OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Bezpieczne dziecko

nazwa podmiotu

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym „Zielony Liść”

dokładny adres

Ul. Ducha Świętego 5/4 ; 87-100 Toruń

gmina

Toruń

powiat

Toruń

województwo

Kujawsko-Pomorskie

telefon

(56) 657 55 40/41

adres strony internetowej

www.fundacjazielonylisc.org

faks

(56) 696-50-10

adres e-mail

info@fundacjazielonylisc.org

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza

 działalność edukacyjna i wychowawcza
 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej


działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Projekt "Bezpieczne dziecko" realizowany przez Fundację na Rzecz Ofiar Wypadków
Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść" ma na celu
przybliżenie dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół
średnich, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zasad ruchu drogowego oraz naukę,
jak zachowywać się na drodze. Celem projektu jest również podniesienie poziomu wiedzy,
umiejętności i świadomości nauczycieli oraz dzieci w zakresie bezpieczeństwa wszystkich
uczestniczących w ruchu drogowym.

5. Opis działań
Na przestrzeni 11 lat Fundacja wielokrotnie włączała się w działania na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Udało nam się zrealizować – we współpracy z wolontariuszami,
samorządem i innym organizacjami – różne akcje dotyczące bezpieczeństwa na drodze.
Rok 2002 to nawiązywanie współpracy i kontaktów z organizacji pozarządowymi i szkołami,
celem realizacji naszych działań związanych z bezpieczeństwem na drodze.
Rok 2003
 Współpraca z Katolicką Szkołą Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Grążawach (jej wychowanek był podopiecznym Fundacji) w zakresie
zakrojonego na lata programu „Miasteczko Rowerowe” – w ramach programu
wybudowano plac do ćwiczeń, umożliwiający przeprowadzanie egzaminów na kartę
rowerową i motorowerową dla całego powiatu brodnickiego. Pierwsze egzaminy
odbyły się już w 2003 roku.
 Powstaje program edukacyjny BEZPIECZNE DZIECKO. Program ten stał się jednym
z narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych przez nas podczas zajęć
z bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Zrealizowaliśmy również wspólną akcję Fundacji i Toruńskiej Akademii Jazdy –
cykliczny konkurs pod nazwą „Jestem bezpieczny na drodze”, przeprowadzony
na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Celem konkursu było propagowanie
bezpiecznych zachowań na drodze.
 Maj i czerwiec to uczestniczenie w festynach organizowanych m.in. przez Prezydenta
Miasta Torunia, Komendanta Policji w Toruniu, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu
oraz TUiR „Warta”, np. „Słońce dla Dziecka” - w ramach Europejskiego Roku Osób
Niepełnosprawnych. Fundacja przekazała organizatorom bezpieczne dziecięce foteliki
samochodowe na nagrody dla osób biorących udział w konkursach. Na imprezach tych
popularyzowano zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i informowano
o świadczonej pomocy przez Fundację na rzecz poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych.
 Nawiązano kontakt z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w celu
wspólnej akcji przeciwko narkotykom za kierownicą oraz z Stowarzyszeniem „Alter
Ego” w celu współpracy i wymiany doświadczeń.
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Rok 2004
 Promowanie bezpiecznych zachowań na drodze, na przykład Fundacja brała udział
m.in. w „dniach otwartych” Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (w Toruniu
i Grudziądzu), Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez
Polski Związek Motorowy, Policję, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Automobilklub
Toruński na szczeblu wojewódzkim, a także Międzynarodowym Dniu Pierwszej
Pomocy.
 Współorganizator akcji w Grudziądzu – obok PCK, służb porządkowych i
ratowniczych. Na imprezach tych popularyzowano zasady bezpieczeństwa w ruchu
drogowym i informowano o świadczonej pomocy przez Fundację na rzecz
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
 Udział Fundacji w organizacji obchodów „Europejskiego Tygodnia Mobilności”
i „Europejskiego Dnia bez Samochodu” w dniach 20 – 25 września w Toruniu, pod
hasłem „Bezpieczeństwo na drodze”. W ramach akcji wzięliśmy udział w Forum
Młodzieży zorganizowanym dla toruńskich licealistów na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi UMK. Jedno z wystąpień, zatytułowane „Poszkodowany, świadek, sprawca –
wypadek komunikacyjny od strony prawnej” poświęcone było przedstawieniu sytuacji
prawnej bezpośrednich i pośrednich uczestników wypadku. Drugie wystąpienie pt.
„Wypadek komunikacyjny – komu się może zdarzyć” przypomniało o rodzajach
zagrożeń na drogach i sposobach ich minimalizowania.
W szkolnej kampanii edukacyjnej, poświęconej tematyce bezpieczeństwa na drogach,
przeprowadzono zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Toruniu
dla klas gimnazjalnych oraz dla klasy podstawowej i gimnazjalnej w toruńskim Zespole
Szkół nr 7. Zajęcia, z wykorzystaniem fragmentów filmu edukacyjnego „Z rowerem
za pan brat” oraz aktywnego uczestniczenia w omówieniu dzieci i młodzieży, służyły
przypomnieniu podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
zwłaszcza rowerzystów i pieszych, a towarzyszyła im prezentacja pełnego oświetlenia
odblaskowego rowerzysty.
Akcji towarzyszył konkurs „Jestem bezpieczny na drodze”, pod patronatem i przy
udziale organizacyjnym Fundacji „Zielony Liść”, emitowany w toruńskim Radiu GRA.
Fundacja opracowała pytania konkursowe oraz ufundowała nagrody dla uczestników –
kompletne zestawy oświetlenia do roweru. Konkurs spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem radiosłuchaczy, a współpraca z Radiem GRA zaowocowała m.in.
późniejszą kwestą na antenie radia w akcji pomocy dla dziesięcioletniego Pawełka,
w którą włączyli się, jako ofiarodawcy licytowanych przedmiotów m.in. toruńscy
sportowcy oraz Prezydent Miasta Torunia.
 Organizacja pikniku i przekazywanie nagród – elementów odblaskowych.
 Z inicjatywy Fundacji grupa toruńskich artystów performerów - Ostatni Człowiek na
Ziemi - zaprezentowała happening, traktujący o skutkach brawury na drodze, który
spotkał się z dużym uznaniem odbiorców.
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Rok 2005
 Realizacja wiosną i jesienią kilkudziesięciu pogadanek i lekcji edukacyjnych
w przedszkolach, szkołach podstawowych.
 Współorganizator Międzyszkolnego Przeglądu Scenek Dramowych „Jestem
