dary Jesieni" w Przysieku, zaprezentowano stanowisko
edukacyjno - promocyjne przygotowywane w ramach kampanii "Kujawsko - Pomorskie
Jestem EKO". Dzięki zabawom terenowym dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie mogli
zdobyć i utrwalić siedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii. Dla zainteresowanych
nauką i badaniami chemicznymi przygotowano mobilne laboratorium ekologiczne w którym
eksperci ukazali jak w praktyce badane są zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza.
Dla lubiących interaktywne gry przygotowano stanowiska do pracy na tablicy interaktywnej
oraz tablice informacyjne dotyczące walorów przyrodniczych województwa kujawsko pomorskiego.
d) 15.09.2013 roku w Myślęcinku Europejski Dzień bez Samochodu.
Głównym celem Europejskiego Dnia bez Samochodu jest przekonanie społeczeństwa do
korzystania z alternatywnych środków transportu. Wspólnie dążymy do zmniejszenia hałasu
i spalin, co przyczyni się do polepszenia jakości powietrza w miastach. W trakcie
wydarzenia znaczącą grupą uczestników stanowiły dzieci oraz młodzież, przebywający wraz
z opiekunami.
W ramach tego wydarzenia, zaprezentowano stanowisko edukacyjno - promocyjne
przygotowywane w ramach kampanii "Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO". Uczestnicy
wydarzenia mogli wziąć udział w warsztatach i zabawach edukacyjnych promujących walory
przyrodnicze województwa kujawsko – pomorskiego. Dzięki zabawom terenowym dzieci,
młodzież oraz ich opiekunowie mogli zdobyć i utrwalić wiedzę z zakresu ochrony środowiska
i ekologii oraz komunikacji niskoemisyjnej. Dla lubiących interaktywne gry przygotowano
stanowiska do pracy na tablicy interaktywnej oraz tablice informacyjne dotyczące walorów
przyrodniczych województwa kujawsko - pomorskiego.
e) 6 października 2013 r. impreza plenerowa pn "Grzybobranie na polanie", Osada
Leśna na Barbarce
Celem imprezy organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie „Tilia” i Szkołę Leśną na
Barbarce jest popularyzacja kultury grzybobrania i poszerzenie wiedzy uczestników pikniku
na temat królestwa Grzybów. Uczestnicy wydarzenia organizowanego w ramach pikniku i
kampanii „Kujawsko-Pomorskie Jestem EKO” wzięli udział w warsztatach i zabawach
edukacyjnych promujących walory przyrodnicze województwa kujawsko - pomorskiego.

Dzięki zabawom terenowym dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie zdobyli i utrwalili wiedzę z
zakresu ochrony środowiska i ekologii. Dla zainteresowanych nauką i badaniami
chemicznymi przygotowane było mobilne laboratorium ekologiczne w którym eksperci
pokazali jak w praktyce badane są zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza. Dla
lubiących interaktywne gry zostały przygotowane stanowiska do pracy na tablicy
interaktywnej oraz tablice informacyjne dotyczące walorów przyrodniczych województwa
kujawsko - pomorskiego. Uczestnicy mieli możliwość skonstruowania własnego robota
działającego na ogniwa fotowoltaiczne.
f) 10-11 listopada 2013r. impreza plenerowa pn „ Gęsinę św Marcina” w Przysieku
Tematyką przewodnią imprezy jest promocja naturalnych walorów przyrodniczych,
rolniczych i kulturowych województwa kujawsko - pomorskiego. Wystawcy prezentują
produkty tradycyjne, wyroby rękodzieła ludowego oraz przekazują dziedzictwo kulturowe
regionu młodym pokoleniom.
Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach i zabawach edukacyjnych
promujących walory przyrodnicze województwa kujawsko – pomorskiego. Dzięki zabawom
terenowym dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie będą mogli zdobyć i utrwalić siedzę z
zakresu ochrony środowiska i ekologii. Dla zainteresowanych nauką i badaniami
chemicznymi przygotowane będzie mobilne laboratorium ekologiczne w którym eksperci
pokażą jak w praktyce badane są zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza. Dla
lubiących interaktywne gry przygotowane będą stanowiska do pracy na tablicy interaktywnej
oraz tablice informacyjne dotyczące walorów przyrodniczych województwa kujawsko –
pomorskiego. W ramach wydarzenia przeprowadzone zostały konkursy.
3) Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca
obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – finansowanie
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Mobilne stanowisko edukacyjne składa gra terenowa, puzzle terenowe, memo terenowe,
stanowisko komputerowe, stanowisko edukacyjne z tablicą interaktywną, na której
prezentowane są filmy, spoty oraz prezentacje multimedialne przygotowane w ramach
projektu oraz terenowa wystawa przyrodnicza . Wszystkie elementy mobilnego stanowiska
prezentują walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy
wydarzenia i zwycięzcy zabaw konkursów otrzymują edukacyjne materiały promocyjneinformacyjne wydane w ramach projektu. W 2013 roku Tiliobus uczestniczył w 13 akcjach
wyjazdowych, przedstawionych w poniżej tabeli, w których wzięło udział 15 534
uczestników.

2.4 Realizowane projekty i otrzymane dotacje:

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Tilia w 2013 roku
L.
p.

Nazwa
projektu

Strona
internetowa

Źródło
finansowania

Czas
trwania

Zasięg/
beneficjenci

nr umowy

wartość projektu

DOTACJE
1.

