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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 2013 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 opiniodawczo-

doradczy ,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 

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 2013 ROKU– PRZYJĘTYCH UCHWAŁĄ 

ZARZĄDU  NR 3 , NR 4, NR 5, NR 6 ,NR 7 

UCHWAŁA NR 3 - nazwanie i zatwierdzenie programów spójnych ze statutem Fundacji                 

UCHWAŁA NR 4 - zatwierdzenie  wspólorganizacji z WielkopolskimTowarzystwem Przyjaciół 

Dzieci Międzynarodowego Integracyjnego Festynu Dzieci-Dzieciom Poznań 2013                           

UCHWAŁA NR 5 – objęcie Patronatem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w 

Poznaniu im.Powstańców Wielkopolskich w roku szkolnym 2013/2014                                      

UCHWAŁA NR 6 – mówiąca o zatwierdzeniu cyklicznej organizacji seminarium Tu Mieszka 

Dziecko a w konsekwencji wyprodukowanie piktogramów – zasięg ogólnopolski                             

UCHWAŁA NR 7-  współorganizacja z WTC Poznań i MTP święta Mikołajek dla 200 dzieci                         

Fundacja w roku 2013 opierała  swoją działalność na środkach własnych -

fundatorów, sponsorach, darowiznach celowych i pracy społecznej 

fundatorów , członków rady fundacji i rady programowej fundacji. 

 

                       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. 

 

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 2013r. w/w 

szkołę objęła 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” 

Sprawozdanie z udziału uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami integracyjnymi nr  3 w 

przedsięwzięciach organizowanych i finansowanych przez Fundację  

-Teatr Muzyczny – 15.10.2013r.-„ Pchła Szachrajka”, 94 uczniów ( wiek od 8 do 10 lat)                

-Teatr Muzyczny – 27. 11.2013r.-„ Dziewczynka z zapałkami” 31 uczniów (wiek od 8 do 10 lat ), 

-Teatr Muzyczny – 14.03.2014r. – „ Myszy i wojna”, 23  uczniów ( wiek od 7 do 9 ) 

 wyjścia dzieci do teatru zostały poprzedzone spotkaniami edukacyjnymi prowadzonymi 

przez Fundację Światełko w Tunelu                                                                                                                                             

- Centrum Kultury Zamek -Kuchnia Filmowa – 24.10.2013r. – Jak przyrządzić dobry film?, 

Wojciech  Bubnowicz   „ O castingu do filmu”, 47 uczniów 13 do 14 lat,                                                                            

- Centrum Kultury Zamek - Kuchnia Filmowa – 28. 11. 2013r. - Jak przyrządzić dobry film?, 

Maciej Karpiński „ O tajnikach scenopisarstwa”, 47 uczniów 13 do 14 lat,                                                                   

- Centrum Kultury Zamek - Kuchnia Filmowa – 27.02.2014r. - Jak przyrządzić dobry film?, 

Dominika Kotarba „ O dźwięku w filmie”, 47 uczniów 13 do 14 lat,                                                                                            

- XIV  Międzynarodowy Festyn Integracyjny „ Dzieci- Dzieciom”, 24. 05. 2013r. – 20 uczniów                                    

( wiek 10 lat ).                                                                                                                                                        

–udział dzieci w zwiedzaniu targów Cavaliada /Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych” 



połączone z  „ Mikołajkami” – 06.12.2013r. – 30 uczniów z klas III ( 8,9 lat ), 30 uczniów z klas 

V ( 10, 11 lat ),- dzieci na terenie WTC miały zorganizowaną zabawę  integracyjną 

mikołajkową ,konkursy wiedzy o tradycjach światecznych  ,plastyczne ,poczęstunek i każde 

dziecko otrzymało paczki mikołajkowe przygotowane przez sponsorów. 

 

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. 

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-L 5311.11.2013 na zbiórkę publiczną w postaci 

zatwierdzonych cegiełek o nominale 20 zł , 10 zł ,  5 zł  z dnia 22.02.2013 r. 

 

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. 

