Fundacja Renaty Mataczyńskiej, Izabeli Ewy Kwiatkowskiej
„Światełko w Tunelu”

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji
za rok 2014
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nazwa - Fundacja Renaty Mataczyńskiej ,Izabeli Ewy Kwiatkowskiej „Światełko w Tunelu”
śedziba- 61-701 Poznań , ul. Aleksandra Fredry 1 lokal 18
prowadzi działalność – od dnia 31.01.2013 roku ,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS : 0000449421
numer statystyczny REGON 302345834
numer identyfikacyji podatkowej NIP 7831696516
organ sprawujący nadzór – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Zarząd w roku 2014 był reprezentowany przez : Renata Mataczyńska – Prezesa Zarządu i
Izabelę Ewę Kwiatkowską – Wiceprezesa Zarządu
Sposób reprezentacji podmiotu/fundacji – każdy Członek Zarządu samodzielnie
Organ nadzoru fundacji – Rada Fundacji : Przewodnicząca Rady Fundacji Elżbieta Zielińska,
Członek Rady Fundacji Katarzyna Wieczorek-Dubska
Fundatacja /Fundatorzy utworzyli Radę Programową Fundacji jako organ opiniodawczodoradczy ,propagujący cele fundacji i ich realizacje.
Celem statutowym Fundacji jest : ochrona zdrowia, rozwoju i ratowania życia dzieci,
działalność na rzecz dzieci i osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących wszelkiego
rodzaju pomocy, wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym,
edukacyjnym oraz charytatywnym,udzielanie pomocy rodzicom i ich dzieciom oraz osobom
cierpiącym w przypadku chorób zagrażających ich życiu a znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej i materialnej,wspieranie zakładów opieki zdrowotnej dla dzieci,
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rehabilitacyjnych ,organizacja lub wspieranie
przedsięwzięć mających na celu badania profilaktyczne i leczenie dzieci, w tym zabiegi
chirurgiczne i rehabilitacyjne; Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać
działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów
statutowych.
Realizacja celów statutowych Fundacji :
.Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej ,rzeczowej i organizacyjnej na
rzecz dzieci chorych ,niepełnosprawnych ,ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych
wykluczeniem społecznym; .Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej
,rzeczowej i organizacyjnej , w tym tworzenie warunków do jej rozwoju , na rzecz podmiotów
(osób fizycznych ,prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej)
prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia
dzieci, pomocy dzieciom chorym , niepełnosprawnym, ubogim ;wspieranie organizacyjne,
rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji , opieki i
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wychowania dzieci i młodzieży,organizacja, dofinansowywanie oraz wspieranie wyjazdów
dzieci i młodzieży na wycieczki edukacyjne ,finansowanie nagród dla dzieci chorych i
niepełnosprawnych a szczególnie uzdolnionych;organizacja ,wspieranie i dofinansowywanie
krajowych ,zagranicznych i międzynarodowych inicjatyw charytatywnych, artystycznych w
tym wernisaży ,wystaw i koncertów, jak również szkoleń ,sympozjów i konferencji
naukowych, publikacji i wydawnictw a także imprez o charakterze sportowym; współpraca z
organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi nie
wykluczając organizacji międzynarodowych w zakresie objętym celami Fundacji; promocję i
organizację akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji; organizowanie i
prowadzenie programów i konferencji propagujących cele Fundacji oraz informowanie o nich
w środkach masowego przekazu-radio, telewizja, prasa i portale internetowe; Dla osiągnięcia
celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z
innych źródeł.
REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI W 2014 ROKU– PRZYJĘTYCH UCHWAŁĄ
ZARZĄDU NR 1 , NR 2, NR 3, NR 4 ,NR 5, NR 6
UCHWAŁA NR 1 – zatwierdzenie wspólorganizacji koncertu „Flet spotyka Fortepian”z
Akademią Muzyczną im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu i Fundacją Akademii Muzycznej
im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu.
UCHWAŁA NR 2 – zatwierdzenie wspólorganizacji z WielkopolskimTowarzystwem Przyjaciół
Dzieci Międzynarodowego Integracyjnego Festynu Dzieci-Dzieciom Poznań 2014
UCHWAŁA NR 3 – zatwierdzenie współorganizacji Wielkiego Sportowego Pikniku
Rodzinnego w Centrum Tenisowym Sobota
UCHWAŁA NR 4 – objęcie kolejny rok Patronatem Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu im.Powstańców Wielkopolskich w roku szkolnym 2014/2015
UCHWAŁA NR 5 – o podpisaniu porozumienia dotyczacego realizacji Projektu „Dziecko w
świecie zagrożeń” między Fundacją a Komendantem Miejskiej Policji w Poznaniu
UCHWAŁA NR 6 – współorganizacja z WTC Poznań i MTP święta Mikołajek dla 230 dzieci ze
szkół z oddziałami integracyjnymi