Kampania
promocyjno-i
nformacyjna
oraz aktywna
edukacja
dotycząca
zagospodaro
wania
elektroodpad
ów na terenie
województwa
kujawsko-po
morskiego ,
warmińsko-m
azurskiego ,
zachodniopo
morskiego i
pomorskiego

www.elektrood
pady.edu.pl

NFOŚiGW

paździer
nik
2012-gr
udzień
2013

województwo
819/2012/Wn50/EE-E
pomorskie,kujaw E-ZE/D, 27 listopada
sko-pomorskie,
2012
warmińsko-mazu
rskie,
zachodniopomors
kie

665653,93 (dotacja
562 553,90 zł)

2

Człowiek,
środowisko,
integracja.
Kampania
promocyjna i
informacyjna
dotycząca
obszarów
Natura 2000
na terenie
województwa
kujawsko-po
morskiego

www.naszanatu
ra2000.pl

Projekt
finansowany
jest z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Kujawsko –
Pomorskiego na
lata 2007 2013,
WFOŚiGW
Toruń

styczeń
2013 grudzień
2014 r.

dzieci i młodzież, WPW.I.433.2.9.2012,
mieszkańcy
DT13077/EE-pw
województwa
kujawsko –
pomorskiego

1845718,16 (dotacja
RPO K-P
1292002,71,
WFOŚiGW w
Toruniu 546 244,45)

3.

Aktywna
edukacja
regionalna
mieszkańców
województwa
kujawsko-po
morskiego w
wiatraku w
Bierzgłowie

www.szkola-les
na.torun.pl

Województwo
Kujawsko-Pom
orskiego,
KSOW

2 marca
– 30
paździer
nik 2013
r.

mieszkańcy
wojewodztwa
kujawsko-pomor
skiego

UM_RG.042.1.069.20
13

18 000 zł

4.

Popularyzacj
a
ekoturystyki
na szlakach
otaczających

http://www.szk
ola-lesna.torun.
pl/

Województwo
Kujawsko Pomorskiego

marzec – mieszkańcy
listopad województwa
2013
kujawsko-pomor
skiego

UM_GM.616.1.092.20
13 z 14.03.2013 r.
2740 zł ( doatcja
2500 zł)

Osadę Leśna
Barbarka
5.

Popularyzacj
a
ekoturystyki
na szlakach
otaczających
Osadę Leśna
Barbarka

http://www.szk
ola-lesna.torun.
pl/

Gmina Miasta
Toruń

marzec – mieszkańcy
listopad Torunia i turyści
2013

34/KFRiK/2013 z dnia
21.03.2014 r.

9500 zł (dotacja
5000zł)

6.

Człowiek,
http://www.szk
środowisko,
ola-lesna.torun
integracja.
.pl/
Organizacja
czasu wolnego
dzieci i
młodzieży

Gmina Miasta
Toruń

styczeńgrudzień
2013 r.

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

WE.524.14.2013 z
dnia 14.02.2013 r.

13 800zł (dotacja
8000 zł)

7.

Plener
malarski

http://www.szk
ola-lesna.torun.
pl/

Gmina Miasta
Toruń

maj-listo
pad
2013 r.

mieszkańcy
regionu (wizyta
na Starym
Mieście, otwarty
plener na terenie
Osady Leśnej na
Barbarce,
wystawa
plenerowa) łącznie 700 osób.

Nr umowy 16/2013 z
dnia 6.05.2013 r.

14980zł ( dotacja
8000 zł)

8.

Człowiek,
środowisko,
integracja.
Edukacja
ekologiczna
dzieci i
młodzieży w
Toruniu

http://www.szk
ola-lesna.torun.
pl/

Gmina Miasta
Toruń

styczeńgrudzień
2013

dzieci, młodzież i Nr umowy WŚiZ.
nauczyciele
z 524.19.2013 r. z dnia
placówek
15.05. 2013 r.
oświatowych z
Torunia, dorośli
mieszkańcy
Torunia,

6670 zł (dotacja
4000 zł)

9.

Edukacja
ekologiczna w
Schronisku
dla
Bezdomnych
Zwierząt

http://www.szk
ola-lesna.torun.
pl/

Gmina Miasta
Toruń

styczeńgrudzień
2014

dzieci, młodzież i Nr umowy WŚiZ.
nauczyciele
z 524.12.2013
placówek
oświatowych z
Torunia, dorośli
mieszkańcy
Torunia,

15000 (dotacja
100%)

10

Dobry dla
przyrody,
dobry dla
siebie.
Kampania
promocyjno-i

www.tilia.org.p
l

RPO i
WFOŚiGW w
Toruniu

marzec
2012-cz
erwiec
2013

dzieci, młodzież
oraz ich
opiekunowie,
mieszkańcy
województwa

WPW.I.433.2.14.2011
(RPO K-P)
DT12087/EE-rp
(WFOŚiGW w
Toruniu)

RPO 278 023,88,
WFOŚiGW w
Toruniu 119 153,09,
suma 397 176,97

nformacyjna
na terenie
województwa
kujawsko-po
morskiego

11

Leśniczówka
w rezerwacie
Las Piwnicki
modernizacja
obiektu

kujawsko pomorskiego

www.tilia.org.p
l

RPO i
WFOŚiGW w
Toruniu

wrzesień
2012-cz
erwiec
2013

partnerstwa

12

13

Promocja
www.naszaenergia.
odnawialnych kujawsko-pomorski
źródeł energii e.pl
oraz
nowoczesnych
systemów
dywersyfikuj
ących źródła i
sposoby ich
wykorzystani
a jako
element
ochrony
środowiska
przyrodnicze
go w
województwie
kujawsko-po
morskim.
Projekt
realizowany z
Województwe
m Kujawsko Pomorskim

