UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Torunia

2. Rodzaj zadania publicznego1)

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Stowarzyszenie Tilia, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000028517,
Kod pocztowy: 87-100, Poczta: Toruń, Miejscowość: Toruń, Ulica: Przysiecka , Numer posesji: 13,
Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: Toruń, Gmina: m. Toruń, Strona www:
www.tilia.org.pl, Adres e-mail: tilia@tilia.org.pl, Numer telefonu: 56 657 60 85,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

"Barbarka - klejnot w zielonej koronie"

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

08.06.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.08.2020

Opis zadania
Głównym celem projektu pn. "Barbarka - klejnot w zielonej koronie" jest aktywizacja społeczności
lokalnej w każdej grupie wiekowej w zakresie dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Poprzez realizację działań
projektowych wsparte zostaną zadania gminy w tym zakresie przewidziane na 2020 rok.
Projekt będzie miał na celu upowszechnienie wiedzy na temat historycznej Osady Barbarka oraz
znajdującego się w pobliżu Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka. Realizację projektu zaplanowano
od 8 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku na terenie kompleksu leśnego Barbarka. Przewiduje się, iż w
ramach projektu powstanie ścieżka historyczna z kartami pracy a także zabawa terenowa z
elementami geocachingu. Projekt będzie miał na celu stworzenie również kompleksowej podstrony
projektu na stronie internetowej Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu na której umieszczone
zostaną wszelkie dostępne informacje a także wspomnienia na temat Osady i MPN Barbarka.
Wszystkie zaplanowane działania przygotowane zostaną przez pracowników Stowarzyszenia.
Poprzez korzystanie ze ścieżek mieszkańcy zapoznawać się będą z ciekawą historią Osady rozpoczynającą się w czasach średniowiecznych - kultem św. Barbary, poprzez wiek XVI aż do lat
międzywojennych kiedy to Osada pełniła funkcje miejsca wypoczynku i rekreacji. Krótkie omówienie
historii Osady będzie jedynie wprowadzeniem do tematu wiodącego. Główna i najobszerniejsza
część warsztatów poświęcona zostanie Barbarce jako miejscu martyrologii mieszkańców Torunia i
okolic, miejscu na terenie którego od października do grudnia 1939 r. Niemcy dopuścili się zbrodni
ludobójstwa.
Projekt zaplanowano w taki sposób aby w czasach zagrożenia wirusem COVID – 19 mieszkańcy
Torunia mogli samodzielnie skorzystać z oferty zajęć edukacyjno - historycznych na świeżym
powietrzu bez udziału osoby prowadzącej.
Zakłada się, iż udział w projekcie do 31 sierpnia weźmie około 500 odbiorców; 200 uczestników
korzystających ze ścieżki historycznej i geocachingowej oraz min. 300 odwiedzających stronę.
Zarówno ścieżka historyczna jak i zabawa geocachingowa będzie mogła być realizowana po
zakończeniu projektu.
1. Promocja projektu w okresie od 8 czerwca do 31 sierpnia oraz przygotowanie kompleksowej
podstrony projektu.
Za promocję i realizację projektu w tym jego rozliczenie odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie
„Tilia”.
W ramach działań promocyjnych przedsięwzięcia zaplanowano:
- umieszczenie w budynku Leśniczówki/ siedzibie biura Stowarzyszenia Tilia w widocznym miejscu,
plakatu/ nalepki informacyjnej o treści "Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń"
pobranej w dniu podpisania umowy dotacyjnej, w dziale Urzędu Miasta Torunia koordynującym
zadanie,
- umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Szkoły Leśnej www.szkolalesna.torun.pl a także na stronie Stowarzyszenia „Tilia” www.tilia.org.pl,
- umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych w tym na stronie
internetowej Szkoły Leśnej www.szkola-lesna.torun.pl a także na stronie Stowarzyszenia „Tilia”
www.tilia.org.pl, profilach społecznościowych, informacjach dla mediów, oraz pozostałych
ogłoszeniach herbu Miasta Torunia wraz z informacją o treści "Zrealizowano dzięki wsparciu Gminy
Miasta Toruń"
Na stronach internetowych oprócz informacji o wsparciu umieszczony zostanie link odsyłający do
miejskiego serwisu informacyjnego www.torun.pl.
Wszystkie projekty materiałów zawierających herb Miasta Torunia zostaną przesłane do Wydziału
Promocji i Turystyki w celu akceptacji poprawności ich użycia.
W ramach promocji i koordynacji projektu przygotowana zostanie podtrona projektu zlokalizowana
na stronie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu. Planuje się, iż oprócz informacji dotyczących
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projektu, dofinansowania umieszczone zostaną kompleksowe informacje dotyczące MPN Barbarka
a także Chorabu i pomordowanych harcerzy.