Bezpieczny” organizowanego przez Przedszkola Miejskie Nr 2 i 17 w Toruniu.
 1 września przystąpiliśmy do realizacji Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego
„Bezpieczny Uczeń”, pod hasłem: „Bądź widoczny na drodze”, kierowanego do
uczniów szkół podstawowych – klas 1-3. Celem programu było podniesienie
świadomości o bezpiecznym poruszaniu się po drodze dzieci młodszych klas szkoły
podstawowej, edukacja na temat zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu
drogowym i zachowań pozwalających unikać tych zagrożeń oraz promowanie jednej
z podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, jaką jest bycie widocznym dla
innych uczestników ruchu drogowego. Podczas trwania akcji zostało rozdanych 1000
sztuk światełek odblaskowych typu standard ufundowanych przez Starostwo
Powiatowe, 200 sztuk opasek odblaskowych samozaciskowych i 100 zestawów naklejek
ufundowanych przez Wójta Gminy Lubicz, 230 opasek samozaciskowych
i 80 zestawów naklejek ufundowanych przez Fundację.
 Po raz kolejny uczestniczyliśmy w organizacji obchodów „Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu” i „Europejskiego Dnia bez Samochodu”. Przez trzy dni
na antenie Radia „Gra”, w ramach konkursu opracowanego przez pracowników
Fundacji, najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego mogli sprawdzić swoją wiedzę
z zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
 W trakcie Forum Młodzieżowego Fundacja zorganizowała pokaz oświetlenia
odblaskowego. We współpracy z Fundacją Natura Kultura w Galerii „Salon dla Domu”
zorganizowaliśmy warsztat plastyczny pod hasłem: „Najbezpieczniejsze pojazdy na
świecie”. Przeprowadzimy także warsztat „Ekologia i Bezpieczeństwo” dla dzieci z klas
IV – VI, w trakcie którego dzieci za pomocą rozmaitych, często bezużytecznych już
materiałów papierowych (stare gazety, tekturowe rurki od papieru toaletowego),
wykonali rzeźbę roweru.
Rok 2006
 Realizacja wiosną i jesienią kilkudziesięciu pogadanek i lekcji edukacyjnych
w przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach.
 Realizacja Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego „Bezpieczny Uczeń”, pod hasłem:
„Bądź widoczny na drodze”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych – klas 1-3.
Celem programu było podniesienie świadomości o bezpiecznym poruszaniu się po
drodze dzieci młodszych klas szkoły podstawowej, edukacja na temat zagrożeń
związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym i zachowań, pozwalających unikać
tych zagrożeń oraz promowanie jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa
na drodze, jaką jest bycie widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.
W klasach starszych szkół podstawowych 4-6 prezentowany był pokaz multimedialny
pt. „Pamiętaj Masz Jedno Życie” przygotowany przez specjalistów z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Stołecznej w Warszawie. Spotkał się on z dużym
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zainteresowaniem dzieci, uznaniem nauczycieli i pedagogów szkolnych. Dla uczniów
klas 1-3 organizowany był pokaz nowoczesnego oświetlenia odblaskowego.
W zaciemnionych salach przy świetle latarek, uczniowie obserwowali swoich kolegów
zaopatrzonych w kamizelki i opaski odblaskowe, a po pokazie odbywała się dyskusja
o zaletach oświetlenia odblaskowego. Programem został objęty teren powiatu
toruńskiego wraz z podległymi gminami w czasie od 18 października do 12 grudnia
2006 r. Ogółem, Fundacja ze swoim programem edukacyjnym w roku 2006 dotarła do
około 4 tysięcy dzieci szkół z terenu powiatu toruńskiego.
Rok 2007
 Organizacja wiosną i jesienią cykl pogadanek i lekcji edukacyjnych w szkołach
podstawowych na terenie Torunia i okolicznych gmin.
 Kontynuowała realizację Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego „Bezpieczny Uczeń”,
pod hasłem: „Bądź widoczny na drodze”, kierowanego do uczniów szkół
podstawowych – klas 1-3. Celem programu było podniesienie świadomości
o bezpiecznym poruszaniu się po drodze dzieci młodszych klas szkoły podstawowej,
edukacja na temat zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym
i zachowań, pozwalających unikać tych zagrożeń oraz promowanie jednej
z podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, jaką jest bycie widocznym dla
innych uczestników ruchu drogowego. W klasach starszych szkół podstawowych 4-6
prezentowany był pokaz multimedialny pt. „Pamiętaj Masz Jedno Życie”
przygotowany przez specjalistów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej
w Warszawie. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem dzieci, uznaniem nauczycieli
i pedagogów szkolnych. Dla uczniów klas 1-3 organizowany był pokaz nowoczesnego
oświetlenia odblaskowego. W zaciemnionych salach przy świetle latarek, uczniowie
obserwowali swoich kolegów zaopatrzonych w kamizelki i opaski odblaskowe, a po
pokazie odbywała się dyskusja o zaletach oświetlenia odblaskowego.
Programem został objęty teren powiatu toruńskiego wraz z podległymi gminami
w czasie od 15 marca do 16 czerwca i od 15 października do 12 grudnia 2007 r. Ogółem,
Fundacja ze swoim programem edukacyjnym w roku 2007 dotarła do około 2 tysięcy
dzieci szkół z terenu powiatu toruńskiego.
 Fundacja wraz z Sekcją Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach
była współorganizatorem „Olimpiady Bezpieczeństwa”. Impreza odbyła się na terenie
Targów Kieleckich. Przygotowana została dla uczniów z kieleckich szkół i polegała na
sprawdzeniu ich wiedzy na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Podczas trwania Olimpiady oprócz konkursów sprawdzających wiedzę
reprezentantów poszczególnych szkół, odbył się również pokaz mody odblaskowej
przygotowany i poprowadzony przez pracownika Fundacji i naszych wolontariuszy.
Podczas pokazu, na specjalnie przygotowanym wybiegu, harcerze z miejscowych
drużyn prezentowali nowoczesne elementy oświetlenia odblaskowego ufundowane
przez Fundację. Ponadto pracownik Fundacji „Zielony Liść” rozdał uczestnikom
imprezy 450 sztuk tzw. smyczy odblaskowych, również ufundowanych przez
Fundację.
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Zgromadzone z tytułu 1% dla OPP środki częściowo - w wysokości 7.826,35 zł przeznaczono na zakup kamizelek odblaskowych, z głównie na realizację akcji
edukacyjnych w szkołach i przedszkolach w Toruń i okolicznych gminach. Ogółem na
realizacje programu edukacyjnego i działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, Fundacja przeznaczyła w roku 2007 kwotę 42.346,37 zł