RPO ,
WFOŚiGW
w Toruniu

Program
www.tilia.org.pl
"Uczenie się
przez całe
życie"
Grundtvig.
Projekt
realizowany z
krajami:
Słowacja,
Niemcy,
Anglia

Fundacja
Rozwoju
Systemu
Edukacji Narodowa
Agencja
Prgogramu

III
kwartał
2013-II
kwartał
2015

mieszkańcy
województwa
kujawsko-pomor
skiego

w trakcie ustaleń
1.08.20
12 31.07.2
014

w trakcie ustaleń

2012-1-DE2-GRU06-1 50746,88 zł
14024, 10 sierpnia
2013

14

15.

Ośroedek
Wsparcia
www.ekonomia-s
Ekonomii
poleczna.com.pl
Społecznej
Projekt
realizowany z
Europejskim
Centrum
Współpracy
Młodzieży

Razem o
łupkach.
Projekt
realizowany
we współpracy
z Fundacją
Rozwiązań
EkoEnergetyc
znych

ROPS w
Toruniu ze
srodkó
POKAL EU

1.10.20
1330.09.2
015

OBSZAR
DZIAŁANIA:
czwarty
subregion
województwa
kujawsko-pomor
skiego tj. powiat

Eko
Multimedialn
y Konkurs pn
"Dobry dla
przyrody,
dobry dla
siebie"

www.razemolupkac NFOŚiGW,
h.pl
WFOŚiGW
w Gdańsku,
WFOŚiGW
w Olsztynie,
WFOŚiGW
w
Toruniu(Tili
a)

1
kwietnia
2013 31
paździer
nika
2014

marzecpaździer
nik 2013
r.

www.ekomultikonk
urs.pl

17

Kampania
www.jestemeko.ed
informacyjno u.pl
-promocyjna
"Kujawsko Pomorskie
Jestem EKO"
Województwo
Kujawsko Ppmorskie

RPO
Wojwództw
a
Kujawsko-P
omorskiego
i budżet
Województ
wa
Kujawsko-P
omorskiego

18

Kupuj
odpowiedzial
nie drewno i
papier .
Projekt
realizowany
przez
Związek
Stowarzyszeń
Polska Zielona
Sieć

Unia
Europejskiej
oraz
Narodoweg
o Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej.

www.ekonsument.p
l

1351194,72 zł
(całość)

DT13117/EE-pr z dnia
23.08.2013 r

161 720 zł (dotacja
WFOŚiGW w
Toruniu dla Tilia 57
000)

aleksandrowski,
powiat
chełmiński,
powiat toruński,
M. Toruń.
mieszkańcy
województwa
pomorskiego,
kujawsko-pomor
skiego,
warmińskomazurskiego i

zadania zlecone/usługi/sponsoring

16

UDA-POKL.07.02.0204-009/13-00

sierpień
2013 sierpnie
ń 2014

2013

mieszkańcy
Polski od 13 lat
dzieci, młodzież
oraz ich
opiekunowie,
mieszkańcy
województwa
kujawsko pomorskiego

ogólnopolski
(kuj-pom Tilia)

19

,,Zadbaj o
klimat zmniejsz
emisję C02 z
Berettą”

www.szkola-lesna.t
orun.pl

Rug Riello
Urządzenia
Grzewcze
S.A

listopad
2013 r. styczeń
2014 r

uczniowie
palcówek
oświatowych
działających na
ternie gmin
Przysiek, Lubicz
oraz Wielka
Nieszawka

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Tilia w 2013 roku - działania
1. Kampania promocyjno-informacyjna oraz aktywna edukacja dotycząca
zagospodarowania elektroodpadów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ,
warmińsko-mazurskiego , zachodniopomorskiego i pomorskiego.
1. Organizacja kampanii medialnej (audycje TV, spoty edukacyjne, społeczne – informacyjne
i problemowe) w 4 ośrodkach regionalnych Telewizji Polskiej województw kujawsko –
pomorskiego, pomorskiego,
2. Organizacja 6 szkoleń dla 120 nauczycieli w 3 województwach: kujawsko – pomorskim,
pomorskim i warmińsko – mazurskim wraz z materiałami edukacyjnymi i promocyjnymi.
zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego
3. Organizacja konkursu na historie rysunkowe oraz hasło dotyczące zagospodarowania
odpadów elektrycznych i elektronicznych dla klas szkół podstawowych i
ponadpodstawowych
z województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego
4. Organizacja 6 akcji w miastach województw kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i
warmińsko – mazurskiego.
5. Organizacji pikniku w Toruniu na terenie Osady Leśnej na Barbarce połączonego z relacją
w Telewizji Regionalnej
6.Działania promocyjne projektu:.
• strona internetowa – portal informacyjny,
• wydanie broszury informacyjnej,
• wydanie ulotki informacyjnej,
• wydanie plakatów przeznaczonych do gmin, sklepów i szkół,
•wsparcie promocji poprzez uzyskanie patronatów Urzędów Marszałkowskich województw
kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i warmińsko – mazurskiego oraz Ministra
Środowiska
7. Wizyta studyjna w jednym z krajów Unii Europejskiej (Gratz Austria i Riminii Ecomondo
Targi Włochy)

2.

Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna


dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego- projekt rozpoczęty w styczniu 2013 (projekt dwu –letni)
•

•
•
•

•

•
•

warsztaty promocyjno – informacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane na
terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, zarówno w postaci jednodniowego pobytu bez
noclegu jak i dwu lub trzydniowych pobytów w Bazie Noclegowej na Barbarce,
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, o nagrodę Orła Natury
2000,
wizyty Tiliobusa - specjalnie przystosowanego samochodu – mobilnego stoiska

ekologicznego z pełnym wyposażeniem i oznakowaniem
przygotowanie i organizacja kampanii telewizyjnej, radiowej, internetowej i

prasowej oraz konferencji prasowych promujących obszary NATURA 2000 na
terenie województwa kujawsko – pomorskiego
organizacja kampanii informacyjnej skierowanej do nauczycieli z województwa

kujawsko – pomorskiego promującej walory dziedzictwa przyrodniczego
województwa, w tym obszarów NATURY 2000
prowadzenie serwisu internetowego projektu (www.naszanatura.pl),

piknik NATURA 2000 organizowany na terenie Osady Leśnej Barbarka

podsumowujący projekt realizowanej kampanii informacyjno – promocyjnej

2. A
 ktywna edukacja regionalna mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego w wiatraku w Bierzgłowie
•

45 trzygodzinnych warsztatów edukacji regionalnej dla grup zorganizowanych

3. P
 opularyzacja ekoturystyki na szlakach otaczających Osadę Leśna Barbarka
•

6 około 3- rajdów dla dzieci i młodzieży.

4. P
 opularyzacja ekoturystyki na szlakach otaczających Osadę Leśna Barbarka
•
•

14 około 3-godzinnych rajdów dla dzieci i młodzieży.
2 około 3-godzinnych otwartych rajdów dla mieszkańców Torunia i turystów.

5. C
 złowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i
młodzieży
•

25 - 3 godzinnych warsztatów edukacyjnych połączonych z elementami
artystycznymi w okresie letnich wakacji oraz w okresie przedświątecznym.

6. P
 lener malarski
·

organizacja międzynarodowego pleneru artystycznego; 1 -10 lipca 2013 r. (udział


20 artystów z całego świata),
·

organizacja imprezy plenerowej na terenie Osady Leśnej na Barbarce pn.


"Malownicza Barbarka"; 7 lipca 2013 r., uczestnicy: mieszkańcy Torunia i okolic
oraz turyści.
7. C
 złowiek, środowisko, integracja. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w
Toruniu
·

organizacja pikniku edukacyjnego "Grzybobranie na polanie"; 29 wrzesień 2013


r.
8. E
 dukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
pozyskiwanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Miasta Toruń - 50 grup
zorganizowanych,
● organizacja punktów konsultingowych na terenie toruńskich szkół
● organizacja imprezy plenerowej na terenie Osady Leśnej Barbarka
●

9. E
 ko Multimedialny Konkurs pn "Dobry dla przyrody, dobry dla siebie"
·

organizacja ogólnopolskiego konkursu na fotografię przyrodniczą w dwóch
kategoriach wiekowych 13-18 lat oraz powyżej 18 lat

·

termin nadsyłania prac do konkursu poprzez stronę internetową
www.ekomultikonkurs.pl od 11 marca do 11 września 2013 r. – 304 uczestników
konkursu, którzy nadesłały 776 fotografii.

·
·
·





wybór 20 prac przez jury konkursu ( po 10 w każdej kategorii wiekowej)


od 20.09 do 06.10.2013 r. zamieszczenie wybranych przez jury prac na stronie
internetowej konkursu, ocena prac przez internautów – udział 1288 internautów


ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w dniu 13.10.13 r.


10. Kampania informacyjno-promocyjna "Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO"
·

wizyty oraz stanowiska związane z kampanią realizowane na terenie
województwa kujawsko – pomorskiego


·
·
·
·
·

warsztaty edukacyjno - promocyjne dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów
realizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,
konkursy przeprowadzane w ramach akcji terenowych związanych z kampanią

przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO

przygotowanie i realizacja kampanii telewizyjnej, radiowej oraz prasowej

promującej walory
środowiskowe województwa kujawsko - pomorskiego



11. Dobry dla przyrody, dobry dla siebie. Kampania promocyjno-informacyjna
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
●

organizacja kampanii promocyjno – informacyjnej w formie pobytów 2, 3 – dniowych
z programem edukacyjnym /pobyty na Zielonej Szkole
·

organizacja kampanii promocyjno – informacyjnej w formie zajęć


przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko pomorskiego na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce
12. Leśniczówka w rezerwacie Las Piwnicki - modernizacja obiektu
• M
 odernizacja obiektu Dworku Myśliwskiego w Rezerwacie Las Piwnicki do
celów edukacji ekologicznej
13.Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier . Projekt realizowany przez Polską
Zieloną Sieć
•

szkolenia dla nauczycieli

14.Razem o łupkach. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Rozwiązań
EkoEnergetycznych
Cel: Przygotowanie uczestników do pracy w Lokalnych Komitetach Dialogu. Warsztaty dla
członków Lokalnych Komitetów Dialogu: 01.10.2013 - 31.10.2013 Działalność Lokalnych
Komitetów: 11 spotkań w trakcie 01.10.2013 - 31.10.2014 Warsztaty dla nauczycieli:
01.09.2013 - 31.06.2014- udział 80 nauczycieli
16. Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów
dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony

środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim –projekt rozpoczęty w
październiku 2013 r.
16. 1. Serwis internetowy
16. 2. Konkursy:
a) dla szkół z województwa kujawsko-pomorskiego promujący wiedzę i postawy
proekologiczne:
Konkurs pn. „OZE dla najmłodszych”:
- wypełnienie poprawne elektronicznej karty pracy,
- konkurs na hasło promujące odnawialne źródła energii.
Konkurs pn. „OZE w mojej miejscowości” – wykonanie makiety.
Konkurs pn. „OZE – dobre praktyki” – nakręcenie filmu nie dłuższego niż 3 minuty, z
podkładem dźwiękowym pokazującego dobre praktyki w zakresie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w miejscu zamieszkania.
b) dla architektów:
Konkurs architektoniczny na projekt domu regionalnego.
Konkurs nagradzający najlepsze realizacje z zakresu budownictwa energooszczędnego na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
16.3. 
Warsztaty dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w Szkole Leśnej na Barbarce:
a) Warsztaty jednodniowe – 3-godzinne.
b) Warsztaty trzydniowe z dwoma noclegami.
·



·



·



·



·



Przygotowanie na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce ścieżki OZE.
Festiwal Odnawialnych Źródeł Energii:
Kampania medialna (prasowa i radiowa).
Przygotowanie i organizacja konferencji:
Promocja i informacja OZE – sporządzenie makiety odwiertu gazu z łupków,
stopnia wodnego oraz domu energooszczędnego

·

Kampania promocyjna poprzez Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej


17. Program "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig – projekt rozpoczęty w 2012 r –
zakończenie 2014
Współpraca międzynarodowa z organizacjami z państw : Słowacji, Niemiec i Anglii w
zakresie promocji wolontariatu na rzecz zrównoważonego rozwoju.
18. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej- projekt rozpoczęty w październiku 2013 r.
CEL: wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie już istniejących
DLA KOGO: osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia,
fundacje, spółdzielnie socjalne, KIS, CIS, ZAZ,) zainteresowane tematyką ekonomii
społecznej.

ZAKRES DZIAŁAŃ: 1. Doradztwo w zakresie (460h):
•rejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
•zakładanie przedsiębiorstwa społecznego,
•prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
•zarządzanie organizacją,
•pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego),
•prowadzenie księgowości.
2. Szkolenia (18 dni szkoleń po 8 godzin), zakres:
•uwarunkowania prawne prowadzenia PES,
•ochrona danych osobowych w PES,
•odpowiedzialność prawna PES,
•prowadzenie działalności w sferze ekonomii społecznej: biznesplan, zarządzanie finansami,
•marketing i zarządzanie w PES: organizacja kampanii społecznych, pozyskiwanie
sponsorów, myślenie projektowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,

•innowacje społeczne: narzędzia elektroniczne, nowoczesne narzędzia informacji i
komunikacji, zrównoważony rozwój, współpraca z biznesem i administracją, marketing
internetowy, CSR.
3. Poradnictwo z obszaru prawa, księgowości, marketingu wykorzystywane w podmiotach
ekonomii

społecznej.

•170 godzin porad prawnych,
•110 godzin porad księgowych,
•70 godzin porad marketingowych.
4. Animacja rozwoju i tworzenia partnerstw, wypracowywanie współpracy ze społecznością
lokalną.
5. Informacja i promocja. Biuro OWES mieści się w siedzibie Europejskiego Centrum
Współpracy Młodzieży przy Placu Św. Katarzyny 9 w Toruniu.
6. Spółdzielnie socjalne wsparcie merytoryczne istniejących oraz wsparcie finansowe na
założenie dwóch nowych.
19. ,,Zadbaj o klimat - zmniejsz emisję C02 z Berettą”
●

Organizacja zajęć edukacyjnych: zajęcia teoretyczne połączone z częścią
doświadczalną + wizyta w fabryce Rug Riello S.A w Toruniu- 12 grup
·

Konkurs ,,Moja ekologiczna gmin


2.5 Zrealizowane inwestycje
Leśniczówka w Rezerwacie Las Piwnicki

1. W wrześniu 2012 roku został rozpoczęty remont budynku leśniczówki w Rezerwacie

Las Piwnicki. 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 ma służyć
edukacji ekologicznej. Projekt zakończył się 30 czerwca 2013 r.

2.6 Uchwały Zgromadzanie i Zarządu podjęte w 2013 r.

1. Uchwała Zarządu Nr 1/2013/RPO
Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”z dnia 02.01.2013r.
dotyczy:
realizacji
projektu p.n. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i
informacyjna
dotycząca
obszarów
Natura
200
na
terenie
województwa
Kujawsko-Pomorskiego" przy wykorzystaniu środków z WFOŚiGW w Toruniu i RPO
WK-P.
Zarząd Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” uchwala co następuje:
1. Rozpocząć realizację projektu p.n. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania
promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa
Kujawsko-Pomorskiego " przy wykorzystaniu środków z WFOŚiGW w Toruniu i RPO
WK-P.
2. Wyłonienie wykonawców i zakup usług może być dokonywany w projekcie jedynie z
zastosowaniem Wytycznych w sprawie Realizacji Zamówień Współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których
Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(wersja 7 z dnia 4.10.2012r.).
Załącznik:
Wytyczne w sprawie Realizacji Zamówień Współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do
stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wersja 7 z dnia 4.10.2012r.).