Doświadczenie pracowników Stowarzyszenia wskazuje, że MPN Barbarka nie jest znane wszystkim
mieszkańcom Torunia, dlatego chcemy aby stworzone zostało miejsce, w którym każdy znajdzie
informacje, wiadomości, zdjęcia i wspomnienia które udało nam się zebrać podczas 15 letniej
obecności na Barbarce. Planujemy zamieścić interesujace linki dla zainteresowanych do stron,
dokumentów, audycji w których wypowiadają się świadkowie wydarzeń sprzed lat. Na stronie
znajdą się zdjęcia, krótkie filmy, prezentacje.
2. Ścieżka historyczna.
W ramach projektu opracowana zostanie ścieżka historyczna. Trasa ścieżki prowadzić będzie przez
teren Osady na MPN Barbarka. Aby uatrakcyjnić ścieżkę opracowane zostaną karty pracy z
zadaniami aktywizującymi i utrwalającymi poznane zagadnienia. Karty dostosowane będą do trzech
grup wiekowych: uczniów klas I - III, IV - VI oraz VII - VIII wraz z uczniami klas ponadpodstawowych i
osobami dorosłymi. Dodatkowo opracowana zostanie karta rodzinna, zawierająca więcej zadań
zróżnicowanych pod względem wieku i umiejętności. Oprócz kart zostanie przygotowany
merytoryczny opis ścieżki a także mapa. Nad ścieżką i kartą pracować będą specjaliści ds. edukacji
ekologicznej - pracownicy Stowarzyszenia Tilia.
Opis ścieżki a także wszystkie karty oraz mapa zostaną zamieszczone na podstronie projektu na
stronie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu. Będzie je można samemu wydrukować i skorzystać w
terenie. Karty oraz mapa z opisem będą dostępne również w wersji papierowej w Leśniczówce. Na
stronie znajdzie się również opis ścieżki gotowy do pobrania na telefon w pliku dźwiękowym, który
będzie można odtworzyć podczas spaceru ścieżką historyczną.
Trasa ścieżki wyznaczona zostanie na mapie za pomocą charakterystycznych punktów znajdujących
się w terenie. Nie będą dostawiane dodatkowe elementy małej infrastruktury.
Początek ścieżki to Osada Leśna na Barbarce - budynek Leśniczówki a następnie Kaplica św. Barbary,
źródełko, Dworek, grota św. Barbary, MPN Barbarka, pomnik pomordowanych harcerzy, Chorab.
Wejście na ścieżkę będzie również możliwe wczesniej z Fortu VII.
3. W ramach projektu opracowana zostanie zabawa terenowa z elementami geocachingu.
Plan trasy będzie do pobrania na podstronie projektu, oraz w wersji papierowej w biurze Szkoły
Leśnej na Barbarce. Pięć wyznaczonych punktów/”waypoint’ów” na trasie to miejsca ukrycia
skrzynek/keszy. Każda skrzynka/kesz to ukryty i zabezpieczony w terenie (np.: pod ściółką lub pod
powalonym pniem) wodoodporny pojemnik, w którym znajdują się ciekawostki dot. historii i
przyrody Barbarki. Lokalizacja tych punktów to podane współrzędne geograficzne, które możemy
określić za pomocą własnego telefonu komórkowego lub urządzenia GPS. Każda skrzynka będzie
zawierała dziennik odwiedzin („logbook” )do którego będą się wpisywali „odkrywcy skrzynek” oraz
informacje związane z historią Barbarki. Lokalizacja skrzynek oraz ich zawartość będzie
monitorowana przez pracowników nadzorujących projekt. Łączna odległość pomiędzy punktami nie
przekroczy 1 km, a szacowany czas realizacji odkrycia wszystkich skrzynek/keszów nie przekroczy 60
minut (naliczając czas od pierwszej skrzynki/kesza). Poziom trasy będzie łatwy oraz przeznaczony do
indywidualnego przejścia bez ograniczeń czasowych.
Miejsce realizacji
Miejscem koordynacji ale również realizacji projektu będzie Szkoła Leśna na Barbarce a także
kompleks leśny Barbarka - tereny położone wokół Szkoły. Szkoła Leśna na Barbarce położona jest w
kompleksie leśnym w północno-wschodniej części Torunia, w odległości 13 km od centrum miasta.
Teren Osady Leśnej stanowi powierzchnię 3,8 ha. Na terenie Osady Leśnej Barbarka oraz na
obszarze przyległym została wyznaczona sieć ścieżek edukacyjnych, z których mogą korzystać
bezpłatnie odwiedzający ją Torunianie.
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Szkoła Leśna na Barbarce dysponuje pomieszczeniami biurowymi, salą dydaktyczną z pełnym
wyposażeniem, bazą noclegową, salą konferencyjną, budynkami gospodarczymi itp.
Na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce znajdują się m.in. paleniska przeznaczone do organizacji
imprez plenerowych, ognisk itp.
Historyczne wzmianki o terenie pojawiają się w dokumentach źródłowych już od 1299 roku.
Barbarka kojarzona była i jest z kultem św. Barbary. Na jej terenie znajduje się Kaplica św. Barbary o
konstrukcji szkieletowej zbudowana z dobrowolnych datków w 1842 roku. Przy kaplicy znajduje się
niewielki cmentarz na którym odnaleźć można groby małżonków z rodziny Tilcków z XIX wieku,
ostatnich dzierżawców Osady a zarazem fundatorów kaplicy – osób zasłużonych dla Barbarki.
Nieopodal Osady znajduje się MPN Barbarka upamiętniające masowe egzekucje ludności polskiej z
1939 roku.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

