O projekcie
Celem projektu jest integracja oraz nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami
ekologicznymi działającymi w województwie kujawsko-pomorskim. „Inicjatorem działań jest Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia.
W ramach projektu stworzono serwis „EKOINTEGRACJA” www.ekointegracja.org.pl,
by ułatwić wymianę informacji, edukację ekologiczną społeczeństwa i współpracę grup
ludzi i środowisk związanych z nurtem ekorozwoju. Twórcy serwisu założyli, iż powinien
stać się on platformą współpracy i wymiany informacji o bieżącej działalności pozarządowych organizacji ekologicznych, a także instytucji państwowych i samorządowych
mających wpływ na kształtowanie polityki ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim. Podstawowe funkcje serwisu:
•

informacyjna – publikacja aktualnych informacji dotyczących dobrych praktyk
i modelowych rozwiązań w edukacji ekologicznej i ochronie środowiska, popularyzacja inicjatyw podejmowanych przez samorządy wszystkich szczebli, placówki
oświatowe, fundusze związane z ochroną środowiska oraz pozarządowe organizacje ekologiczne,

•

edukacyjna – forum dyskusyjne, zachęcające do wypowiadania się na temat zagadnień proekologicznych,

•

promocyjna – popularyzacja ruchu pozarządowych organizacji ekologicznych
oraz realizowanych przez nie przedsięwzięć i inicjatyw proekologicznych.
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Pozarządowe organizacje ekologiczne
Połączenie działalności człowieka z dbałością o środowisko jest w dzisiejszych czasach
dużym wyzwaniem. Zadania takiego podejmują się pozarządowe organizacje ekologiczne.
Środowisko organizacji ekologicznych jest reprezentowane przez różne formy działalności: stowarzyszenia – zarówno osób fizycznych jak i gmin; związki stowarzyszeń – o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; fundacje; lokalne organizacje
turystyczne (LOT) i lokalne grupy działania (LGD)
W województwie kujawsko-pomorskim jest wiele organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego, ale nie tworzą ideologicznego monolitu. Wśród nich istnieją różnice zdań i opinii, w spojrzeniu na konkretne zagadnienia.

Partnerzy projektu
W niniejszej publikacji prezentowane są organizacje, które uczestniczyły w spotkaniu
pn „Współpraca branżowa - spotkanie organizacji ekologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego” i stały się partnerami projektu. Znalazły się w niej także organizacje
zidentyfikowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wpływają na
poprawę naszego środowiska.
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Więcej informacji na temat innych organizacji ekologicznych z naszego regionu zamieszczono na stronie internetowej serwisu „EKOINTEGRACJA” www.ekointegracja.org.pl.
Publikacja sfinansowana została ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Poniżej zamieszczono zestawienie prezentowanych organizacji.
L.p.

Nazwa organizacji

Miejscowość

Statut

Barcin

ngo

Brodnica

ngo

Fundacja „Zdrowie i Życie”

Bydgoszcz

ngo

4.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Bydgoszcz

instytucja

5.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze
Brodnickie

Grzmięca

ngo

6.

Stowarzyszenie „Dla Dawnych Odmian i Ras”

Pokrzydowo

ngo

7.

Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy

Kowal

instytucja

8.

Stowarzyszenie Ekologicznej Ziemi Nakielskiej OIKOS

Nakło nad Notecią

ngo

9.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski

Toruń

ngo

10.

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów
Przyrodniczych

Toruń

ngo

11.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział
Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu

Toruń

ngo

12.

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Toruń

ngo

13.

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń

Toruń

ngo

14.

Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia

Toruń

ngo

15.

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej (WCEE)

Włocławek

ngo

1.

Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie

2.

Brodnickie Stowarzyszenie Ekologiczne „BROSEKO”

3.
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Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie
Barcin
Czym się zajmujemy?
• działania na rzecz ochrony środowiska,
• edukacja ekologiczna,
• wydawnictwa o tematyce ekologicznej.