2. Uchwała Zarządu Nr 2/2013/RPO
Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”z dnia 02.01.2013r.
dotyczy:
wyłonienia koordynatora projektu p.n. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania
promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa
Kujawsko-Pomorskiego "
przy wykorzystaniu środków z WFOŚiGW w Toruniu i RPO WK-P.
Zarząd Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”
uchwala co następuje:
1. Podjąć działania zmierzające do wyłonienia kandydata na koordynatora zgodnie z punktem
1 i 1.n) w rozdziale II (Wyłączenia Przedmiotowe Dokonywania Zakupów) Wytycznych
2. Przeprowadzić rozeznanie rynku cen dot. wykonywania obowiązków koordynatora
projektu,
3. Powołać koordynatora Projektu w trybie Zarządzenia Prezesa Stowarzyszenia.
Załącznik:
Wytyczne w sprawie Realizacji Zamówień Współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do
stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wersja 7 z dnia 4.10.2012r.),
3. Uchwała Zarządu Nr 3/2013/RPO
Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”z dnia 07.01.2013r.
dotyczy:
wyłonienia wykonawcy usługi zewnętrznej w ramach realizacji projektu p.n. „Człowiek,
środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura
2000 na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego"
przy wykorzystaniu środków z RPO WK-P i WFOŚiGW w Toruniu.
Zarząd Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”
uchwala co następuje:
1. Podjąć działania dot. wyłonienia wykonawcy usługi zewnętrznej w ramach realizacji
projektu p.n. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna
dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego " przy
wykorzystaniu środków z WFOŚiGW w Toruniu i RPO WK-P,
2. Wyłonienie wykonawców i zakup usług może być dokonywany w projekcie jedynie z
zastosowaniem Wytycznych w sprawie Realizacji Zamówień Współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których
Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(wersja 7 z dnia 4.10.2012r.).
Załączniki:
1. Zakres usługi - zlecenia,
2. Regulamin wyłonienia wykonawcy,

3. Termin składania ofert,
4. Uchwała Zarządu Nr 1/2013/POKL
Stowarzyszenia Tilia z dnia 20.03.2013r.
dotyczy:
aplikacji do konkursu w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”
ogłoszonego przez ROPS Toruń
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
1. Podjąć współpracę partnerską z Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży jak też
Caritas Grudziądz w celu złożenia aplikacji na konkurs w ramach Poddziałania 7.2.2
„Wsparcie ekonomii społecznej", ogłoszonego przez ROPS Toruń w wybranych
subregionach.
5. Uchwała Zarządu Nr 1/2013/OZE
Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia” z dnia 20.03.2013r.
dotyczy:
aplikacji do konkursu
na wyłonienie Partnera do realizacji projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł
energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich
wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie
kujawsko-pomorskim”
Zarząd TSE „Tilia” uchwala co następuje:
Rozpocząć prace nad przygotowaniem aplikacji do konkursu i złożyć w
terminie.

wymaganym

6. Uchwała Zarządu Nr 1/2013/Ł
Stowarzyszenia Tilia z dnia 08.06.2013r.
dotyczy:
realizacji projektu pn. „Program edukacji ekologicznej w zakresie gazu łupkowego
"Razem o Łupkach"
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
1. Jako partner projektu
we współpracy z Fundacją Rozwiązań Ekoenergetycznych z
Gdańska (Lider projektu) i Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną Sp z o.o. z Olsztyna
(Partner nr 2) podjąć realizację projektu pn. „Program edukacji ekologicznej w zakresie
gazu łupkowego "Razem o Łupkach"
2. Współpraca podczas realizacji projektu obwarowana jest umową partnerstwa z
dnia 26.09.2012r. - załącznik do Uchwały.
7. Uchwała Zarządu Nr 1/2013/EKO
Stowarzyszenia Tilia z dnia 12.06.2013r.
dotyczy:

przystąpienia do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przygotowanie scenariusza oraz przeprowadzenie
kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej ochrony przyrody i dziedzictwa
przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
podjąć działania dot. przystąpienia do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przygotowanie scenariusza oraz
przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej ochrony przyrody i
dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i przygotować
ofertę przetargową
Załączniki: Ogłoszenie o przetargu
8. Uchwała Zarządu Nr 4/2013/RPO
Stowarzyszenia Tilia z dnia 15.07.2013r.
dotyczy:
realizacji
projektu p.n. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i
informacyjna
dotycząca
obszarów
Natura
200
na
terenie
województwa
Kujawsko-Pomorskiego " przy wykorzystaniu środków z WFOŚiGW w Toruniu i RPO
WK-P.
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
W ramach realizacji projektu p.n. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna
i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa
Kujawsko-Pomorskiego " wykorzystać przydzielone wsparcie WFOŚiGW w Toruniu
zgodnie z rygorem i zasadami zawartymi w umowie dotacji Nr DT13077/EE-pw.
9. Uchwała Zarządu
Nr 2/2013/EKO
Stowarzyszenia Tilia z dnia 18.07.2013r.
dotyczy:
realizacji zadania wynikającego z Umowy Nr WZP.273.33.2013r. z dnia 17.07.2013r.
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
podjąć działania dot. realizacji zadania wynikającego z Umowy Nr WZP.273.33.2013r. z
dnia 17.07.2013r. pod nazwą "Kujawsko-Pomorskie JESTEM EKO".
Załącznik: Oferta
10. Uchwała Zarządu Nr 3/2013/EKO
Stowarzyszenia Tilia z dnia 19.07. 2013r.
dotyczy:
wyłonienia wykonawcy usługi zewnętrznej w
Kujawsko-Pomorskie Jestem Eko.
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:

ramach

realizacji

zadania pn.