Fundacja w roku 2014 opierała swoją działalność na środkach własnych fundatorów, sponsorach, darowiznach celowych i pracy społecznej
fundatorów , członków rady fundacji i rady programowej fundacji.
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Programy /Projekty Fundacji“ Światełko w Tunelu“
HAPPY Familly
Program Happy Familly, ma na celu świadczenie bezpośredniej i pośredniej
pomocy, dzięki której uda się w dużej mierze zmienić czarno-białą, ponurą
rzeczywistość dzieci z rodzin patologicznych w kolorowy świat.

Dzieci Dzieciom
W ramach tego programu Fundacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci organizuje w Poznaniu coroczne międzynarodowe festyny dla dzieci w
celu integracji.

Słoneczne wakacje
W ramach programu Słoneczne wakacje Fundacja organizuje, wspiera i
dofinansowuje wyjazdy dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, a także na
leczenie i rehabilitację. Głównie adresuje te wyjazdy do dzieci osieroconych i z
rodzin biednych.

Młody talent
Program Młody Talent ma na celu pomoc stypendialną szczególnie
utalentowanym uczniom, głównie niepełnosprawnym oraz z rodzin biednych.

Pokochaj muzykę
W ramach tego programu odbywa się organizacja, wspieranie i
dofinansowywanie imprez artystycznych, w tym koncertów a także krzewienie
wrażliwości muzycznej szczególnie u dzieci.

Cancer Prevention
Program ma na celu działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz edukację w
kwestii zwiększenie świadomości na temat nowotworów, szczególnie u dzieci a
także pomocy w przypadku ich leczenia. Fundacja wspiera szpitale i
dofinansowuje np. leczenie dzieci chorych na białaczkę.
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Women Suport
Women Suport skierowany jest głównie do potrzebujących kobiet.
W ramach tego programu fundacja zajmuje się nie tylko problematyką pomocy
potrzebującym kobietom ale również próbuje zdefiniować najważniejsze
problemy związane ze statusem i prawami kobiet, określić bariery, które są
przyczyną widocznych i niewidocznych nierówności w statusie kobiet i
mężczyzn. To unikalna okazja do integracji środowisk kobiecych i wymiany
poglądów.

Integracja
To program mający na celu upowszechnianie wiedzy o przyczynach
niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych
spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi oraz informacji o
możliwościach i sposobach im zapobiegania, szczególnie w przypadkach dzieci
dotkniętych z tego powodu wykluczeniem społecznym.

Żyj zdrowo
Żyj zdrowo - Program ten ma na celu propagowanie wśród społeczeństwa a
przede wszystkim dzieci zdrowego trybu życia i popularyzowanie w przystępny
sposób wiedzy o zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.