Co oferujemy?
•
•
•
•

Zielony Uniwersytet,
zajęcia w Terenowej Stacji Ekologicznej,
wycieczki, obozy, rajdy rowerowe,
gala poezji ekologicznej, konkursy, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Nasze projekty:
Projekty na rok 2011:
• regionalny konkurs „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” – kat. fotografie, malarstwo, techniki inne (XII edycja) i wystawa prac pokonkursowych
w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie,
• ogólnopolski konkurs poetycki „Prezentacje ekologiczne 2011” (XII edycja)
i gala poezji ekologicznej,
• wykłady w ramach Zielonego Uniwersytetu,
• edukacja ekologiczna w Terenowej Stacji Ekologicznej w Jeziorach: biwaki,
rajdy rowerowe, zajęcia na ścieżce przyrodniczej,
• organizacja konferencji naukowych oraz okolicznościowych akcji,
• wydanie XII tomików poezji ekologicznej.
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Kontakt: ul. Pakoska 16, 88-190 Barcin, tel. 52 383 22 85,
janina.drazek@tlen.pl

Brodnickie Stowarzyszenie Ekologiczne „BROSEKO”
Brodnica
Czym się zajmujemy?
•
•
•
•

działalność edukacyjna, konkursy ekologiczne, konferencje, wystawy,
organizacja zajęć terenowych dla młodzieży i dorosłych,
organizacja wypoczynku, rekreacji i sportu dla młodzieży i dorosłych,
liczenie i monitoring oraz obrączkowanie ptaków głównie na terenie powiatu
brodnickiego i związane z tym różnego rodzaju prace badawcze,
• zawieszanie budek lęgowych ptaków.

Co oferujemy?
•
•
•
•

zielone szkoły, konkursy ekologiczne, konferencje, wystawy,
rajdy rowerowe i piesze dla młodzieży, rowerowe wędrówki rodzinne,
zajęcia sportowe i rekreacyjne dla młodzieży,
przewodnictwo terenowe połączone z poznawaniem otaczającej nas przyrody,
ciekawych terenów oraz rzadkich gatunków zwierząt i roślin.

Nasze projekty:
• Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przy
współpracy Starostwa Powiatowego w Brodnicy, WFOŚiGW, Zespołu Szkół
Zawodowych w Brodnicy, Brodnickiego i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego (od 2008 roku),
• konferencje na temat ochrony ptaków, wystawy fotograficzne, prelekcje,
• akcje „Sprzątania Świata”,
• zielone szkoły na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, Borów Tucholskich,
Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
• rajdy rowerowe (Bory Tucholskie, wybrzeże Zatoki Gdańskiej, BPK, GLPK),
obozy sportowe, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Brodnicy,
• spływy kajakowe po Pojezierzu Brodnickim,
• zawieszanie budek lęgowych, porządkowanie i zabezpieczenie miejsc hibernacji nietoperzy, liczenie zimujących nietoperzy,
• liczenie ptaków wodnych zimujących w miastach, przeprowadzone na terenie
Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, Nowego Miasta Lubawskiego i Rypina w ramach
ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez GBPW „Kuling”,
• ogólnopolskie liczenie kawek zimujących w miastach, któremu patronuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
• monitoring gawronów lęgowych, liczenie, określanie sukcesu lęgowego oraz
obrączkowanie piskląt bociana białego na terenie gminy Brodnica,
• liczenie ptaków na terenie Pojezierza Brodnickiego w okresie migracji,
• monitoring populacji lęgowej sów na terenie powiatu brodnickiego.

Kontakt: ul. Mazurska 28, 87-300 Brodnica, tel. 56 498 24 66 / 67,
broseko@broseko.org, www.broseko.org
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Fundacja ZDROWIE I ŻYCIE
Bydgoszcz
Czym się zajmujemy?
• promocja zdrowego odżywiania w połączeniu z pozytywnym myśleniem i aktywnym trybem życia,
• ratowanie zdrowia lub życia i niesienie pomocy osobom dotkniętym trudno uleczalnymi schorzeniami,
w tym również śmiertelnymi, wszelkimi dostępnymi metodami tak konwencjonalnymi jak i naturalnymi.