Prezes Fundacji Pani Renata Mataczyńska działania 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 , Women Suport, HAPPY Familly , 

To Projekty  które był zaczynkiem do zorganizowania pierwszej konferencji/seminarium „TU 

MIESZKA DZIECKO”   7.10.2013 roku w Centrum Kultury ZAMEK pod Patronatem 

Honorowym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka , Wojewody Wielkopolskiego Piotra 

Florka   ,Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego , przy wspólpracy z Panią 

Jadwigą Rotnicką Senator na Sejm RP i biurem Poselskim Pani Poseł Agnieszki Kozłowskiej-

Rajewicz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.  



Seminarium organizowane przez fundacje,  ma mieć charakter cykliczny z 

formułą panelu dyskusyjnego i przyświeca jemu idea zainteresowania wszystkie 

możliwe strony/podmioty problemem dzieci i ich tak zwanego bytu- dziecko to nie 

własność rodziców i instytucji społecznych..Prawa i obowiazki które wynikają z tego 

że dziecko jest kreatywne,zwrócenie uwagi społeczeństwu na pytania – co dziecko 

może wnieść swoją osobą nie tylko najbliższemu otoczeniu w rozumieniu rodzice, 

rodzeństwo ale szeroko pojętemu społeczeństwu.Myślimy również tu o dzieciach 

chorych upośledzonych ,dzieciach z tzw. nabytą pokoleniową patologia i biedą ,często 

wykluczonych przez społeczeństwo .Chcemy rozmawiać o dzieciach dla których DOM 

kojarzy się wyłącznie z bólem ,strachem i upokorzeniem. Społeczeństwo musi ciagle 

słyszeć że INNY NIE ZNACZY GORSZY. Chcemy rozmawiać o rozwiązanich prawnych 

,chroniących dzieci przed molestowaniem, biciem, przed codziennym strachem, 

Fundacja widzi możliwość i potrzebę wprowadzenia piktogramu znaku 

informacyjnego graficznego „Tu Mieszka Dziecko” przede wszystkim na tzw. 

blokowiskach ,jako działanie zmierzające do osiągnięcia celu .                                       

Znak graficzny domku z dzieckiem wewnątrz, miałby wyczulać społeczeństwo na 

ciagły płacz dziecka ,na pojawianie się i  znikanie dziecka ,miałby być również 

informacją dla spóldzieni mieszkaniowych, instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo małych mieszkańców tych osiedli.                                                                                                             

Adresaci seminarium to wszystkie instytucje rządowe ,samorządowe, pozarządowe 

zajmujace się pracą na rzecz dzieci ,wszystkie osoby którym na sercu leży dobro 

dziecka.. Troska o szczęśliwe dzieciństwo powinna być bowiem wyznacznikiem 

naszego dorosłego humanizmu. To jest nasza podstawowa odpowiedzialność.  Dzieci 

wychowują się w różnych rodzinach, są wokół nas. Cieszymy się, kiedy się śmieją i 

reagujemy, kiedy mamy poczucie lub informacje, że dzieje im się krzywda. To jest 

powinność dorosłych, żeby reagować na krzywdę dzieci i tworzyć im warunki dla jak 

najlepszego rozwoju. Jeśli ta inicjatywa przyczyni się do tego, żeby dzieci się śmiały i 

żeby omijała je przemoc, bieda i brak miłości, to niech się rodzi i trwa jak najdłużej.

 Mamy nadzieję, że pierwsze zorganizowane seminarium, które jest 

zapowiedzią cyklu spotkań, znajdzie liczne grono dyskutantów i przyczyni się do 

poszerzania tej odpowiedzialności. 

 PROGRAM  Dzieci - Dzieciom 

Organizacja Międzynarodowego Festynu Integracyjnego Poznań 2013 Dzieci- 

Dzieciom" Fundacja Renaty Mataczyńskiej i Izabeli Ewy Kwiatkowskiej „Światełko w 

Tunelu” reprezentowana przez Izabelę Ewę Kwiatkowską Konsula Honorowego 

Republiki Austrii i Renatę Mataczyńską Konsula Honorowego Republiki Czeskiej,        

wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Grunwald 

reprezentowanym przez Prezesa Krzysztofa Majchrzaka,w terminie 24 maja 2013r. 