opracowanie 1 ścieżki historycznej
wraz z kartami pracy dostosowanymi
do 3 kategorii wiekowych: I - III, IV - VI
oraz VII - VIII i klas
ponadpodstawowych oraz karty
rodzinnej

1 ścieżka historyczna

opis ścieżki wraz z kartami
pracy dostosowanymi do 3
kategorii wiekowych: I - III,
IV - VI oraz VII - VIII i klas
ponadpodstawowych

opracowanie 1 zabawy terenowej z
elementami geocochingu składającej
się z 5 stanowisk ukrytych w terenie

1 zabawa terenowa

opis zabawy terenowej wraz
z mapą i 5 stanowiskami,
zdjęcia stanowisk

wykonanie podstrony projektu
poświęconej MPN Barbarka

1 podstrona

wydruki z podstrony

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie ,,Tilia" jest organizacją pozarządową powstałą w 1995 roku angażującą się w
wielozadaniową działalność ekologiczną i społeczną (data rejestracji w KRS: 16. 07. 2001 r, nr KRS
0000028517). Głównie ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację
ekologiczną. S Tilia od 2004 r. posiada status pożytku publicznego, Jest organizacją non-profit i nie
prowadzi działalności gospodarczej.
Głównym obszarem aktywności Stowarzyszenia Tilia jest działalność ekologiczna i społeczna w myśl
koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy po to, aby edukować i uczyć szacunku to przyrody w
celu jej zachowania dla przyszłych pokoleń. Misją Stowarzyszenia jest zaszczepianie młodym
ludziom poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju
poprzez edukację.
Od 2004 r. realizuje program Szkole Leśnej na Barbarce w Toruniu na mocy umowy dzierżawy
zawartej z Prezydentem Miasta Torunia. Obszary działania S Tilia związane są z ekologią i ochroną
przyrody oraz aktywizacją społeczną. Te działania związane są także z kulturą, turystyką, historią i
działaniami obywatelskimi. Działania skierowane są do szerokiego grona odbiorców, ogółu
społeczeństwa. w szczególności takich jak: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne,
nauczyciele, studenci, seniorzy, rodziny, osoby wykluczone społecznie, w tym niepełnosprawni,
wolontariusze. Co roku z zajęć korzysta około 10 000 osób. Osadę Leśną na Barbarce odwiedza
przez około 30 000 osób rocznie.Szkoła Leśna na Barbarce ma na stanowić centrum szerokorozumianej edukacji ekologiczno- przyrodniczej, ale też kulturalnej i historycznej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie "Tilia" jest organizacją pozarządową powstałą w 1995 r. angażującą się w
wielozadaniową działalność ekologiczną. Od 2004 roku posiada status pożytku publicznego. Od
2004 r. Stowarzyszenie należy do Związku Polska Zielona Sieć, sieci organizacji ekologicznych w
Polsce jako przedstawiciel woj. kujawsko – pomorskiego. W latach 2001-2009 realizowało program
w Ośrodku Przyrodniczo – Ekologicznym Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. Od 2004 r.
samodzielnie prowadzi ośrodek edukacji ekologicznej powierzony w drodze konkursu przez Gminę
Miasta Toruń - Szkołę Leśną na Barbarce. Obecnie Stowarzyszenie posiada 16 członków. S. "Tilia"
realizuje swoje cele w szczególności przez działalność w Szkole Leśnej na Barbarce i w Miejskim
Schronisku dla Zwierząt.
Naczelnymi władzami S "Tilia" są: Zgromadzenie, Zarząd (Prezes), Sąd Koleżeński, Komisja
Rewizyjna. Na majątek i fundusze stowarzyszenia składają się: nieruchomości i ruchomości,
wpisowe i składki członkowskie oraz dochody z imprez, środki finansowe przekazywane
stowarzyszeniu na wykonywanie zleconych zadań, darowizny spadki, zapisy, inne dochody.
Stowarzyszenie "Tilia" dysponuje
3 budynkami: leśniczówką oraz dwoma budynkami bazy noclegowej. Stowarzyszenie dysponuje
trzema salami dydaktycznymi w tym salą konferencyjną z wyposażeniem multimedialnym
(notebook, rzutnik, ekran, nagłośnienie, urządzenie multifunkcjonalne, aparat fotograficzny).
Wnioskodawca dysponuje doświadczeniem zarówno w realizacji projektów o podobnej skali i
zasięgu, jak i skierowanych do tej samej grupy docelowej. Stowarzyszenie realizuje projekty od 2004
r. W sumie zrealizowano ok. 80 projektów, w tym o zasięgu krajowym. Wykaz najważniejszych
przedsięwzięć zrealizowanych przez Stowarzyszenie w ostatnich latach:
1. Popularyzacja ekoturystyki na szlakach otaczających Osadę Leśna Barbarka, marzec – listopad