Co oferujemy?
Uświadamiamy społeczeństwu, m.in. poprzez spotkania, iż decydujący wpływ na nasze długie i w miarę
wolne od chorób życie ma zmiana stylu życia, poprzez stosowanie racjonalnego, zdrowego odżywiania
w powiązaniu z aktywnym trybem życia i pozytywnym myśleniem, czyli o zasady, które wzmocnią nasz
system odpornościowy, co w rezultacie przyczyni się do zdecydowanej poprawy zdrowia naszego schorowanego społeczeństwa.
Aby ten cel osiągnąć, środowisko w którym żyjemy oraz żywność, a szczególnie owoce i warzywa muszą
być coraz bardziej ekologiczne.

Nasze projekty:
Udzieliliśmy kilkadziesiąt indywidualnych porad oraz pomocy osobom zgłaszającym się z różnymi schorzeniami w tym trudno uleczalnymi. Osoby te powracają do zdrowia i będą mogły normalnie funkcjonować
w naszym społeczeństwie.
Obecnie prowadzimy w konsultacji z lekarzami działania, które pozwolą na bardziej skuteczną pomoc
osobom chorym na chroniczne schorzenia autoimmunologiczne, takie jak kolagenoza, mukowiscydoza
czy cytomegalia.
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Kontakt: ul. Linowa 4, 85-435 Bydgoszcz, tel. 605 525 033
zdowieizycie@o2.pl, www.zdrowieizycie.tnb.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”
Bydgoszcz
Czym się zajmujemy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

edukacja ekologiczna i środowiskowa,
zajęcia dydaktyczne dla różnych grup wiekowych,
zielone szkoły, czyli pobyty z noclegiem,
konkursy plastyczne, fotograficzne i in.,
warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i innych osób dorosłych oraz dla dzieci
i młodzieży,
seminaria i konferencje,
festyny i akcje proekologiczne,
wystawy malarstwa, fotograficzne i in.,
obozy i kolonie letnie i zimowe.

Co oferujemy?
Oferujemy różnorodne formy edukacji proekologicznej:
• zajęcia praktyczne w pracowni przyrodniczej i mikroskopowej, wykłady i pogadanki z projekcją filmów, zajęcia terenowe na ośmiu ścieżkach dydaktycznych
oraz w Ogrodzie Fauny Polskiej i Ogrodzie Botanicznym,
• imprezy i akcje związane ze świętami ekologicznymi, np. Święto Wiosny, Święto Wody, Święto Drzewa itp.,
• Centrum dysponuje 40-osobowym zapleczem noclegowym, salą konferencyjną i salą kominkową. Przed budynkiem przygotowane jest miejsce na ognisko
oraz plac ze stołem do tenisa stołowego.

Nasze projekty:
• od kilku lat realizujemy program „Ekologia dla każdego” – całoroczne działania
obejmujące różne formy edukacji ekologicznej,
• współpraca z Fundacją GAP i realizacja projektu Ekozespoły.

Kontakt: ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz, tel. 52 328 00 01
bcee@bcee.bydgoszcz.pl, www.bcee.bydgoszcz.pl
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Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie”
Grzmięca
Czym się zajmujemy?
• promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Pojezierza Brodnickiego, promowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej i kulturowej.

Co oferujemy?
• szkolenia, konferencje, akcje promujące walory Pojezierza Brodnickiego.

Nasze projekty:
• konkurs nr 11/2010 na wykonanie zadania publicznego – Samorząd Województwa w zakresie turystyki
„Wspieranie promocji i produktów turystycznych”.

Kontakt: Grzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo, tel. 56 493 94 50, pojezierze-brodnickie@wp.pl

Stowarzyszenie „Dla Dawnych Odmian i Ras”
Pokrzydowo
Czym się zajmujemy?
• popularyzowanie wiedzy na temat bioróżnorodności oraz zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa, dawnych odmian roślin i hodowli dawnych ras zwierząt gospodarskich w Polsce, ich ochrona i upowszechnianie,
• rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, szczególnie na terenach wiejskich,
promocja zdrowia.

Co oferujemy?
• spotkania z mieszkańcami wsi dotyczące rozwoju wsi poprzez wysiew nasion dawnych odmian warzyw i kwiatów, pomoc w poszukiwaniu innych źródeł finansowania oraz nauka korzystania z nich, pomoc w zakresie bioróżnorodności.