Przedsięwzięcie to organizowane było już czternasty raz z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka i przyświeca jemu idea integracji dzieci poszkodowanych przez los z 



poznańskich i wielkopolskich szkół specjalnych oraz domów dziecka z dziećmi z 

zaproszonych równorzędnych szkół oraz ośrodków pomocy społecznej z różnych 

krajów : tym razem uczestnikiem były dzieci z  Ukrainy z miasta Humań.  

Celem Festynu jest aby poprzez gry, zabawy dydaktyczne, sport i rekreację 

ruchową, zintegrować dzieci niepełnosprawne tak aby uwierzyły we własne 

możliwości, poznały świat i kulturę innych narodów, a towarzysząca temu radość 

wzbogaciła ich proces nauczania i rozwinęła psychikę. Te działania pomagają również 

w kontynuowaniu nawiązanej w ubiegłych latach współpracy międzynarodowej 

pomiędzy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Dzieci nie tylko spełnią swoje 

marzenia, ale uzyskają także wiarę we własne siły i możliwości, pokonując barierę 

codziennego strachu.      

  Należy podkreślić, że pierwszy Festyn organizowany w 1999 roku, liczył około 100 

dzieci uczestniczących w nim. W związku z tym z prawdziwą przyjemnością pragnę 

poinformować, że w , XIV edycji Międzynarodowego Festynu Dzieci-Dzieciom łącznie z 

dziećmi z Polski w spotkaniach sportowych na stadionie AWF wzięło udział ponad 700 dzieci. 

Które były pod opieką 57 nauczycieli, terapeutów i 26 wolontariuszy. W roli sędziów uczestniczyli 

również studenci AWF. Sędzią głównym był dr Krzysztof Kusy. Festyn otworzył Prorektor AWF prof. 

Andrzej Wieczorek.  

Uczestnicy festynu, bez względu na miejsce zamieszkania czy stopień niepełnosprawności, tak samo 

odczuwali 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. Każde dziecko otrzymało od organizatorów "złoty medal" oraz napoje, drożdżówki, rogale 

i ciasto.Szkoły otrzymały od organizatorów okolicznościowe puchary będace wyrazem podziękowania 

za uczestnictwo szkoły w dniu sportu  

Również i tym razem Festyn wspierali Mecenasi,  bez których byśmy nie podołali udzwignąć 

rozmiaru tej imprezy, a byli nimi jak co roku: Wojewoda Województwa Wielkopolskiego, 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Stołecznego Poznania, Starosta 

Powiatu Poznańskiego ,Kurator Oświaty Wielkopolskiej w Poznaniu ,oraz Wielkopolski 

Korpus Konsularny.  Bardzo nas cieszy fakt, że wszystkie strony poprzez okazywane zaufanie i 

współuczestnictwo przyczyniły się kolejny rok do organizacji tego wydarzenia, które już na 

stałe wpisało się do poznańskiego i wielkopolskiego   kalendarza imprez dla dzieci 

poszkodowanych przez los. Informacje o sponsorach i patronach  Festynu zostały przekazane przez 

prowadzących festyn na boisku Akademii Wychowania Fizycznego gdzie były również rozwieszone 

banery i plakaty sponsorów.                                                                                                                                  

Nasi DARCZYŃCY zostali uhonorowani medalami ,statuetkami i dyplomami okolicznościowymi 



przygotowanymi przez organizatorów .Po zakończeniu zawodów część dzieci uczestniczyła w 

„Wiośnie Ukraińskiej” w Kórniku. 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:  
godz. 9.00 
przyjazd dzieci do WTC Poznań od ul. Bukowskiej 12,   
godz. 9.00 – 11.00 pobyt na Targach Cavaliada, 
         - pawilon 5 - Cavaliada Sport - zawody 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.  
Takie wydarzenie mogło się odbyć dzięki hojności naszych zaprzyjaźnionych firm i 
Członków Klubu WTC Poznań: 
  
W spotkaniu ogólnie uczestniczyło 230 dzieci w tym ze szkoły nad którą Fundacja 
ma Patronat. – 30 uczniów z klas III ( 8,9 lat ), 30 uczniów z klas V ( 10, 11 lat ) plus 
nauczyciele. 
 
ZARZĄD FUNDACJI w 2013 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 . 
 

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   

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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