Rok 2008
 W czerwcu, na zaproszenie Ministerstwa Infrastruktury, uczestniczyliśmy
w konferencji poświęconej działaniom prewencyjnym w zakresie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.
 W lipcu na zaproszenie Radia Plus z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy udzielaliśmy
informacji na temat BRD.
 Kontynuacja cykl pogadanek i lekcji edukacyjnych w przedszkolach i szkołach
podstawowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.
Rok 2009
 Od wiosny 2009r. Fundacja kontynuowała coroczne zadanie pt. „Jestem Bezpieczny
na Drodze”. Jego celem było podniesienie świadomości komunikacyjnej najmłodszych
uczestników ruchu drogowego. Podczas zajęć z dziećmi w szkołach, pracownik
Fundacji prezentował film omawiający najczęściej spotykane zagrożenia w ruchu
drogowym, pokazywał jak ich unikać i strzec się wypadku. Po prezentacji filmu
prowadzący zajęcia prowadził z dziećmi pogadankę i utrwalał zagadnienia
przedstawiane podczas pokazu.
 Współpraca z lokalną rozgłośnią radiową na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
w wyniku której m.in. rozdaliśmy mieszkańcom Torunia 100 kamizelek odblaskowych.
 W innych działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym przekazaliśmy
najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego i opiekunom 300 elementów
odblaskowych (smycze, kamizelki, zawieszki, opaski).
 Włączyliśmy się również w akcję „Żyje się tylko raz”, których inicjatorkami były
studentki II roku pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Dziewczyny
w ramach zajęć z pedagogiki społecznej postawiły sobie za zadanie dotarcie
do kierowców łamiących przepisy drogowe i uświadomienie im, że na drodze ryzykują
zdrowiem i życiem. Uznały, że najlepszą przestrogą dla kierowców będą wyznania
osób, które przeżyły wypadek komunikacyjny. Dzięki naszej pomocy dotarły do ofiar
wypadków komunikacyjnych, a za sprawą pozyskanych sponsorów udało się nagrać
500 płyt CD z wyznaniami ludzi, którzy przeżyli wypadek na drodze. Płyta była
dołączana do mandatów i odtwarzana w toruńskich szkołach nauki jazdy.
 Udział w konsultacjach w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczących Programu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz planowanego utworzenia funduszu pomocy
pokrzywdzonym.
 Na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyliśmy w konferencji „Losy
Ofiar Wypadków Drogowych”. Fundacja włączyła się też w pomoc przy badaniach nad
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losami ofiar wypadków drogowych i ich rodzin, prowadzonych przez prof. Ryszarda
Krystka z Politechniki Gdańskiej.
Uczestniczyliśmy w niezwykle istotnej konferencji „Ofiary Wypadków Drogowych –
Nasza Wspólna Odpowiedzialność”. Odbyła się w siedzibie Sejmu RP oraz Instytutu
Transportu Samochodowego, a wagę konferencji podkreśla fakt, że zorganizowały
ją wspólnie m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Infrastruktury, a reprezentowali
je urzędnicy najwyższego szczebla.