podjąć działania dot. wyłonienia wykonawcy usługi zewnętrznej w ramach realizacji zadania
pn. Kujawsko-Pomorskie Jestem Eko.
Załączniki:
1. Zakres usługi - zlecenia,
2. Regulamin wyłonienia wykonawcy,
3. Termin składania ofert.
11. Uchwała Zarządu Nr 5/2013/RPO
Stowarzyszenia Tilia z dnia 15.08.2013r.
dotyczy:
wyłonienia pracownika projektu p.n. „Człowiek, środowisko, integracja. Kampania
promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa
Kujawsko-Pomorskiego " przy wykorzystaniu środków z WFOŚiGW w Toruniu i RPO
WK-P.
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
1. Podjąć działania dot. przeprowadzenia rozeznania rynku cen dot. wykonywania
obowiązków specjalisty ds. projektów promocyjnych i informacyjnych projektu lub o
podobnym zakresie,
2. Podjąć działania zmierzające do wyłonienia kandydata na stanowisko Specjalisty ds.
projektów promocyjnych i informacyjnych zgodnie z punktem 1 i 1.n) w rozdziale II
(Wyłączenia Przedmiotowe Dokonywania Zakupów) Wytycznych
3. Powołanie kandydata na stanowisko Specjalisty ds. projektów promocyjnych i
informacyjnych powierza się Koordynatorowi projektu włącznie z zawarciem umowy
(zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem).
12. Uchwała Zarządu Nr 2/2013/ Ł
Stowarzyszenia Tilia z dnia 31.08.2013r.
dotyczy:
realizacji projektu pn. „Program edukacji ekologicznej w zakresie gazu łupkowego
"Razem o Łupkach"
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
W ramach realizacji projektu p.n.
„Program edukacji ekologicznej w zakresie gazu
łupkowego "Razem o Łupkach" wykorzystać przydzielone wsparcie WFOŚiGW w Toruniu
zgodnie z rygorem i zasadami zawartymi w umowie dotacji Nr DT13117/EE-pr.
13. Uchwała Zarządu Nr 2/2013/POKL
Stowarzyszenia Tilia z dnia 01.09.2013r.
dotyczy:
realizacji projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu" we współpracy
z Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w ramach konkursu ogłoszonego
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - nr konkursu 1/POKL/7.2.2/2013.

Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
1. podjąć realizację projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu" we
współpracy z Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w ramach konkursu
ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - nr konkursu
1/POKL/7.2.2/2013.
2. Współpraca w projekcie obwarowana jest umową partnerską - załącznik do uchwały.
14. Uchwała Zarządu Nr 2/2013/OZE
Stowarzyszenia Tilia z dnia 23.10.2013r.
dotyczy:
realizacji projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych
systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element
ochrony środowiska przyrodniczego
w województwie kujawsko-pomorskim” we
współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
1. Podjąć realizację projektu pn.
„Promocja odnawialnych źródeł energii oraz
nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako
element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”
2. Współpraca podczas realizacji projektu obwarowana jest umową partnerską z
dnia 22.10.2013r. - załącznik do Uchwały.

15. Uchwała Zarządu Nr 3/2013/OZE
Stowarzyszenia Tilia z dnia 24.10.2013r.
dotyczy:
wyłonienia koordynatora projektu realizowanego w partnerstwie z Województwem
Kujawsko-Pomorskim p.n. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych
systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony
środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
1. Podjąć działania zmierzające do wyłonienia kandydata na koordynatora zgodnie z punktem
1 i 1.n) w rozdziale II (Wyłączenia Przedmiotowe Dokonywania Zakupów) Wytycznych
2. Przeprowadzić rozeznanie rynku cen dot. wykonywania obowiązków koordynatora
projektu,
3. Powołać koordynatora Projektu w trybie Zarządzenia Prezesa Stowarzyszenia.
Załącznik:
Wytyczne w sprawie Realizacji Zamówień Współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są zobowiązani do
stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wersja 7 z dnia 4.10.2012r.),
16. Uchwała Zarządu Nr 4/2013/OZE
Stowarzyszenia Tilia z dnia 31.10.2013r.