2013 r., organizacja 14 około 3-godzinnych rajdów dla dzieci i młodzieży, organizacja 2 około 3godzinnych otwartych rajdów dla mieszkańców Torunia i turystów. Projekt sfinansowano ze
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środków Gminy Miasta Toruń
2. Plener malarski, 4 maja do 31 sierpnia 2015 r., organizacja międzynarodowego pleneru
malarskiego, organizacja imprezy plenerowej pleneru malarskiego dla mieszkańców, organizacja
wystawy prac artystów plastyków w dniu 8 lipca 2015 r. w budynku Dworku. Projekt sfinansowano
ze środków Miasta Toruń
3.Człowiek, środowisko, integracja. Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca obszarów
Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2013 - grudzień 2014 r.,
warsztaty promocyjno – informacyjne dla dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny dla dzieci i
młodzieży oraz dorosłych, o nagrodę Orła Natury 2000, wizyty Tiliobusa r., 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, piknik NATURA 2000 organizowany na terenie
Osady Leśnej Barbarka Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Projekt współfinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
4. Razem o łupkach 1 kwietnia 2013 do 21 grudnia 2014 Warsztaty dla członków Lokalnych
Komitetów, warsztaty dla nauczycieli, punkt Informacyjny/ Biuro Konkurs Fotograficzny Konferencja
podsumowująca Projekt finansowany z NFOŚ i GW, WFOŚ i GW w Gdańsku, WFOŚ i GW w Olsztynie
oraz WFOŚ i GW w Toruniu
5. Kampania informacyjno-promocyjna "Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO" sierpień 2013 - sierpień
2014, wizyty oraz stanowiska związane z kampanią realizowane na terenie województwa kujawsko
– pomorskiego, warsztaty edukacyjno - promocyjne dla dzieci, 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. Projekt finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6. Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i
sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie
kujawsko-pomorskim III kw. 2013 –II kw. 2015 - organizacja konkursów dla dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych, organizacja warsztatów dla dzieci i nauczycieli, przygotowanie ścieżki OZE,
organizacja Festiwalu OZE, przygotowanie i organizacja konferencji, kampania promocyjna poprzez
Mobilne Studio Edukacji Ekologicznej, sfinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 a także ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
7. Człowiek, środowisko, integracja. Edukacja ekologiczna w Toruniu czerwiec – listopad 2014 r.,
organizacja pikniku edukacyjnego "Grzybobranie na polanie”, projekt sfinansowano ze środków
Gminy Miasta Torunia
8. Człowiek, środowisko, integracja. Grzybobranie na polanie. 3 sierpnia - 31 grudnia 2015 r. organizacja imprezy plenerowej (piknik edukacyjny) pn. „Grzybobranie na polanie” w dniu 27
września 2015 roku na terenie Osady Leśnej Barbarka. Projekt sfinansowano ze środków Miasta
Toruń
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9. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie awifauny na terenie woj. kujawskopomorskiego styczeń - grudzień 2015 r. - organizacja zajęć dla 100 grup zorganizowanych dzieci i
młodzieży z woj. kujawsko-pomorskiego, opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnoinformacyjnych, organizacja 4 spotkań otwartych dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego,
utworzenie ścieżki edukacyjnej pn. „Ptaki Barbarki” na terenie Osady Leśnej na Barbarce,
organizacja szkolenia dla nauczycieli, organizacja konkursów fotograficznego i na komiks,
prowadzenie strony internetowej dotyczącej ornitofauny woj. kujawsko-pomorskiego. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
10. Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE Kampania promocyjno –
informacyjna dotycząca zagospodarowania odpadów opakowaniowych na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego. Projekt realizowany jest
przez Stowarzyszenie „Tilia”. 1.07.2015 - 31.08.2016r - zorganizowanie 100 trzygodzinnych
warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce,
zorganizowanie 20 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w postaci