Rok 2010
 Kontynuacja akcji edukacyjnej prowadzonej wraz z kadrą pedagogiczną placówek
przedszkolnych i szkolnych.
 Na zaproszenie Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 19-21 i ADMIN w Toruniu
włączyliśmy się dnia 13 czerwca 2010 roku w organizację Sąsiedzkiego Festynu
Osiedlowego, organizowanego w ramach Święta Dzielnicy Bydgoskie Przedmieście
„BYDGOSKIE TO…”. W ramach festynu odbyło się wiele imprez, m.in. śniadanie na
trawie, rysowanie kredą, puszczanie baniek i budowanie poduszkowców, spotkanie z
dzielnicowym, pokaz sprzętu i symulacja akcji ratunkowej Państwowej Straży Pożarnej
i wiele innych atrakcji.
Nasza Fundacja zorganizowała dla najmłodszym uczestników festynu m.in. malowanie
na płótnie, naukę piosenki z ilustracją ruchową pt. „Światła”, konkurs bezpiecznej
jazdy na rowerku i hulajnodze (oczywiście w kaskach) która odbyła się w Miasteczku
Rowerowym, gry i zabawy ruchowe i grupowe, zagadki słowne dotyczące
bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania się na drodze, malowanie twarzy, zabawa
z chustą animacyjną. Na zakończenie wręczyliśmy naszym milusińskim słodycze,
kolorowanki i książeczki. Dzięki zabawom dzieci wykazały się nabytymi
wiadomościami i umiejętnościami z zakresu komunikacji, nauczyli się rozróżniać
uczestników ruchu drogowego; widzą, do czego służą pasy i sygnalizacja świetlna;
potrafią powiązać kolory sygnalizacji świetlnej ze sposobem poruszania się pieszych
i pojazdów i znają wybrane znaki drogowe.
 Udział w konferencji „Numer 112 a świadomość społeczeństwa na temat pierwszej
pomocy i ratownictwa” oraz „Hazard pro publico bono – loterie jako źródło
finansowania inicjatyw obywatelskich”. Pierwsza z nich, organizowana
przez
Europejskie Stowarzyszenie Numeru Ratunkowego (112), była diagnozą zarówno stanu
technicznego integracji systemu alarmowania ratunkowego, jak i wiedzy polskiego
społeczeństwa na temat funkcjonowania numeru 112. Podczas konferencji omówiono
także zagadnienie świadomości Polaków dotyczącej „łańcucha przeżycia” i „łańcucha
ratunkowego”.
Podczas zorganizowanej w dniu 16 lutego przez Forum Darczyńców w Polsce,
Fundację Instytut Spraw Publicznych oraz Ambasadę Królestwa Niderlandii
we współpracy ze Stowarzyszeniem Loterii Dobroczynnych w UE (ACLEU),
zaprezentowano doświadczenia dotyczące funkcjonowania loterii charytatywnych,
w tym różne zastosowania mechanizmów loteryjnych do finansowania celów
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społecznie użytecznych w Europie i na świecie oraz tradycje i regulacje prawne
w Holandii i Słowacji. Dokonano także przeglądu mechanizmów loteryjnych
funkcjonujących w ramach obowiązującego prawa polskiego oraz możliwości ich
wykorzystania do finansowania inicjatyw obywatelskich. W dyskusji uczestniczyli
zarówno przedstawiciele rządu jak i organizacji pozarządowych.
Rok 2011
 Kontynuacja zajęć edukacyjnych w placówkach szkolnych i przedszkolnych,
organizacjach pozarządowych.
 Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
uczestniczyliśmy w spotkaniu mającym na celu przygotowanie projektu, który
poprawiłby bezpieczeństwo użytkowników dróg (zarówno pieszych, jak
i zmotoryzowanych). W związku z powyższym uczestniczyliśmy przy opracowaniu
planu projektu w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, który zmierzałby
do przeciwdziałania niepełnosprawności (np. akcja promująca noszenie kolorowych
kamizelek odblaskowych lub innych elementów odblaskowych).
 Uczestniczyliśmy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu w IX edycji
Międzyprzedszkolnego Przeglądu Scenek Dramowych pn. „Jestem bezpieczny”.
 Przekazaliśmy mieszkańcom Torunia 89 kamizelek odblaskowych i 50 sztuk
informatora „Co warto wiedzieć po wypadku”.
 Przekazaliśmy panu sołtysowi Wsi Ośno gm. Janowiec Wielkopolski materiały
i elementy odblaskowe (5 szt. kamizelek odblaskowych, 3 szt. informatorów „Co trzeba
wiedzieć po wypadku drogowym”, 2 szt. Książeczek „Drogowy elementarz zajączka
Frania”, 1 szt. kodeksu rowerzysty) na działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa
dzieci, młodzieży i dorosłych osób w ruchu drogowym.
 Uczestniczyliśmy w akcji „Bydgoskie to… II” – święto dzielnicy. Idea Święta opierała
się na udziale mieszkańców we wspólnym celebrowania wyjątkowej atmosfery
Bydgoskiego Przedmieścia – dzielnicy pełnej sentymentalnego czaru, pięknych drzew,
a także wyjątkowych ludzi. Święto przygotowane zostało jako oddolna inicjatywa