PROGRAM POKOCHAJ MUZYKE ,POKOCHAJ TEATR
W ramach programu „Pokochaj muzykę ,pokochaj teatr” Fundacja stara się ,przy wsparciu
osób wrażliwych na los chorych dzieci , dzieci z rodzin biednych ,rodzin patologicznych,
wprowadzać elementy barwnego ,baśniowego świata .Pozwala młodym odbiorcom sztuki
teatralnej , choć na chwilę oderwać się od trudnej codzienności ,na możliwość obcowania z
formą artystyczną jednocześnie poznając kulturę żywego słowa . Uczestnikami tego
programu są dzieci z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 - Gimnazjum nr 2
im.Powstańców Wielkopolskich , Szkoła Podstawowa nr 75 im.Powstańców Wielkopolskich w
Poznaniu ul.Powstańców Wlkp – Fundacja „Światełko w Tunelu” w wrześniu 2014r. w/w
szkołę objęła kolejny rok szkolny 2014/2015 Patronatem dotyczącym działań na rzecz
edukacji dzieci w dzidzinach takich jak: rozwój intelektualny,kultura ,sport, integracja
międzynarodowa .Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w trzech projektach celowych
„Pokochaj muzykę .pokochaj teatr” i „Dzieci-Dzieciom” „Integracja”
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Sprawozdanie z udziału uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami integracyjnymi nr 3 w
przedsięwzięciach organizowanych i finansowanych przez Fundację „ Światełko w Tunelu”:
•

Kuchnia Filmowa – 27.02.2014 r. - Jak przyrządzić dobry film?, Dominika Kotarba „ O dźwięku
w filmie”, 47 uczniów 13 do 14 lat,

.

Centrum Kultury Zamek –Kuchnia Filmowa – 27.03.2014r.- Jak przyrządzić dobry film?
Udział 48 uczniów 13 do 14 lat

•
•
•
•
•
•

•

Teatr Muzyczny – luty/marzec „ Myszy i wojna”, 80 uczniów ( wiek od 7 do 9 lat ),
Międzynarodowy Festyn Dzieci Dzieciom, 26.05.2014r. – 20 uczniów – Teatr Animacji –
przegląd Teatrów „Dzieci Dzieciom”.
Międzynarodowy Festyn Dzieci Dzieciom – 27.05.2014 r. Festyn z okazji Dnia Dziecka –
stadion AWF, 150 uczniów,
Koncert „Flet spotyka fortepian” w auli Nowa – 10.10.2014 r., 20 osób
Koncert „Alicja w krainie czarów” zorganizowany w auli Politechniki Poznańskiej – 12.12.2014
r., 100 biletów,
Poznań Festiwal Sztuki, Przedmiotów Artystycznych i Cavaliady 2014 WTC Poznań –
05.12.2014 r. impreza Mikołajki, 120 osób ,integracyjno/edukacyjna zabawa
mikołajkowa,kazde dziecko otrzymało okolicznościową paczkę ze słodyczami i upominkami

W ramach projektu „Pokochaj muzykę” Fundacja „Światełko w Tunelu” przy współpracy z
Fundacją Akademii Muzycznej im.Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
zorganizowała koncert inaugurujący działalność Fundacji , zatytułowany „Muzyczne
Pejzaże”w wykonaniu pedagogów i studentów Akademii Muzycznej im.Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu ,któremu przyświecała idea integracji środowisk poprzez
muzykę. Fundacja przy zaproszeniach na koncert sprzedała 313 cegiełek o nominale 10 zł
na łączną kwotę 3130,00zł przeznaczone na projekt „Pokochaj Muzykę” i „Dzieci-Dzieciom”
Realizacja projektu „Pokochaj muzykę ,pokochaj teatr” jest możliwa dzięki bardzo dobrej
wspólpracy z Agencją GRUV Art. Panią Magdaleną Nowecką i Panią Renatą Pepke Stróżyk
oraz z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu z Panią dyrektor Anną Hryniewiecką .Fundacja
dzięki tym instytucjom pozyskuje środki finansowe sprzedając przy biletach cegiełki na
spektakle organizowane przez w/w . Fundacja miała zezwolenie Urzędu Miasta Poznania
Wydziału Spraw Obywatelskich nr SO-I. 5311.11.2013 na zbiórkę publiczną w postaci
zatwierdzonych cegiełek o nominale 20 zł , 10 zł , 5 zł z dnia 22.02.2013 r- 26.02.2014
r.sprawozdanie rozliczenie ze zbiórki – sprzedaż cegiełek w łącznej kwocie 8.390 ,łączny
dochód ze zbiórki 8275,56 rozliczony zgodnie z załącznikiem ,i drugie zezwolenie z dnia
16.04.2014r. nr SO-I.5311.21.2014 do 15.04.2015r. suma zebranych ofiar pieniężnych
wyniosła łącznie – 10 431,00 ,łączny dochód ze zbiórki publicznej 10 316,56 –rozliczenie
zgodnie z załącznikiem
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PROGRAM Women Suport
Wsparcie dla działań Dress for Success w Polsce
Dress for Success jest międzynarodową organizacją wspierającą wejście lub powrót kobiet
narynek pracy, zwłaszcza tych, które nie mają środków by w sposób profesjonalny starać się
o nową pracę. Ideą Dress for Success jest wyposaŜenie kobiet zarówno intelektualnie jak i
materialnie w atrybuty do osiągnięcia sukcesu zawodowego. „Strój dla Sukcesu” nie odnosi
się jedynie do ubrań. Strój to dopiero początek. Długotrwale bezrobotne panie, kierowane
przez urzędy pracy otrzymują wielorakie wsparcie, od psychicznego zaczynając, poprzez
naukę makijażu biznesowego, pisanie cv, wizytę u fryzjera czy w fitness center. Po
zakończonym szkoleniu każda z uczestniczek otrzymuje mentorkę – wolontariuszkę, która
wspiera ją w poszukiwaniu pracy.
Fundacja kolejny rok uczestniczy w działaniach Dress for Success w Polsce - wspiera
zbierając i przekazując stosowne ubrania ,stroje dla uczestniczących w projekcie Pań,
ale również osobiście , poprzez czynne uczestnictwo w spotkaniach oraz konferencjach.