wyjazdów do PSZOK –ów, zorganizowanie 6 szkoleń dla 120 nauczycieli, organizację 18 akcji
terenowych, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla 3 poziomów wiekowych na
dokończenie historii komiksowej, budowa i obsługa strony internetowej, produkcja programów
telewizyjnych - audycji oraz felietonów. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu
11. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu. lipiec 2014kwiecień 2016 r., wyposażenie bazy Szkoły Leśnej na Barbarce oraz budynku w Rezerwacie Las
Piwnicki w środki dydaktyczne, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, zajęcia edukacyjne na terenie
Szkoły Leśnej na Barbarce oraz na terenie Rezerwatu Las Piwnicki, organizacja V edycji
ogólnopolskiego Eko Multimedialnego Konkursu Fotograficznego tzw. Ekomutlikonkursu,
Mechanizm Finansowy EOG
12. Człowiek, środowisko, integracja. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży styczeń –
grudzień 2016 - organizacja specjalistycznych warsztatów edukacyjnych połączonych z elementami
artystycznymi dla dzieci i młodzieży z Gminy miasta Toruń w okresie ferii zimowych, letnich wakacji
oraz w okresie przedświątecznym, 30 - 3 godzinnych warsztatów (3 x 45 min.; 90 godz. lekcyjnych),
30 grup (1 grupa min. 15 osób, łącznie min. 450 uczestników). Projekt sfinansowano ze środków
Miasta Toruń
13. Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2016 r., marzec - grudzień 2016
r., realizacja zajęć edukacyjnych (dla 64 grup w 16 placówkach oświatowych), realizacja zajęć w
schronisku dla zwierząt (18 grup) Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń
14. Plener malarski, od 2 maja do 31 sierpnia 2016 r., organizacja międzynarodowego pleneru
malarskiego w dniach od 27 czerwca do 6 lipca 2016 r. , impreza plenerowej dla mieszkańców
Torunia w dniu 3 lipca 2016 r., wystawa prac artystów plastyków w dniu 6 lipca 2015 r., wydanie
broszury w której zawarte zostaną podstawowe wiadomości o uczestnikach pleneru oraz o ich
dorobku artystycznym. Projekt sfinansowano ze środków Miasta Toruń
15. Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży styczeń 2017 - kwiecień 2018,
organizacja warsztatów przyrodniczych, organizacja wizyt w placówkach edukacyjnych pn. „ABC
Ornitologii”, organizacja Festiwalu Ekologicznego, organizacja konkursu fotograficznego. Projekt
finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu
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16. Akademia Edukacyjno- Artystyczna Seniora, od 9.04.2018 r. do 28.12.2018 r., organizacja trzech
4 godzinnych spotkań dla seniorów z Gminy Miasta Toruń, projekt dofinansowano ze środków
Gminy Miasta Toruń
17. Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2018 r., 1 kwiecień - 31 grudzień
2018 r., realizacja zajęć edukacyjnych w 12 placówkach oświatowych, realizacja zajęć w schronisku
dla zwierząt (36 grup). Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń
18. Plener malarski, od 2 maja do 31 sierpnia 2018 r., organizacja międzynarodowego pleneru
malarskiego dla 20 artystów plastyków z kraju i z zagranicy, organizacja imprezy plenerowej pn.
Malownicza Barbarka, organizacja wystawy prac artystów plastyków, wydanie jubileuszowego
katalogu, projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń oraz ze środków Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
19. Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży styczeń 2018 - grudzień 2018,
organizacja warsztatów przyrodniczych, organizacja Letniej Akademii Przyrodników. Projekt
finansowany jest ze środków Gminy Miasta Torunia
20. Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży styczeń 2018 - grudzień 2018,
organizacja warsztatów przyrodniczych, Projekt finansowany jest ze środków WFOŚ i GW w Toruniu
21. Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
2019, organizacja wyjazdów do placówek oświatowych, Projekt finansowany jest ze środków
Powiatu Toruńskiego.
22. Plener malarski, od 2 maja do 30 sierpnia 2019 r., organizacja międzynarodowego pleneru
malarskiego dla 20 artystów plastyków z kraju i z zagranicy, organizacja imprezy plenerowej pn.
Malownicza Barbarka, organizacja wystawy prac artystów plastyków, wydanie jubileuszowego