Nasze projekty:
• „Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie szansą na zachowanie rolniczej bioróżnorodności wśród lokalnej społeczności” – projekt obecnie realizowany,
• Konferencja i Warsztaty ”Misja BIORÓŻNORODNOŚĆ” (jesień 2009 i 2010r.).
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Kontakt: Pokrzydowo 139, 87 – 312 Pokrzydowo, tel. 56 498 54 35
biuro@ddoir.org.pl, www.ddoir.org.pl

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Kowal
Czym się zajmujemy?
• działalność związana z administrowaniem terenu GWPK,
• monitorowanie terenu Parku, inwentaryzacja przyrodnicza, kulturowa,
• prowadzeniem edukacji przyrodniczej dzieci, młodzieży i dorosłych w formie warsztatów stacjonarnych i terenowych po obszarze GWPK,
• współpraca z placówkami naukowymi, oświatowymi, samorządowymi,
związanymi z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną, itp.,
• aktywna ochrona przyrody (m.in. rehabilitacja ptaków drapieżnych),
• działalność związana z promocją zasobów przyrodniczych poprzez udostępnianie turystom, mieszkańcom i innymi zainteresowanym publikacji,
wydawnictw, opracowań o GWPK,
• promowanie zasobów przyrodniczych Parku w formie wystaw, imprez edukacyjnych itp.

Co oferujemy?
• edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych (warsztaty, terenowe na ścieżkach edukacyjnych w Parku, konkursy, seminaria, konferencje,
• organizacja imprez przyrodniczych (festyn ekologiczny „Lato w Parku Krajobrazowym”, „Rajd Gwiaździsty”, akcja „Sprzątanie Świata”),
• wydawnictwa (promocja walorów przyrodniczych Parku poprzez foldery, informatory, zestawy edukacyjne, opracowania, materiały poseminaryjne i inne),
• przyrodnicze ekspozycje i wystawy prezentowane podczas świąt ekologicznych i obchodów kulturowych gmin, powiatów i województw.

Nasze projekty:
• aktywna ochrona przyrody – prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji i Hodowli
Ptaków Chronionych – Ośrodek prowadzi rehabilitację ok. 60 ptaków rocznie,
• coroczna impreza promująca walory przyrodnicze Parku na terenie gmin z obszaru GWPK – „Lato w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym”,
• rajd pieszy i rowerowy – Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty różnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego,
• edukacja środowiskowa na terenie GWPK program przeznaczony dla dzieci,
młodzieży i dorosłych promująca walory przyrodnicze i kulturowe Parku.

Kontakt: ul. Zamkowa 11, 87-220 Kowal, tel. 54 284 22 26 / 54 274 11 05
gwpk@xl.wp.pl, www.gwpk.pl
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Stowarzyszenie Ekologicznej Ziemi Nakielskiej OIKOS
Nakło nad Notecią
Czym się zajmujemy?
• propagowanie i poszerzanie wiedzy o najbliższym środowisku jak również jego
ochronę,
• rozwój edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych,
• wspieranie działań związanych z utrzymaniem równowagi ekologicznej w środowisku oraz ochroną krajobrazu naturalnego,
• działania na rzecz odzyskania, poprawy stanu środowiska wodnego rzeki Noteć i Kanału Bydgoskiego,
• dokarmianie zwierzyny leśnej, zarybianie rzeki Noteć, ochrona przed kłusownictwem,współpraca ze Społeczną Powiatową Strażą Rybacką oraz Strażą
Łowiecką.

Co oferujemy?
•
•
•
•
•

szeroko pojętą edukację ekologiczną - informację o stanie lokalnego środowiska,
konkursy dla dzieci, młodzieży, dorosłych o tematyce przyrodniczej, ekologicznej,
zajęcia w terenie „Bliżej przyrody”,
spotkania z przyrodnikami: leśniczym, pszczelarzami, wędkarzami,
organizowanie racjonalnej i aktywnej formy wypoczynku poprzez spotkania,
wykłady, wystawy muzealne, festyny o charakterze ekologicznym.