PROGRAMY – Integracja , HAPPY Familly - w obrębie tych programów Fundacja
wraz z CTS Sobota zorganizowała Wielki Sportowy Piknik Rodzinny w Centrum
Tenisowym Sobota pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Rokietnica ,ideą tego
projektu było - poprzez zabawę i sport , integrację rodzinną . Udział w spotkaniu wzięły
zaproszone rodziny i nauczyciele ze szkoły patronackiej oraz społeczność z Gminy
Rokietnica .Podczas Pikniku sprzedano cegiełki na łączną kwotę 665zł w tym 3
cegiełki po 5 zł i 65 cegiełek po 10zł – cegiełki były przeznaczone na realizację projektu
„Pokochaj Muzkę”

PROGRAM Dzieci – Dzieciom
Sprawozdanie z organizacji XV edycji Międzynarodowego Festynu Integracyjnego „DzieciDzieciom” Poznań 2014 z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu od 25-28.05.2014
Organizatorami Międzynarodowego Festynu "Dzieci - Dzieciom" Poznań 2014 byli:
Fundacja Renaty Mataczyńskiej i Izabeli Ewy Kwiatkowskiej „Światełko w tunelu”
Krzysztof Majchrzak - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Grunwald
Patronat honorowy nad XV edycją Międzynarodowego Festynu Integracyjnego objęła
Minister
Edukacji
Narodowej
Pani
Joanna
Kluzik-Rostkowska.
Mecenasami tego szczególnego wydarzenia byli jak każdego roku: Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, Ryszard
Grobelny - Prezydent Miasta Poznania.Jan Grabkowski- Starosta Poznański, Elżbieta
Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu .Spotkanie zorganizowano po raz
piętnasty z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przyświecała mu idea integracji między
dziećmi z poznańskich i wielkopolskich szkół specjalnych, integracyjnych, ośrodków szkolnowychowawczych, domów dziecka, warsztatów terapii zajęciowej i dziećmi z podobnych
placówek z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Republiki Litewskiej, Republiki Słowackiej, Republiki
Czeskiej. Impreza odbyła się pod hasłem "Wszyscy jesteśmy równi”.
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W pierwszym dniu festynu w Teatrze Animacji odbyły się występy artystyczne zespołów
dziecięcych z zagranicy oraz z poznańskiej szkoły nr3 z oddziałami integracyjnymi
im.Powstańców Wlkp.i szkoły podstawowej nr.75 im.Powstańców Wlkp. i wielkopolskich
szkół/ośrodków szkolno-wychowawczych z Gniezna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Św.
Wojciecha oraz z Mosiny ze Specjalnego Ośrodeka Szkolno Wychowawczego. W koncercie
aktywnie uczestniczyło 300 dzieci, pod opieką nauczycieli, terapeutów i wolontariuszy. Grupa
dzieci z zaproszonych państw miała przygotowany obiad w restauracji „Pięć smaków” w
Urzędzie Wojewódzkim ,gdzie została bardzo serdecznie przyjęta przez właśćicieli i obsługę.
Po południu dzieci miały okazję wspólnie zwiedzić zabytki Poznania ,między innymi Ostrów
Tumski ,obiekty sportowe na Malcie ,Centrum Kultury Zamek, Bibliotekę Raczyńskich ,Stary
Rynek z jego przyległymi zabytakami .
Drugiego dnia odbyły się zawody sportowe na obiektach AWF.
W imprezie czynny udział wzięło 1080 dzieci,plus ponad 100 dzieci uczestniczące w