katalogu, projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń oraz ze środków Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe
W realizacji projektu udział wezmą pracownicy Stowarzyszenia „Tilia”.
Zadanie będzie koordynowała osoba z wyższym wykształceniem, posiadająca doświadczenie na
stanowisku – koordynatora projektu, o doświadczeniu w sferze marketingu i w zakresie rozliczania i
realizacji projektów, sporządzania dokumentów np. umów.
Jej wkład to świadczenie wolontariackie. Przewidywana ilość godzin 10.
Osoba koordynatora będzie odpowiedzialna za:
- nadzór merytoryczny nad zadaniami realizowanymi w projekcie zgodnie z obowiązującymi
przepisami i wytycznymi
- kontrolę i monitoring nad realizacją projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
- nadzór nad realizacją efektów (wskaźników ) projektu
- opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadań w projekcie
- sprawozdanie projektu
- promocję projektu
- opracowanie i przygotowanie zadań projektu
Obsługa administracyjno - księgowa – odpowiedzialna za:
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- sprawdzanie i przygotowywania dokumentów finansowych projektu;
- kontrolę niezbędności i efektywności wydatków oraz zgodności z harmonogramem;
- prowadzenie spraw związanych z prawno-organizacyjną stroną realizacji projektu,
- sporządzanie umów ,
Przewidywana ilość godzin 5.
W działania projektowe zostaną zaangażowani pracownicy Stowarzyszenia lub osoby
współpracujące ze Stowarzyszeniem, które posiadają wieloletnie doświadczenie przy
przygotowywaniu i prowadzeniu warsztatów, posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne i
wykształcenie oraz doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, akcji,
kampanii. W miarę istniejących potrzeb Stowarzyszenie „Tilia” współpracuje z wolontariuszami oraz
studentami.
Przewidywany wkład osobowy: 750,00 zł.
Zasoby rzeczowe
Szczegółowy opis zasad oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych
działań
W budżecie projektu nie uwzględniono wkładu rzeczowego.
Stowarzyszenie „Tilia” na mocy umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem „Tilia” a
Gminą Miasta Toruń korzysta z pomieszczeń znajdujących się na terenie Osady Leśnej Barbarka
gdzie dysponuje:
- pomieszczeniami biurowymi, salą dydaktyczną z pełnym wyposażeniem,
- bazą noclegową – 2 budynki (Gościniec, Dworek) z salą konferencyjną z pełnym wyposażeniem
multimedialnym, 70 miejscami noclegowymi dla dzieci i młodzieży,
- terenem o powierzchni 3,8 ha,
a także różnorodnym sprzętem multimedialnym i biurowym.
Kalkulacja przewidywanych kosztów obejmuje wycenę wkładu rzeczowego, opis sposobu jego
wyceny wraz z podaniem cen rynkowych lub zasad wyliczenia, na podstawie których szacowany jest
koszt
nie dotyczy.
Zasoby finansowe
Działania zaplanowane w projekcie związane są z prowadzoną działalnością statutową. Wszystkie
koszty zostały oszacowane na podstawie średnich stawek rynkowych oraz na podstawie wyceny
dokonanej przez podmioty, które będą realizowały poszczególne działania. Na etapie tworzenia
koncepcji projektu przeprowadzono rozeznanie rynku. Wszystkie koszty wskazane w
harmonogramie rzeczowo-finansowym są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia
zakładanego efektu ekologicznego. Budżet projektu został tak skonstruowany aby zrealizować
działania przy najefektywniejszym wykorzystaniu środków. Stowarzyszenie „Tilia” jest podatnikiem
VAT, ale przy realizacji zadania nie będzie odliczać podatku VAT. Kwoty w kosztorysie są kwotami
brutto i brutto ubruttowione i podatek VAT jest kosztem projektu.
Środki własne Stowarzyszenia "Tilia" stanowią dochody z odpłatnej działalności statutowej oraz
środki z 1%.
Przewidywana suma środków finansowych spoza dotacji: 3100,00 zł
● Wkład własny finansowy w kwocie: 2 350,00 zł, w tym:
○ Środki finansowe własne w kwocie: 2 350,00 zł
○ Środki finansowe z innych źródeł publicznych: 0,00 zł
○ Pozostałe środki finansowe w kwocie: 0,00 zł
● Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania w kwocie: 0,00 zł
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynagrodzenie osoby zajmującej się
opracowaniem materiałów na
podstronę projektu - lista płac/ umowa
- zlecenie