Nasze projekty:
• w ykonanie i zawieszenie w nakielskich parkach budek lęgowych dla ptaków,
• Kiermasz Wystawienniczy „Festiwal kwiatów”, na którym prezentowane są kwiaty
i rośliny doniczkowe a także produkty pszczelarskie i rękodzieło z towarzyszącymi konkursami dla dzieci, młodzieży, dorosłych przy śpiewie miejscowych Zespołów Ludowych „Nakielanki”,
• Jarmark ekologiczny - produkty przyjazne środowisku z udziałem regionalnych
przedstawicieli, którzy produkują produkty ekologiczne tzw. „zdrowa żywność”,
• konkursy: OGÓLNOPOLSKI Konkurs Fotograficzny „Natura”, Plastyczny Konkurs
Ekologiczny „Nasze rady na odpady” dla klas 1-3 szkół podstawowych, Konkurs
Pszczelarski „Kto ma pszczoły ten ma świat wesoły” dla szkół ponadgimnzjalnych powiatu nakielskiego, Konkurs Ekologiczny ”Ziemia naszym domem”,
• wystawa w muzeum z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska „OIKOS –
znaczy dom” prezentująca prace dzieci i młodzieży,
• edukacja na terenie stawów rybackich w Ślesinie.
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Kontakt: ul. Księdza Piotra Skargi 7b, 89-100 Nakło nad Notecią, tel. 608 150 308
oikos-cna@wp.pl, www.oikos.cna.org.pl

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski w Toruniu
Toruń
Czym się zajmujemy?
• edukacja ekologiczna społeczeństwa,
• wydawanie opinii dotyczących projektów w zakresie ekologii i ochrony
środowiska,
• interwencji dot. ochrony środowiska w imieniu mieszkańców.

Co oferujemy?

• organizacja konkursów, szkoleń, forum oraz realizacja projektów w zakresie
ekologii i ochrony środowiska.

Nasze projekty:
• czternaście, corocznych konkursów dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów o tematyce dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, których
uroczyste podsumowanie odbywało się podczas Forum Ekologicznego
Młodzieży (uczestniczyło ok. 40 szkół z woj. kujawsko-pomorskiego). Odbyły
się również kilkakrotnie Dziecięce Fora Ekologiczne,
• kilkakrotna organizacja Dziecięcego Forum Ekologicznego,
• realizacja projektów, m.in. „Czynna ochrona nietoperzy na terenie Torunia”,
• szkolenia dla dorosłych, w tym również dla nauczycieli.

Kontakt: ul. Piernikarska, 87-100 Toruń, tel. 56 652 23 22
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Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
(PSNPP)
Toruń
Czym się zajmujemy?

Co oferujemy?

• popieranie i rozwijanie nauczania przedmiotów przyrodniczych poprzez propagowanie nowych rozwiązań metodycznych, a zwłaszcza edukacji środowiskowej i proekologicznej,
• stwarzanie nauczycielom możliwości doskonalenia zawodowego oraz wymiany poglądów na forum krajowym i międzynarodowym,
• pomoc dla nauczycieli w poszerzaniu ich wiedzy w zakresie przedmiotów innych niż nauczane oraz pomoc w rozumieniu problemów interdyscyplinarnych,
• rozpowszechnianie innowacyjnych, krajowych i międzynarodowych edukacyjnych projektów przyrodniczych oraz inspirowanie aktywności nauczycieli
i uczniów w tych projektach.