twórców i organizacji pozarządowych. Nasza Fundacja na zaproszenie Wspólnoty
Mieszkaniowej Mickiewicza 19-21 w Toruniu również włączyła się w akcje, organizując
dla dzieci zabawy dydaktyczne „Bądź bezpieczny na drodze – bezpieczeństwa
uczestników w ruchu rogowym”. Głównym celem naszej zabawy było uświadomienie
dzieciom i ich opiekunom potrzeby poznania zasad bezpiecznego poruszania się po
drodze. W ramach akcji rozdaliśmy dzieciom i ich opiekunom: 20 sztuk opasek
uciskowych, 20 sztuk zawieszek na plecak, tornister, 50 kamizelek odblaskowych dla
rodziców dzieci, uczestniczących w grach i zabawach organizowanych i prowadzonych
przez wolontariuszy naszej Fundacji oraz 20 sztuk książeczek „Drogowy elementarz
zajączka Frania”.
 Nasza Fundacja wśród nominowanych do nagrody PARTNER BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO – nagrody dla liderów bezpieczeństwa ruchu drogowego
rozdane po raz drugi.
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Rok 2012
 Uczestniczyliśmy w Seminarium Bezpieczeństwa Drogowego, które odbyło się w
Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Temat Seminarium miał ogromne znaczenie dla
zrównoważonego rozwoju Polski a zwiększająca się każdego dnia liczba samochodów
i transportu ciężkiego na drogach powoduje zwiększenie zainteresowania tym
tematem. Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem Brytyjskiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego
i Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Głównym celem spotkania było
ustanowienie partnerstwa między Wielką Brytanią i Polską polityką bezpieczeństwa
na drogach oraz podzielenia się najlepszymi praktykami z Wielkiej Brytanii
z odpowiednimi organami w Polsce.
 Po raz kolejny w WORD w Toruniu odbyła się edycja Międzyprzedszkolnego
Przeglądu Scenek Dramowych pn. „Jestem bezpieczny”. Patronat honorowy nad
imprezą objął Prezydent Miasta Torunia. Przedstawiciel z Fundacji przy wsparciu
wolontariuszy przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat konieczności noszenia
elementów odblaskowych.
 W toruńskim kinie Cinema City odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod
nazwą „Bezpieczne wakacje”. Konkurs dotyczył nie tylko promowania zasad
bezpiecznego wypoczynku w domu, w lesie, nad wodą i na drodze. Podczas
rozstrzygnięcia konkursu komisja złożona z przedstawicieli organizatorów ogłosiła
wyniki oraz wręczyła nagrody laureatom. Łącznie przyznano sześć nagród głównych
oraz cztery wyróżnienia. Konkurs, którego celem było propagowanie zasad
bezpiecznego wypoczynku w domu, w lesie i nad wodą został zorganizowany przez
naszą Fundację, Komendę Straży Miejskiej w Toruniu, Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Torunia, oraz kino Cinema City w Toruniu.
 Realizujemy wspólnie ze Strażą Miejską w Toruniu i Wojewódzką Komendą Policji
w Bydgoszczy oraz Komendą Policji w Toruniu program profilaktyczny skierowany do
dzieci ze szkół podstawowych oraz do osób uczestniczących w warsztatach terapii
zajęciowej w Bydgoszczy.
 Na zaproszenie Kompani Piwowarskiej uczestniczyliśmy w spotkaniu: „Panel
interesariuszy Kompanii Piwowarskiej”. Celem „Panelu interesariuszy Kompanii
Piwowarskiej” było poznanie opinii, zebranie rekomendacji i stworzenie przestrzeni do
współpracy w zakresie przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu –
dotyczy to również osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Do udziału
w spotkaniu zaproszone zostały osoby, które związane są z kwestią nieodpowiedzialnej
konsumpcji alkoholu, m.in. PARPA, producenci alkoholu, policja, przedstawiciele
ministerstw, organizacji społecznych i partnerów biznesowych.
 7 listopada 2012 roku na Rynku Nowomiejskim w Toruniu odbyła się impreza
o charakterze edukacyjno-profilaktycznym z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
organizowana przez Fundację „Marsz Zebry”. Na prośbę tej Fundacji Prezes Fundacji
„Zielony Liść” przeprowadziła prelekcje dotyczącą aspektu psychologicznego
wypadku w tym PTSD, informacje o tym, jak rodziny ofiar szukają pomocy, jak mogą ją
znaleźć, jak żyją rodziny, które straciły bliskich a także jak żyją osoby, które
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w wypadkach doznały ciężkich uszkodzeń ciała i próbują odnaleźć się w tej nowej dla
nich rzeczywistości i nie potrafią się pogodzić ze swoją niepełnosprawnością.
Ponadto Fundacja w 2012 roku przekazała elementy odblaskowe organizacji Motoserce,
