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nazwa - Fundacja Renaty Mataczyoskiej ,Izabeli Ewy Kwiatkowskiej „Światełko w Tunelu”              

śedziba- 61-701 Poznao  , ul. Aleksandra Fredry 1 lokal 18                                                        

prowadzi działalnośd – od dnia 31.01.2013 roku ,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

Poznao-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 Mataczyoska – 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 Zielioska, 

Członek Rady Fundacji -Anna Orzeszko-Spaczyoska                                                                          

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, 

działalnośd 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 opiekuoczo-wychowawczych oraz rehabilitacyjnych ,organizacja lub wspieranie 

przedsięwzięd mających na celu badania profilaktyczne i leczenie dzieci, w tym zabiegi 

chirurgiczne i rehabilitacyjne;  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierad 

działalnośd innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalnośd jest zbieżna z celami 

Fundacji.Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może prowadzid działalnośd 

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 działalnośd w zakresie ochrony zdrowia 

dzieci, pomocy dzieciom chorym , niepełnosprawnym, ubogim ;wspieranie organizacyjne, 

rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalnośd 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 szkoleo  ,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  współdziaład z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. 
Współdziałanie to może mied charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub 
całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z 
innych źródeł.                                                                                                                                
REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI W 2015 ROKU– PRZYJĘTYCH UCHWAŁĄ 
ZARZĄDU  NR 1 , NR 2, NR 3, NR 4 ,NR 5, NR 6  ,NR 7 ,                                                                              
UCHWAŁA NR 1 – zatwierdzenie organizacji spektaklu teatralnegu noworocznego, 
edukacyjnego  dla dzieci młodszych klas i przedszkola szkoły patronackiej na terenie Szkoły  

 UCHWAŁA NR 2 – realizacja porozumienia dotyczącego Projektu „Dziecko w świecie 
zagrożeo” ,druk ksiązki w ilości 1000 egzemplarzy ,organizacja  w lutym/2016r, seminarium 
dotyczacego promocji książki - Fundacji i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu dla 
dyrektorów i pedagogów szkół podstawowych i gimnazjum poznaoskich oraz wielkopolskich  

UCHWAŁA NR 3 –  zatwierdzenie organizacji Międzynarodowego Integracyjnego Festynu 
Dzieci-Dzieciom Poznao 2015 ,  

UCHWAŁA NR 4 -  zatwierdzenie organizacji Konkursu Edukacyjnego w Zespole Szkół z 
Oddzialami Integracyjnymi nr3 w Poznaniu  

UCHWAŁA NR 5  –  objęcie kolejny rok Patronatem Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu im.Powstaoców Wielkopolskich w roku szkolnym 2015/2016       

UCHWAŁA NR 6 – zatwierdzenie organizacji wycieczki sportowo/edukacyjnej dla 2 klas 

gimnazjalnych z patronackiej Szkoły do CTS Sobota koło Rokietnicy .                                                  

Zatwierdzenie wsparcia Szkoły patronackiej w organizacij uroczystości zakooczenia roku 

szkolnego i ufundowanie nagród dla wyróznionych uczniów i wolontariuszy.                                                                                                                          

UCHWAŁA NR 7 –  współorganizacja z WTC Poznao i MTP święta Mikołajek dla 250 dzieci ze 

szkół z oddziałami integracyjnymi ,przedszkola integracyjnego   
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Fundacja w roku 2015 opierała  swoją działalnośd na środkach własnych -

fundatorów, sponsorach, darowiznach celowych, zbiórkach publicznych i  

pracy społecznej fundatorów , członków rady fundacji i rady programowej 

fundacji.                                                    

 Programy/Projekty  Fundacji“ Światełko w Tunelu“  realizowane w roku 2015 

 
 

HAPPY Familly 

Program Happy Familly, ma na celu świadczenie bezpośredniej i pośredniej 

pomocy, dzięki której uda się w dużej mierze zmienid czarno-białą, ponurą 

rzeczywistośd 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. 

   

 

 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 działalnośd 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.                                                                                                                                       

 

Integracja 

To program mający na celu upowszechnianie wiedzy o przyczynach 

niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych  
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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 społeczeostwa a 

przede wszystkim dzieci zdrowego trybu życia i popularyzowanie w przystępny 

sposób wiedzy o zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. 