• organizacja corocznych Zjazdów Członków (Konferencji tematycznych),
• wymiana doświadczeń na temat efektywnego nauczania przedmiotów przyrodniczych, spotkania ze
znanymi w kraju i zagranicznymi wykładowcami,
• czasopismo dla nauczycieli pt. „Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych”, opracowania książkowe
i materiały edukacyjne,
• czynny udział w lokalnych imprezach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, np.: „Toruński Festiwal
Nauki i Sztuki”, „Rocznica Urodzin Mikołaja Kopernika”,
• ogólnopolskie konkursy na projekty tematyczne,
• konferencje, szkolenia i kursy merytoryczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Nasze projekty:
PSNPP należy do Międzynarodowej organizacji zrzeszającej stowarzyszenia nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych na świecie ICASE (International Council of Associations for Science Education), której
członkowie biorą czynny udział w międzynarodowych projektach badawczych, konkursach i konferencjach, m. in.:
• Europejski Program Badawczy dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ich uczniów „Science
Across Europe” (SAE),
• międzynarodowe programy SOCRATES - Comenius 3.1 nt.: „Uczenie się i nauczanie o energii w Europie”, „Wszechświat własnymi rękami” (EU HOU),
• konferencje ASE (Association for Science Education), organizowane corocznie w UK,
• międzynarodowa konferencja VAEST (Virtaul Association of European Science Teachers) w Porto
(Portugalia),
• międzynarodowe warsztaty ekologiczne pt.: „Cleaning Up in 21 Century” w Wielkiej Brytanii,
• współorganizacja (wspólnie z Pracownią Dydaktyki Fizyki UMK) Międzynarodowej Konferencji dla
nauczycieli nt.: „Edukacja matematyczno-przyrodnicza w dobie rozwoju technologii informacyjnej”.
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Kontakt: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, tel. 56 611 33 18,
scimath@fizyka.umk.pl, http://psnpp.org.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze
Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu
Toruń
Czym się zajmujemy?
• krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz różnych form aktywnego wypoczynku, promocja zdrowia,
• edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw społecznych,
upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski,
• ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz troska
o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
• opieka nad miejscami pamięci narodowej i organizacja imprez turystycznych
związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej.

Co oferujemy?
• udział w imprezach i wycieczkach edukacyjno-przyrodniczych w ramach wieloletniego cyklu „Z przyrodą za pan brat”, zwiedzanie obiektów proekologicznych
(oczyszczalnia ścieków, hala segregacji śmieci, ujęcie wody pitnej, elektrownia
wodna, schronisko dla zwierząt),
• udział w imprezach i wycieczkach upowszechniających walory przyrodnicze
i formy ochrony przyrody w Toruniu oraz całym regionie,
• konkursy przyrodnicze, m.in. popularny konkurs pn. „Moje trofeum leśne”,
• wydawnictwa związane z upowszechnianiem wiedzy o przyrodzie w regionie,
• odznaki „Turysta Przyrodnik”, propagujących i popularyzujących formy ochrony
przyrody oraz walory przyrodnicze w Toruniu i całym kraju.

Nasze projekty:
• Oddział Miejski PTTK poprzez w/w wieloletnie działania realizuje i kontynuuje
politykę edukacji i wychowania najmłodszego pokolenia Torunian w szacunku
do naturalnego środowiska człowieka,
• 1993 – 2001 inicjator akcji „Czyste lasy Torunia”, organizowanej wspólnie z Nadleśnictwem Toruń i Cierpiszewo, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania,
Urzędem Miasta Torunia oraz Spółką „Taxlas”. W corocznej realizacji akcji udział
brały setki dzieci i młodzieży z toruńskich szkół. Pokłosiem akcji były tony zebranych śmieci z kompleksów leśnych otaczających miasto.

Kontakt: ul. Piekary 41, 87-100 Toruń, tel. 56 498 24 66 / 67
om.pttk@gmail.com, www.pttk.torun.pl

fot. T.Perlik
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Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Toruń
Czym się zajmujemy?
• wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej oraz edukacji ekologicznej,
• udział w konsultacjach społecznych na temat strategii rozwojowych miasta
z zakresu: kultury, środowiska/ekologii, transportu, rozwoju III sektora, gospodarki odpadami czy strategii rozwojowych miasta,
• członkostwo w: E-Polis – europejskie NGO na rzecz zrównoważonego rozwoju miast; Porozumienie na rzecz Bydgoskiego Przedmieścia – rewitalizacja
toruńskiej dzielnicy; Partnerstwo Dla Klimatu – kampania koordynowana przez
Ministerstwo Środowiska.

Co oferujemy?
• organizacja i realizacja kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu zrównoważonego rozwoju, CSR i ochrony środowiska,
• pomoc merytoryczna w ramach Pogotowia Ekologicznego - interwencje ekologiczne,
• organizacja i realizacja wydarzeń o charakterze ekologicznym.