charakterze kibica pod opieką 70 nauczycieli, terapeutów i 40 wolontariuszy. W roli sędziów
uczestniczyli studenci AWF. Sędzią głównym był dr hab. Krzysztof Kusy.
Festyn otworzył wiceprezydenta Miasta Poznania Dariusz Jaworski,również wygłosil parę
słów do dzieci i organizatorów wicewojewoda Przemysław Pacia. Podczas otwarcia
uczestniczyli zaproszeni oficjalni goście reprezentujący urzędy, poznański korpus konsularny
, komendant Miejskiej Policji w Poznaniu,przedstawiciel AWF Pan dr Mirosław Górny,
sponsorzy, media - TVP,WTK , Radio Merkury, Radio Emaus, Głos Wlkp, Gazeta Wyborcza.
Przed rozpoczęciem zawodów sportowych została podpisana międzynarodowa umowa o
współpracy międzyszkolnej – Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
im.Powstańców Wlkp.w Poznaniu reprezentowaną przez Panią Dyrektor Katarzynę Sołtysiak
a Podstawową Szkołą i Przedszkolem / Zakładni Śkola a Materska Śkola/ z Brna
reprezentowana przez Panią Dyrektor mgr Ludmiłe Altmanową .
Ranga uroczystości otwarcia Międzynarodowego Festynu została podniesiona przez
wystawienie Pocztów Sztandarowych - Szkoły nr.75 i Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 3 z Poznania im.Powstańców Wlkp. , Szkoły Podstawowej nr3 z Gniezna
im.Św.Wojciecha ,oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Mosinie .Poczty
Sztandarowe uroczyście wprowadziły grupy dzieci i opikunów z zaproszonych państw
niosących swoje sztandary –Czechy ,Rosja, Słowacja, Litwa ,Ukraina, - był to piękny wyraz
integracji i tożsamości ze swoim krajem i ze swoją społecznością szkolną
Wszyscy uczestnicy zawodów, bez względu na stopień niepełnosprawności, chętnie brali
udział w zaplanowanych konkurencjach, grach i zabawach. Widać było, że każde z nich
odczuwało radość, dumę i zadowolenie. Choć na co dzień przez swą niepełnosprawność
borykają się z trudnościami, pokazali iż potrafią rywalizować w konkurencjach
lekkoatletycznych oraz grach i zabawach. A co najważniesze ,dzieci pokazały kolejny rok, że
język ,różnice kulturowe nie stanowia bariery w integracji i dobrej zabawie.Opikunowie tak
po stronie polskiej jak i zaproszonych obcych państw przeprowadzili wiele wzajemnych
rozmów ,dzielili się swoją wiedzą pedagogiczną ,obie strony wyrażały chęć podjęcia
sformalizowanej wzajemnej współpracy i jesteśmy przekonani że w najbliższych miesiącach
takowe zostaną podpisane.
Każde dziecko bez względu na uzyskany rezultat sportowy otrzymało od organizatorów
"złoty medal". Dzięki sponsorom organizatorzy zapewnili także dzieciom napoje, drożdżówki
i ciasto ,upominki okolicznościowe.
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Po zakończonych zawodach sportowych ,dzięki zaangażowaniu Komendy Miejskiej Policji w
Poznaniu ,dzieci miały możliwość obejrzenia tresury psów policyjnych a także sprzętu i
pojazdów Policji ,zostały również przeprowadzone krótkie pogadanki edukacyjne dotyczace
bezpieczeństwa dzieci podczas zbliżających sie wakacji letnich.
Po południu grupy dzieci zagranicznych wraz z opiekunami zwiedzali plac Adama
Mickiewicza z okolicznymi zabytkami , Starey Rynek ,Farę ,obiekty sportowe na Malcie w