organizacji Toruński Klub Sportu Osób Niepełnosprawnych, Sołtysowi Wsi Przyjaźń oraz
Stowarzyszeniu Rubin w Bartoszycach. Natomiast osoby zainteresowane otrzymaniem
bezpłatnej kamizelki odblaskowej mogły się zgłosić się do naszej Fundacji. Na potrzeby
szkół, przedszkoli i organizacji, Fundacja przez cały rok prowadziła zajęcia profilaktyczne
z zakresu bezpieczeństwa dzieci na drodze.
Na przestrzeni lat obserwujemy systematyczny wzrost ruchu motoryzacyjnego na polskich
drogach przy ograniczonej możliwości doskonalenia infrastruktury komunikacyjnej.
To przyczynia się do szybkiego wzrostu wypadków w ruchu drogowym w Polsce, zwłaszcza
z udziałem dzieci i młodzieży. W Polsce wszystkie dzieci od siódmego roku życia mają
ustawowy obowiązek uczęszczania do szkoły. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym od
tego też wieku stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Mogą samodzielnie
korzystać z dróg w charakterze pieszych. Droga dzieci i młodzieży do szkoły staje się więc
ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym. Na drodze panują zasady
ograniczonego zaufania, lecz dzieci i młodzież nie potrafią w pełni ocenić sytuacji, która
dzieje się na drodze. Przechodząc przez jezdnię lub ulicę, za każdym razem narażone są na
niebezpieczeństwo. Znaczna większość wypadków ma miejsce na drogach pozamiejskich,
a w miastach najczęściej dochodzi do nich na przejściach dla pieszych, przystankach
komunikacji publicznej jak i na skrzyżowaniach. Najczęstszymi przyczynami wypadków są:
 nagłe wtargnięcie na jezdnię,
 brak opieki nad dziećmi znajdującymi się na drodze,
 zabawy na jezdniach i poboczach drogi,
 wyjście zza przedmiotów stałych (np. zza stojącego na poboczu samochodu).
Realizacja projektu wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych
oraz szkół średnich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się poprzez:
 projekcję i omawianie filmu video nt. zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
oraz filmu pt. "Eksperyment po alkoholu",
 zakładanie oświetlenia odblaskowego przez uczniów, jak również zapoznanie się
z różnymi rodzajami odblasków, porównywania uczniów zaopatrzonych w odblaski
z uczniem bez odblasków w zaciemnionej sali lekcyjnej z użyciem latarki,
 omawianie zasad zakładania odzieży wierzchniej w jaskrawych kolorach, omawianie
widoczności w złych warunkach atmosferycznych oraz elementów otoczenia
utrudniającego widoczność na drodze.
W projekcie biorą udział szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz szkoły średnie
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Zajęcia są podzielone według czterech grup wiekowych:
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1) Szkoły podstawowe – klasy od 1 – 3 – główny nacisk tematyczny jest położony na
bezpieczeństwo związane z drogą do szkoły oraz bezpieczeństwie poruszania się
pieszo po drogach.
2) Szkoły podstawowe – klasy od 4 – 6 – główny nacisk jest kładziony na bezpieczne
poruszanie się rowerem w ruchu drogowym.
3) Szkoły gimnazjalne – tematyka zajęć obejmuje bezpieczne poruszanie się po drogach
pojazdami dwuśladowymi (rower, motorower).
4) Szkoły średnie – główny nacisk jest kładziony na tematykę alkoholu za kierownicą.
Jest prezentowany oraz omawiany film pt. "Eksperyment po alkoholu".
Jako Fundacja chcemy, aby zainteresowanie dzieci i młodzieży edukacją komunikacyjnodrogową było w pełni przełożone na realne warunki panujące na drogach. Najważniejszą
rzeczą jest dla nas bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. W tym celu
wykorzystujemy wszystkie dostępne środki dydaktyczne. Spełniają one bardzo ważną rolę
w procesie nauczania i uczenia się. Umożliwiają dziecku wielostronne i wielozmysłowe
poznanie określonych praw, zjawisk, zmian zachodzących w środowisku. Dostarczają wielu
bogatych wrażeń i spostrzeżeń, będących podstawą do myślenia, mówienia, wyciągania
wniosków oraz działania. Chcemy oddziaływać na różne zmysły dziecka takie, jak np. słuch
czy wzrok oraz inspirować do działania poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń i czynności.
Obecnie pozostajemy ze współpracą ze strażą miejską, która pomaga nam w naszych
działaniach. Rozdajemy również kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe oraz gry
planszowo-edukacyjne dotyczące zasad ruchu drogowego najbardziej potrzebującym
placówkom.
Poniżej przedstawiamy
działalności:

projekty,

które

zrealizowaliśmy

w

naszej

dotychczasowej

- "Niepełnosprawny - pełnosprawny uczestnik ruchu drogowego"
Projekt składał się z cyklu siedmiu szkoleń. Chcieliśmy, aby uczestnicy w ramach każdego
spotkania otrzymali niezbędne informacje z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach,
zarówno jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, jak również pasażerowie i kierujący.
Przedstawiciel Fundacji „Zielony Liść” podzielił się z obecnymi na spotkaniu swoimi
traumatycznymi przeżyciami, jako ofiara i zarazem sprawca wypadku drogowego.
Doświadczenie wypadku na własnej skórze pozwoliło o wiele efektywniej oddziaływać na
wyobraźnię uczestników warsztatów.
- Projekt "Bezpieczne wakacje"
Poprzez realizację tego projektu chcieliśmy, aby to dzieci pokazały nam, jak według nich
powinno wyglądać bezpieczne spędzanie czasu w wakacje. Łącznie wpłynęło do naszej
Fundacji aż 188 prac konkursowych! Spojrzenie na bezpieczne wakacje oczami dzieci
pozwoliło nam sprecyzować tematykę kolejnych zajęć. Spośród prac wyłoniliśmy aż 10
laureatów konkursu. Przekazane podziękowania od rodziców oraz opiekunów dzieci
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niezmiernie nas ucieszyły. Zamieszczone w nich bardzo miłe słowa dały nam jeszcze większą
motywację do działania!
- Projekt "Bezpieczne dziecko"
Projekt realizowany jest przez naszą Fundację aż od 11 lat. To właśnie dzięki niemu
docieramy do bardzo licznego grona odbiorców i możemy przekazywać według nas
nieocenioną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie jest to tylko nasze
zdanie, lecz również wszystkich tych, którzy mieli możliwość uczestniczenia w tym
programie. Celem programu jest podniesienie świadomości o bezpiecznym poruszaniu się po
drodze dzieci, edukacja na temat zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym
i zachowań pozwalających unikać tych zagrożeń oraz promowanie jednej z podstawowych
zasad bezpieczeństwa na drodze, jaką jest bycie widocznym dla innych uczestników ruchu
drogowego. Dzięki realizacji projektu docieramy do najmłodszej grupy osób ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Uczestniczyło w nim już około 6000 dzieci i ta
liczba będzie nadal rosła!
W 2008r. uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego
właśnie projektu. Natomiast w roku 2011r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza.
Dodatkowo w 2011r. na realizacje projektu otrzymaliśmy również wsparcie finansowe z firm
Investment Trading Consulting sp. .z o.o. Skarszewy i Metalweld Fiprom Polska Sp. z o.o.
Sosnowiec, a Rzecznik Praw Dziecka przekazała odblaskowe opaski uciskowe.
Jesteśmy głęboko przekonani, iż nasz wkład w realizację powyższych zadań w pełni przełoży
się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Robimy to dla dobra, uśmiechu, a przede
wszystkim dla bezpieczeństwa!