Nasze projekty:
• Śniadanie na Trawie (2008-2010) – miejskie obchody Światowego Dnia Ochrony
Środowiska. Akcja edukacyjna przyciągającą mieszkańców oraz media ogólnopolskie dzięki prawdziwej, zielonej murawie przykrywającej na dwa czerwcowe
dni Rynek Staromiejski w Toruniu oraz interesującej ofercie edukacyjnej.
• Ekologiczny Toruń (2009-2010) – jedyny toruński serwis internetowy poświęcony
środowisku i zrównoważonemu rozwojowi Torunia. www.ekologiczny.torun.pl
• Akademia Myśli Społecznej (2008-2010) – wykłady i debaty analizujące konkretne problemy lokalne; celem jest większa aktywność społeczna i rozwinięcie
dialogu społecznego dotyczącego ważnych problemów społecznych. Kolejne
edycje finansowano z FIO i UM Torunia, w partnerstwie z: Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszcz, Dwór Artusa w Toruniu, Stowarzyszenie Wyborcy, Teatr Wiczy,
Pracownia Kultury Współczesnej. www.ams.org.pl
• Partycypator Toruński (2010) – projekt włączający mieszkańców miasta Torunia
w proces decyzyjny dotyczący kreowania przestrzeni publicznej na osiedlach
Rubinkowo oraz Na Skarpie. www.pzr.org.pl/partycypator
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Kontakt: Podgórna 50/3, 87-100 Toruń, tel. 56 649 42 60, kom. 695 254 739
fundacja@pzr.org.pl, www.pzr.org.pl

Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
Toruń
Czym się zajmujemy?
Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia naszej działalności była zła jakość nowobudowanej infrastruktury dla rowerzystów. Nie chcieliśmy, aby publiczne pieniądze
były marnowane na budowę dróg rowerowych, które nie poprawią warunków do
poruszania się rowerem po mieście, a wręcz je pogorszą. Źle zaprojektowane drogi
rowerowe nie zachęcą nikogo do zmiany środka transportu. Tymczasem w Toruniu
z roku na rok przybywa samochodów, korki stają się coraz dłuższe, a brak miejsc
do parkowania to główny temat w lokalnej prasie.
Chcemy przekonać mieszkańców Torunia, że tak nie musi być. Toruń to miasto
niewielkich odległości pomiędzy dzielnicami, idealne aby podróżować po nim na
rowerze w codziennych dojazdach do pracy, szkoły czy na zakupy. Rower to szybki,
zdrowy, ekonomiczny i ekologiczny środek transportu w mieście. Nie stoi w korku,
nie truje i nie hałasuje, zapewnia nam dobrą kondycję fizyczną i wzmacnia naszą
odporność. Jeżdżąc na rowerze dbasz o swoje miasto i środowisko.

Co oferujemy?
Nasza stowarzyszenie od początku swojej działalności monitoruje i wpływa na
jakość rowerowej infrastruktury w Toruniu oraz stara się popularyzować jazdę
rowerem po mieście poprzez organizowanie Rowerowych Mas Krytycznych i innych akcji.

Kontakt: stow@rowerowytorun.com.pl, www.rowerowytorun.com.pl
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Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia
Toruń
Czym się zajmujemy?
•
•
•
•

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.

Co oferujemy?

• liczne projekty przyrodnicze, ekologiczne, turystyczne i kulturalne,
• własne programy edukacyjne, akcje, konkursy i przedsięwzięcia uczące zachowań ekologicznych oraz promujące ochronę przyrody.

Nasze projekty:
TSE Tilia realizuje swoje cele w szczególności przez działalność w Szkole Leśnej
na Barbarce i w Miejskim Schronisku dla Zwierząt. Współdziała z wieloma gminami
i placówkami oświatowymi tworząc „sieć” zielonych szkół. Współpracuje z instytucjami organizacjami w kraju i zagranicą. Od 2004r. jest członkiem Polskiej Zielonej
Sieci – ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego zrzeszającej stowarzyszenia ekologiczne działające w największych miastach Polski (10 organizacji).
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Kontakt: ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, tel. 56 657 60 85
tilia@tilia.org.pl, www.tilia.org.pl