Poznaniu .
Po powrocie grup do hotelu, dzieci miały zorganizowanego grila na powietrzu i zabawę
integracyjną przy muzyce. Organizatorzy przekazli dzieciom i opiekunom okolicznościowe
upominki przygotowane przez sponsorów w tym również przez Urząd Miasta ,Urząd
Wojewódzki ,Urząd Marszałkowski ,każda grupa otrzymała albumy promujace Miasto Poznań
i Województwo Wielkopolskie .Urząd Starosty Powiatu Poznańskiego sfinansował suchy
prowiant na drogę dla dzieci ,kierowców i opiekunów. Każda grupa zagraniczna otrzymała od
organizatorów słodycze ,owoce i wodę na drogę .
Rano 28.05.br. od 8.00- 9.00 było pożegnanie grup z organizatorami i poznańskim korpusem
konsularnym –konsuli uczestniczących grup zagranicznych .Grupa z Brna wraz z Konsulem
Honorowym RCz Renatą Mataczyńską pojechała na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr75 i
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr3 na pierwsze wspólne zajęcia integracyjne
realizujące wcześniej podpisaną umowę o wspólpracy.Dzieci miały wspólne zajęcia z nauki
tańca polskiego , muzyki ,pokaz manualny historii szkoły zakończony wspólnym
poczęstunkiem przygotowanym przez dzieci ze szkoły zapraszajacej . Jednocześnie
Dyrektorzy szkół wraz z Panią Konsul odbyli spotkanie w czasie którego zostały określone
kierunki wzajemnej wspólpracy i wymainy.
Informacje o sponsorach i Patronach Międzynarodowego Festynu zostały przekazane przez
prowadzących festyn na obiekcie Akademii Wychowania Fizycznego ,były wywieszone
banery i rolapy , również umieszczono informacje na plakacie promującym imprezę
integracyjno-sportową .Nasi DARCZYŃCY zostali uhonorowani medalami ,statuetkami i
dyplomami okolicznościowymi przygotowanymi przez organizatorów .
Należy podkreślić fakt ,że w tym roku koszty związane z wizytą grupy ukraińskiej w kwocie
7500,00 zł zostały w wiekszej części sfinansowane przez Poznański Korpus Konsuli
Honorowych .
Organizatorzy festynu i uczestnicy wraz z opiekunami byli bardzo wdzięczni Pani Minister za
okazaną życzliwość przy organizacji imprezy i objęcie Patronatem Honorowym tego jakże
ważnego dla Wszystkich zaproszonych dzieci wydarzenia kulturalno-sportowego .
Impreza odbyła się pod hasłem "Wszyscy jesteśmy równi".
PROGRAM Integracja
World Trade Center Poznań oraz Fundacja Renaty Mataczyńskiej i Izabelli Ewy
Kwiatkowskiej „Światełko w Tunelu” było wspólorganizatorem imprezy i zaprosiło
DZIECI wraz z opiekunami na Mikołajki w piątek, 6 grudnia do siedzibie WTC Poznań,
połączone z pobytem na Targach Cavaliada. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji zgodnie
z poniżej podanym planem:
g odz. 9.00przyjazd dzieci do WTC Poznań od ul. Bukowskiej 12,
godz. 9.00 – 11.00 pobyt na Targach Cavaliada, - pawilon 5 - Cavaliada Sport - zawody
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w skokach przez przeszkody pod patronatem Polskiego Związku Hodowli Koni
pawilon 6A – Cavaliada Show - Zabawy i konkursy dla dzieci, przejażdżki na kucykach
(w siodle) konikach polskich i hucułach (w zaprzęgu) oraz Mikołajkowe Pony Games.