                                 Dziecko w Świecie Zagrożeo                                  

                                         Realizacja  projektu  druku ksiązki  Dziecko w świecie zagrożeo  Vademecum  

dla  profesjonalistów     skierowana jest do dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z terenu miasta Poznania i powiatu poznaoskiego  .Projekt realizowany przy 

współpracy z Wydziałem Prewencji Miejskiej Policji w Poznani.                                                                 

                                 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, wprowadzad elementy barwnego ,baśniowego świata .Pozwala młodym 

odbiorcom sztuki teatralnej , chod na chwilę oderwad się od trudnej codzienności ,na 

możliwośd 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.Powstaoców Wielkopolskich , Szkoła Podstawowa nr 75 

im.Powstaoców Wielkopolskich w Poznaniu ul.Powstaoców Wlkp .  

*    W obrębie tego projektu Fundacja  zaprosiła dzieci z klas nauczania podstawowego       

szkoły jw. do Teatru Muzycznego na spektakl edukacyjny „Dookoła Karuzeli” -Dziecko 

Potrafi . Kolorowy świat piratów, rajdowców, strażaków i muzyków zaprasza do 

wspólnej przygody! Z Właścicielem Wesołego Miasteczka i dzieci odbyły  niezwykłą 

podróż dookoła karuzeli! . Poznały świat w który dopiero wchodzą . Poznały 

instrumenty, ich brzmienie i nazwy. Udowodniły, że DZIECKO POTRAFI! Musical 

„Dookoła karuzeli” to niezwykły spektakl, który bawiąc – uczy, a ucząc – bawi.  Wszystkie 

dzieciaki otrzymały bezpłatne zeszyty edukacyjne, a nauczyciele scenariusze zajęć. „  

*    Uczestniczące  dzieci w Międzynarodowy Festynie Dzieci Dzieciom, 25.05.2015r 

(łącznie było ze wszystkich zaproszonych szkół i ośrodków 1500 dzieci), mogły poznad 

zaproszony do współpracy  Teatr Szczudlarzy „Z Głową  w Chmurach”, nauczyd się  sztuczek 

akrobatycznych , zaprosiliśmy do współpracy  Młodzieżową  Orkiestrę Dętą  Vivaty  z zespołem 

choreograficznym oraz Fundację Dr Clown z ich animacjami dla najmłodszych uczestników   

 Międzynarodowym Festynie Dzieci Dzieciom w 2015 roku  z okazji Dnia Dziecka uczestniczyło 

ze szkoły patronackiej 250  uczniów, 

 W ramach tego programu podczas organizacji 2015.12,11 Mikołajek wraz z WTC Poznao i 

MTP  dzieci obejrzały świąteczny spektakl kukiełkowy  przygotowany przez Agencję 

Artystyczną ANAnas – uczestniczyło 280 dzieci                                                                       
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 Fundacja „Światełko w Tunelu” w wrześniu 2015r. w/w szkołę objęła kolejny rok szkolny 

2015/2016 Patronatem dotyczącym działao 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” „Żyj Zdrowo” „Młody Talent”                                                                                                                                                                                                

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  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 i zezwolenie na 

zbiórkę publiczną pernamentną uzyskaną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji                   

NR 2015/3704/OR – nazwa zbiórki „Pokochaj Teatr ,pokochaj muzykę” zebrane łacznie od 

05.10.2015- 19.12.2015 -7620 zl w załączeniu sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki 

 

                                                                                                                                                                   

PROGRAMY – Integracja ,  HAPPY Familly ,Żyj Zdrowo - w obrębie tych 

programów Fundacja wraz z CTS Sobota zorganizowała wycieczkę sportowo – 

edukacyjną  2 klas gimnazjalnych do Rokietnicy na obiekty sportowe  CENTRUM 

TENISOWE SOBOTA – poprzez sport i zabawę ,poznawanie nowych dyscyplin 
sportowych, wspólny posiłek ,mini zawody sportowe w tenisie ,  squashu,  bowlingu 

,grupy  z 2 klas wspaniale się integrowały ,zobaczyły że można czas inaczej spędzad a przede 

wszystkim zdrowo i taki był cel naszego projektu.    