3500,0

2.

Koszt opracowania ścieżki historycznej
wraz z kartami pracy dla trzech
kategorii wiekowych oraz karty
rodzinnej - lista płac/ umowa - zlecenie

2500,0

3.

Koszt zakupu 5 skrzyneczek wraz z
wyposażeniem (podkładki do pisania,
ołówki) do geocachingu -rachunek/
faktura

150,0

4.

Koszt opracowania zabawy terenowej
wraz z 5 stanowiskami- lista płac/
umowa - zlecenie

2500,0

5.

Wynagrodzenie obsługi technicznej
(montaż skrzynek) -lista płac

200,0

6.

Wynagrodzenie koordynatora projektu
- umowa wolontariacka

500,0

7.

Obsługa administracyjno - księgowa umowa wolontariacka

250,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

9600,0

6500,0

Z innych
źródeł

3100,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1. Statut organizacji poświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną zgodnie z
KRS lub Ewidencją Stowarzyszeń Zwykłych prowadzoną przez właściwy organ. (obligatoryjny papierowo)
2. Wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, jeśli organizacja nie posiada KRS (obligatoryjny papierowo)
3. Wykaz działań promocyjnych. (obligatoryjny - papierowo)
4. UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (fakultatywny)
5. UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (fakultatywny)
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 2020. (fakultatywny)
1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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