- pawilon 8 – Strefa Dziecka – pawilon przeznaczony dla najmłodszych, przestrzeń
sportowa oraz scena i zabawa taneczna z animatorami z Centrum Tańca Hajdasz, godz.
10.00; ekspozycje – wioski rycerskie, indiańskie, dawne życie na wsi.
godz. 11.00 – 12.00
pobyt dzieci w WTC Poznań – sala konferencyjna, 1. piętro.
poczęstunek, upominki, było wspólnie malowanie kartek świątecznych oraz opowieści i
konkursy na temat Świętego Mikołaja i tradycji świątecznych ,występ edukacyjny
Agencji Artystycznej ANAnas .
Takie wydarzenie mogło się odbyć dzięki hojności naszych zaprzyjaźnionych firm i
Członków Klubu WTC Poznań ,oraz pozyskanych środków ze sprzedaży cegiełek:
W spotkaniu ogólnie uczestniczyło 230 dzieci w tym ze szkoły nad którą Fundacja
ma Patronat. – 48 uczniów z klasy II (6,7 lat) ,36 uczniów z klas III ( 8,9 lat ), 36
uczniów z klas IV ( 10, 11 lat ), plus nauczyciele ,uczniowie ze Szkoły
Podstawowiej z Różannej – 39 osób ,ze Szkoły Podstawowej z Trzemeszna -35
uczniów , 16 przedszkolaków (4,5) lat ,20 uczniów ze Szkoły Podstawowej
Międzynarodowej.Idea projektu to przede wszystkim integracja .
W ramach programu HAPPY Familly - nawiązanie współpracy z „Mikołajkowymi
Elfami „ którego przedstawicielem była Pani Agnieszka Kubis zamieszkała we wsi
Kolonia Obory Obory gmina Gizałki i w ramach projektu Listy do Mikołaja ,Fundacja
przygotowała paczkę świateczną dla bardzo biednej rodziny – był to list nr 55 od dzieci
Państwa Koniecznych ; dzieci- Filip 2 lata ,Klaudia 8 lat , Sandra 10 lat zamieszkali w
barakach miejskich ul.Nowotarska 26/16 m 9 Poznań 61-318 .Fundacja przygotowala
upominki rzeczowe (odzież ,zabawki ,ksiązki ,przybory szkolne ) dla dzieci ,oraz
słodycze swiąteczne ,dla rodziców niezbędne produkty spożywcze do przygotowania
Świat Bożego Narodzenia . Paczka została zawieziona do rodziny przez Renatę
Mataczyńską 23.12.2014 i przekazana rodzinie.
ZARZĄD FUNDACJI w 2014 roku uczestniczył w wielu spotkaniach ,uroczystościach
,seminariach ,konferencjach ,szkoleniach dotyczących projektów pozarządowych
organizowanych przez Miasto Poznań , Urząd Marszałkowski , Kuratorium Oświaty ,
Towarzystwo Pomocy Dzieciom, Polski Komitet Pomocy Społecznej , szkoły , ośrodki
pomocy społecznej ,fundacje, stowarzyszenia. Fundacja wspólpracuje z CENTRUM
PISOP /Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich/ szukając
nowych źródeł finansowania oragnizacji pozarządowych .

10

DZIAŁANIA NA RZECZ POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH:
Spotkania z przedstawicielami firm, korporacji, banków i osobami fizycznymi
w celu upowszechniania działań statutowych Fundacji
, Stałe informowanie o działalności Fundacji poprzez stronę internetową:
www.swiatelkowtunelu.org i
link z albumem zarejestrowanych projektów: https://www.flickr.com/swiatelko/albums

Współpraca z mediami w celu propagowania programów edukacyjnych i innych projektów
realizowanych przez Fundację.

Zarząd Fundacji:
Renata Mataczyńska
Prezes Zarządu
Izabela Ewa Kwiatkowska
Wiceprezes Zarządu
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