PROGRAM  Dzieci – Dzieciom 

Sprawozdanie z organizacji  XVI edycji Międzynarodowego Festynu Integracyjnego  „Dzieci-  
Dzeciom” Poznao 2015  z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu  29.05.2015. 
Organizatorami  Festynu Integracyjnego Poznao 2015 Dzieci- Dzieciom"była  Fundacja 
Renaty Mataczyoskiej i Izabeli Ewy Kwiatkowskiej „Światełko w Tunelu” reprezentowana 
przez Izabelę Ewę Kwiatkowską Konsula Honorowego Republiki Austrii i Renatę Mataczyoską 
Konsula Honorowego Republiki Czeskiej .Przedsięwzięcie to organizowane bylo już szesnasty 
raz z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i przyświecała jemu idea integracji dzieci 
poszkodowanych przez los z poznaoskich i wielkopolskich szkół specjalnych oraz ośrodków 
pomocy społecznej z dziedmi z zaproszonych równorzędnych Szkół Podstawowych z 
Poznania i powiatu poznaoskiego. Celem Festynu było aby poprzez gry, zabawy dydaktyczne, 
sport i rekreację ruchową, zintegrowad dzieci niepełnosprawne z dziedmi zdrowymi ,tak aby 
uwierzyły we własne możliwości, poznały kolegów z innych szkół, a towarzysząca temu 
radośd wzbogaciła ich proces nauczania i rozwinęła psychikę.  Dzieci biorące udział w 
Festynie, nie tylko spełnią swoje marzenia, ale odzyskują godnośd i wiarę we własne siły,  
pokonując  barierę codziennego strachu. 
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Te działania pomagają również w kontynuowaniu nawiązanej w ubiegłych 

latach współpracy , pomiędzy placówkami opiekuoczo-wychowawczymi ,szkołami a 

fundacją „Światełko w Tunelu”.Festyn Integracyjny sportowy  odbył się 29 maja 2015 

roku na stadionie AWF w Poznaniu , oficjalnemu otwarciu Festynu przy udziale 

zaproszonych gości i sponsorów towarzyszyła piękna parada/korowód 

uczestniczacych uczniów z flagami swoich miast i szkół – pocztysztandarowe, 

prowadzone przez zproszone zespoły – Orkiestrę Młodzieżową Dętą Vivaty z 

Sierakowa, Teatr Szcudlarzy Z Głową w Chmurach , wolontariuszy Funadcji Dr Clown i 

Pyrka – maskotki poznaoskiej Policji.                                                                                                                       

Jak co roku ,dzięki uprzejmości Pana Rektora AWF korzystaliśmy w ten dzieo z obiektu 

sportowego ,a profesionalizm zawodów sportowych zapewniali pracownicy i studenci 

AWF Poznao. Kolejny rok, dzięki dobrej wspólpracy z Komendą Wojewódzką i Miejską 

Policji odbyły się pokazy tresury psów policyjnych,szkolenie z udzielania pierwszej 

pomocy ,oraz program edukacyjny dla dzieci i nauczycieli, prowadzony przez Wydział 

Prewencji – Miasteczko Policyjne z nauką znaków drogowych.      

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

uczestniczących w spotkaniu. W związku z tym z prawdziwą przyjemnością pragnę 

poinformowad, że w poprzedniej  XV edycji Międzynarodowego Festynu Dzieci-Dzieciom  

,łącznie dzieci zagranicznych i dzieci z Polski w spotkaniach sportowych na stadionie AWF 

wzięło udział czynnie ponad  1150 osób.  W tym roku zainteresowane uczestnictwem w 

zawodach sportowych były Szkoły Podstawowe o profilu specjalnym, Szkoły Podstawowe 

integracyjne, Domy Dziecka oraz Domy Dziennej Pomocy w liczbie ponad 1500 dzieci.                                                                                                                                                  

Również w tym roku objęli  Patronatem Honorowym  Festyn Integracyjny Dzieci-Dzieciom          

Poznao 2015 - Wojewoda Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Stołecznego Poznania, Starosta Powiatu Poznaoskiego 

,Wielkopolski Kurator Oświaty , bez których byśmy nie podołali udżwignąd rozmiaru tej 

imprezy .  Bardzo się cieszę, że wszystkie strony poprzez okazywane nam zaufanie i 

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

stałe wpisało się do wielkopolskiego i poznaoskiego kalendarza.                                                                                                           