dotyczy:
wyłonienia wykonawców usług zewnętrznych w ramach
projektu realizowanego w
partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim p.n. „Promocja odnawialnych źródeł
energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania
jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”
Zarząd Stowarzyszenia Tilia uchwala co następuje:
Każdorazowo wyłaniając wykonawcę usług zewnętrznych w projekcie:
1. Podjąć działania dot. wyłonienia wykonawcy usług zewnętrznych w ramach projektu
realizowanego w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim p.n. „Promocja
odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i
sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego
w
województwie kujawsko-pomorskim”,
2. Wyłonienie wykonawców i zakup usług może być dokonywany w projekcie jedynie z
zastosowaniem Wytycznych w sprawie Realizacji Zamówień Współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których
Beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(wersja 7 z dnia 4.10.2012r.).
Załączniki:
1. Regulamin wyłonienia wykonawcy,
2. Wytyczne w sprawie Realizacji Zamówień Współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których Beneficjenci nie są
zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wersja 7 z dnia
4.10.2012r.),
17. Uchwała Zarządu Nr 1/2013
Stowarzyszenia „Tilia” z dnia 2.12.2013 r.
dotycząca:
aplikacji do projektu
Prezes Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:
Stowarzyszenie „Tilia” potwierdza złożenie aplikacji do projektu „Słoneczna
jesień”, konkurs ofert nr 8/2014 w zakresie Wspierania aktywizacji i integracji społecznej
seniorów.
Projekt ten, finansowany jest przez Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w
Toruniu.
18. Uchwała Zarządu Nr 2/2013
Stowarzyszenia „Tilia” z dnia 2.12.2013 r.
dotycząca:
aplikacji do projektu
Prezes Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:

Stowarzyszenie „Tilia” potwierdza złożenie aplikacji do projektu „Plener
malarski”, konkurs ofert nr 6/2014 w zakresie Działań na rzecz integracji europejskiej,
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Projekt ten, finansowany jest przez Gminę Miasta Toruń.
19. Uchwała Zarządu Nr 3/2013
Stowarzyszenia „Tilia” z dnia 2.12.2013 r.
dotycząca:
aplikacji do projektu
Prezes Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:
Stowarzyszenie „Tilia” potwierdza złożenie aplikacji do projektu „Człowiek,
środowisko, integracja. Edukacja ekologiczna w Toruniu.” konkurs ofert nr 7/2014 w
zakresie Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Projekt ten, finansowany jest przez Gminę Miasta Toruń.
20. Uchwała Zarządu Nr 4 /2013
Stowarzyszenia „Tilia” z dnia 2.12.2013 r
dotycząca:
aplikacji do projektu
Prezes Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:
Stowarzyszenie „Tilia” potwierdza złożenie aplikacji do projektu
„Popularyzacja ekoturystyki na szlakach otaczających Osadę Leśną Barbarka” konkurs ofert
nr 11/2014 w zakresie Upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa.
Projekt ten, finansowany jest przez Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w
Toruniu.
21. Uchwała Zarządu Nr 5/2013
Stowarzyszenia „Tilia” z dnia 2.12.2013 r.
dotycząca:
aplikacji do projektu
Prezes Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:
Stowarzyszenie „Tilia” potwierdza złożenie aplikacji do projektu
„Popularyzacja aktywnego wypoczynku i ekoturystyki na szlakach otaczających Osadę Leśną
Barbarka”.
Projekt ten, finansowany jest przez Gminę Miasta Toruń.
22. Uchwała Zarządu Nr 6/2013
Stowarzyszenia „Tilia” z dnia 2.12.2013 r.
dotycząca:
aplikacji do projektu
Prezes Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:

Stowarzyszenie „Tilia” potwierdza złożenie aplikacji do projektu „Człowiek,
środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży” z zakresu wspierania
edukacji i wychowania.
Projekt ten, finansowany jest przez Gminę Miasta Toruń.
23. Uchwała Zarządu Nr 7/2013
Stowarzyszenia „Tilia” z dnia 2.12.2013 r.
dotycząca:
aplikacji do projektu
Prezes Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:
Stowarzyszenie „Tilia” potwierdza złożenie aplikacji do projektu „Program
edukacji przyrodniczej w Leśniczówce w rezerwacie Las Piwnicki”
Projekt ten, finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu.

Lista uchwał Zgromadzenia w 2013 roku
1. Nr 1/2013 Uchwała Zgromadzenia Stowarzyszenia „Tilia”
z dnia 18.06.2013 r.
dotycząca: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2012
Zgromadzenie Stowarzyszenia
merytoryczne za rok 2012.

„Tilia”

przyjmuje

sprawozdanie

finansowe

i

2. Uchwała Zgromadzenia Nr 2/2013 Stowarzyszenia „Tilia”
z dnia 18.06.2013 r.
dotycząca: przekazania nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2012
Zgromadzenie Stowarzyszenia „Tilia” postanawia przekazać nadwyżkę przychodów
nad kosztami w wysokości 30 254,80 zł na pokrycie kosztów w następnych okresach
rozliczeniowych.
3. Uchwała Zgromadzenia Nr 3/2013 Stowarzyszenia „Tilia”
z dnia 18.06.2013 r.
dotycząca: wyboru komisji Rewizyjnej S „Tilia”
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:
Wybór Komisji Rewizyjnej S „Tilia” w składzie:
1. Ewa Błażejewska - Przewodniczący
2. Monika Stańczak - Członek

3. Robert Żytkowicz - Członek
4. Uchwała Zgromadzenia Nr 4/2013 Stowarzyszenia „Tilia”
z dnia 18.06.2013 r.
dotycząca: zmian w statucie Stowarzyszenia „Tilia’
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Tilia” uchwala co następuje:
W § 40. dotyczącym majątku i funduszy Stowarzyszenia „Tilia” dodaje punkt 4 o
następującej treści: „wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.”
Dzięki czemu Rozdział VI paragraf 9 otrzymuje brzmienie:
§ 40. Majątek i fundusze S. ”Tilia” nie mogą być wykorzystywane do:
1)
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej "osobami
bliskimi",
2)
przekazywania na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich

osób bliskich,
3)
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe,
4)
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