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Projekt zdecydowanie wpływa na wyobraźnie dzieci i młodzieży dotyczącą bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Dzieci biorą aktywny udział w zajęciach, co przekłada się na wzrost
wiedzy oraz lepsze zapamiętanie przekazywanych informacji. W dotychczasowej
działalności naszymi projektami objęliśmy aż 400 szkół z terenu województwa kujawskopomorskiego, co jest dla nas wielkim sukcesem. W zajęciach uczestniczyło około 6000 dzieci!
Jesteśmy dumni oraz bardzo zadowoleni z tego faktu. Z roku na rok coraz więcej placówek
zgłasza się do nas z prośbą o przeprowadzenie tego typu działań, ponieważ problem
bezpieczeństwa na drogach staje się coraz bardziej powszechny. Niezmiernie cieszą nas
liczne podziękowania telefoniczne i listowne z wyrazami uznania dla naszych działań. Na
stronie naszej Fundacji można również zobaczyć zdjęcia z prowadzonych kampanii. W każdą
kampanię jest zaangażowanych coraz więcej wolontariuszy, którzy pomagają nam w
przygotowaniach. Dzięki temu możemy jeszcze lepiej przekazywać wiedzę naszym
najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego.
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Rezultaty, które udaje nam się uzyskać dzięki prowadzonym zajęciom są następujące:
 kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za własne życie
i zdrowie, a także postawy partnerstwa, życzliwości i zrozumienia dla innych, którzy
uczestniczą w ruchu drogowym,
 ustawiczne poszerzanie wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego,
poruszania się pojazdów w różnych warunkach, przyczyn wypadków na drodze,
zasad organizacji ruchu,
 rozwijanie wyobraźni, myślenia przyczynowo-skutkowego,
 rozwijanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drodze,
 rozwijanie spostrzegawczości, orientacji czasowo-przestrzennej, która pozwala
na właściwą ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego pojazdu.
Przekazana wiedza o zagrożeniach wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym
w rezultacie ma na celu pokazanie, jak unikać wszelkich zagrożeń oraz uczyć podstawowych
zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
Chcąc osiągnąć pożądane skutki, oprócz profesjonalnego przedstawienia zagadnień
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego pozostawiamy w szkołach elementy
oświetlenia oraz ubioru odblaskowego, jak również gry edukacyjne związane
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
W wypadkach drogowych ginie coraz więcej dzieci, a jeszcze więcej staje się osobami
niepełnosprawnymi. Bardzo dużo wypadków odbywa się z udziałem pieszych. W związku
z tym nasilamy działania profilaktyczne w celu podniesienia świadomości o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym wśród najmłodszych jego uczestników.
Wart uwagi jest również fakt, iż Fundacja od 10 lat prowadzi działania związane z edukacją
wśród dzieci i młodzieży, która dotyczy podnoszenia bezpieczeństwa na drodze. Zajęcia
edukacyjne prowadzi pracownik Fundacji, który posiada 10 letnie doświadczenie
w realizowaniu działań o podobnym charakterze – spotkań z dziećmi i młodzieżą
podejmując tematykę edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Projekt finansowany jest w dwojaki sposób.
Pierwszym sposobem finansowania projektu są tylko i wyłącznie środki własne Fundacji,
które są przeznaczone na pokrycie delegacji koordynatora projektu (dojazdy do szkół) oraz
wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem biura, administracją, księgowością oraz
promocją projektu. Koszt realizacji projektu w szkołach wynosi 10,000 zł rocznie.
Drugim sposobem finansowania naszego przedsięwzięcia jest uczestnictwo w różnego
rodzaju konkursach ogłaszanych przez różne instytucję, których tematyka traktuję
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wysokość środków przyznawana przez instytucje
różnią się od siebie. W zależności od pozyskanych funduszy odpowiednio dostosowujemy
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częstotliwość zajęć, w miarę możliwości rozszerzamy krąg beneficjentów ostatecznych
projektu oraz zaopatrujemy się w różnego rodzaju przedmioty związane z ruchem
drogowym, aby pozostawić je w wybranych placówkach.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Przy realizacji projektu Fundacja nie napotkała się na większe trudności ani problemy.
Wynika to z bogatego doświadczenia Fundacji w realizacji zadań o tym charakterze.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Najważniejszą rzeczą przy realizacji projektu jest determinacja oraz chęć przekazywania
wiedzy o bezpieczeństwie najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. Statystyki dotyczące
wypadków drogowych w naszym kraju pokazują coraz większą tendencje wzrostową jeśli
chodzi o ilość wypadków drogowych i kolizji, podobnie jak ilość osób śmiertelnych
występująca w tego rodzaju zdarzeniach. Kwestie bezpieczeństwa na drodze są poruszane za
każdym razem, kiedy dochodzi do większych tragedii w ruchu drogowym. Aby wdrożyć
projekt w życie musimy wierzyć, iż realizowane przez nas cele będą miały realny wpływ na
zachowanie uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza tej najmłodszej grupy osób. Dzięki
właśnie tej wierze nasze działania przynoszą pożądane skutki oraz jesteśmy zdeterminowani,
aby jak największa liczba osób była objęta naszym działaniem.
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