Wszyscy uczestnicy zawodów, bez względu na stopieo niepełnosprawności, chętnie brali 
udział w zaplanowanych konkurencjach, grach i zabawach. Widad było, że każde z nich 
odczuwało radośd, dumę i zadowolenie. Chod na co dzieo przez swą niepełnosprawnośd 
borykają się z trudnościami, pokazali iż potrafią rywalizowad 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 paostw przeprowadzili wiele wzajemnych 
rozmów ,dzielili się swoją wiedzą pedagogiczną ,obie strony wyrażały chęd podjęcia 
sformalizowanej wzajemnej współpracy . 
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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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Po zakooczonych zawodach sportowych ,dzięki zaangażowaniu Komendy Miejskiej Policji w 
Poznaniu ,dzieci miały możliwośd obejrzenia tresury psów policyjnych a także sprzętu i 
pojazdów Policji ,zostały również przeprowadzone krótkie pogadanki edukacyjne dotyczace 
bezpieczeostwa 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 .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 Poznao i 
Województwo Wielkopolskie .Urząd Starosty Powiatu Poznaoskiego sfinansował suchy 
prowiant na drogę dla dzieci ,kierowców i opiekunów. Każda grupa nie będąca z Poznania  
jak i zagraniczna otrzymała od organizatorów słodycze ,owoce i wodę na drogę .   
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 DARCZYOCY zostali uhonorowani medalami ,statuetkami i 
dyplomami okolicznościowymi przygotowanymi przez organizatorów .  
Organizatorzy festynu i uczestnicy wraz z opiekunami  byli bardzo wdzięczni Patronom 
Honorowym i sponsorom za okazaną życzliwośd 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, 11 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 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 teatru 
kukiełkowego Agencji Artystycznej ANAnas .                                                                                  
Takie wydarzenie mogło się odbyć dzięki hojności naszych zaprzyjaźnionych firm i 
Członków Klubu WTC Poznań ,oraz pozyskanych środków ze sprzedaży cegiełek: 
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W spotkaniu ogólnie uczestniczyło 280 dzieci w tym ze szkoły nad którą Fundacja ma 
Patronat. –  uczniowie z klasy I (5,6) II (6,7 lat) , III ( 8,9 lat ),IV   ( 10, 11 lat ), plus 
nauczyciele ,uczniowie ze Szkoły Podstawowiej z Różannej ,ze Szkoły Podstawowej z 
Trzemeszna – uczniowie i  przedszkolaki (4,5) lat , uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
Międzynarodowej, dzieci z Domu Rodzinnego ze Swarzędza Idea projektu to przede 
wszystkim integracja i pokazanie że” inny nie znaczy gorszy” 
 

W ramach programu HAPPY Familly  .Fundacja przygotowala upominki rzeczowe 

(odzież ,zabawki ,ksiązki ,przybory szkolne ) dla dzieci ,oraz słodycze swiąteczne ,dla 
dzieci i rodziców niezbędne produkty spożywcze do przygotowania  Świat Bożego 
Narodzenia w ramach współpracy ze szkołami i Domami Rodzinnymi w Poznaniu. 
Paczki zostały przekazane  do rodzin podczas spotkań Mikołajkowych i gwiazdkowych 
Funadcji Światełkow Tunelu. Fundacja również przekazała ponad 200 książek dla 
dorosłych i dzieci z Klubu Polonus i do Bblioteki JI.Mahena w Brnie zebranych i 
zakupionych do nauki języka polskiego i historii oraz ksiązki popularne,bajki,powieści. 
 
W ramach programu Dziecko w Świecie Zagrożeń –Fundacja wydrukowała i wydała 
książkę „Dzieci w świecie zagrożeń Vademecum dla profesjonalistów” skierowana jest 
do dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta 
Poznania i powiatu poznańskiego .Niniejsza publikacja stanowi kompleksową 
odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony osób zajmujących się zawodowo 
problematyką małoletnich. Zebrane tu informacje w systematyczny sposób 
przedstawiają najważniejsze uwarunkowania prawne ,a jednocześnie stanowią 
kompedium  wiedzy o obecnych zagrożeniach  dla naszych dzieci. Propozycja 
Vademecum zasługuje również na uwagę ze względu na wartości merytoryczne .Autorka 
Joanna Kęcińska  aspirant Wydziału Prewencji  Komendy Miejskiej w Poznaniu  w 
sbosób nieżwykle szczegółowo analizuje niepożądane zachowania ,wskazując nam na 
skalę zjawiska  ,aspekt wolicjonalny ,skutki zdrowotne i prawne. 
Decyzja Funadatorów magła być tylko jedna –wspieramy Komendę ,drukujemy i 
współorganizujemy seminaria i spotkania edukacyjne dla dorosłych dzieci i młodzieży.   
 
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,  fundacja we wrześniu 
2015r.złożyła wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o Przeprowadzanie 
Zbiórek Publicznych i uzyskała zgodę z numerem nadanym 2015/3704/OR  .                                                         
                                                                                                                                                               
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 ,oraz link  na osobny 

album z realizowanymi programami edukacyjnymi i innymi projektami  realizowanymi 
przez Fundację Światełko w Tunelu. https://www.flickr.com/photos/swiatelko/albums                                                                 
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