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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 2016 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 -Anna Orzeszko-Spaczyńska                                                                          

Fundatacja /Fundatorzy utworzyli Radę Programową Fundacji jako organ 

opiniodawczo-doradczy ,propagujący cele fundacji i ich realizacje.Do Rady  

Programowej zaprosiłiśmy  Pana Krzysztfa Majchrzaka z którym fundacja 

wspaólpracuje od samego początku powołania fundacji. 

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 2016 ROKU– PRZYJĘTYCH 

UCHWAŁĄ ZARZĄDU  NR1 , NR 2, NR 3, NR 4 ,NR 5, NR 6 ,NR 7,NR 8,NR 9  

 UCHWAŁA NR 1 –  wsparcie Stowarzyszenia Nasze Serce w Poznaniu, do kwoty 

11.000 zł w dwóch transzach  jako darowizna celowa – środki przeznaczone 

będą na wsparcie budowy oddziału kardiochirurgi dzicięcej w Poznaniu.                                                                                                   



 

 UCHWAŁA NR 2 - zatwierdzenie współorganizacji 15 lutego 2016r konferencji  

„Dziecko w świecie zagrożeń” Vademecum dla profesjonalistów , dotyczacej 

promocji książki wydanej przez Fundację operacowaną przez Joannę Kęcińską 

we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 

.Konferencja jest dedykowana dyrektorom i pedagogogom szkół podstawowych 

i gimnazjum poznańskich oraz wielkopolskich . 

UCHWAŁA NR 3 – Podpisanie porozumienia nr 112/CIL/2016 z Centrum 

Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Zawierciu dotyczacego na pozyskiwaniu 

środków z 1% podatku od osób fizycznych przez partnera za pośrednictwem 

stowarzyszenia w ramach Akcji „1% dla NGO” 

UCHWAŁA NR 4 –  zatwierdzenie organizacji Międzynarodowego Festynu 
Integracyjnego Dzieci-Dzieciom Poznań 2016 ,oraz udział w  imprezach 
kulturalnych towarzyszacych –projekt Teatru w Głową w Chmurach – 
rewitalizacja ul.Św.Marcin   

UCHWAŁA NR 5  –  objęcie kolejny rok Patronatem Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu im.Powstańców Wielkopolskich w roku 
szkolnym 2016/2018       

UCHWAŁA NR 6-  Zatwierdzenie wsparcia Szkoły patronackiej w organizacij 

uroczystości zakończenia roku szkolnego i ufundowanie nagród  rzeczowych – 

ksiażek i gier edukacyjnych , słodyczy  oraz dla  wyróznionych uczniów i 

wolontariuszy okolicznościowych medali .   

UCHWAŁA NR 7 -  podjęcie współpracy z Panem Robertem Nowickim i przyjęcie 

darowizny rzeczowej w postaci rękawic sportowych zimowych  dla dzieci i 

młodzieży . W ramach tej darowizny fundacja rozpocznie rozdawanie w 

szkołach ,domach dziecka ,ośrodkach społecznych rękawice pod nazwą 

projektu  Akcja Rękawiczka – Ciepła Zima 2016/2017    

UCHWAŁA NR 8 –  współorganizacja z WTC Poznań i MTP święta Mikołajek dla 

250 dzieci ze szkół z oddziałami integracyjnymi ,przedszkola integracyjnego  

UCHWAŁA NR 9 -  Zarząd Fundacji  podjał decyzję o wzięciu pod swoją opiekę 

ciężko chorą dziewczynkę Sonię Buczkowską w wieku 5 lat ,której głównymi 



chorobami są Zespół Retta i Zespół Angelmana – postępujace choroby 

neurologiczne o podłożu genetycznym. 

  Fundacja w roku 2016 opierała  swoją działalność 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 2016 

 
 

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. 

   

 

 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.                                                                                                                                       



 

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. 

Dziecko w świecie zagrożeń                                                            

– program ten  skierowana jest do dyrektorów i pedagogów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta 

Poznania i powiatu poznańskiego  .Projekt realizowany przy 

współpracy z Wydziałem Prewencji Miejskiej Policji w 

Poznani. Książka "Dziecko w świecie zagrożeń" autorki 

asp.sztab.Joanny Kęcińskiej została wydana i sfinansowna 

przez Funadcję "Światełko w Tunelu" we współpracy z 

Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 

.Fundacja wydając tą publikację wzięłą udział w projekcie 

Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ,dotyczącym 

zwiększenia wiedzy nauczycieli placówek gimnazjalnych oraz 

rodziców w zakresie przeciwdziałania zachowaniom 

ryzykownym zagrożeń wieku dorastania ,kreowanie 

zachowań umożliwiających unikanie zagrożeń 

,Uświadomienie dorosłym odpowiedzialoności za prawidłową 

socjalizację oraz ochronę przed krzywdzeniem małoletnich.  

KSIĄŻKA JEST PRZEKAZYWANA NIEODPŁATNIE  WSZYSTKIM 

ZAINTERESOWANYM. FUNDACJA WYDAŁA 1100 EGZEMPLARZY     

 

                                                                                                                

 



Najważniejsze  zrealizowane  projekty w 2016 roku 

w ramach programów zatwierdzonych przez zarząd 

Fundacji zgodnie ze statutem                                                       

                                 Dziecko w Świecie Zagrożeń                                  

                                        Kontynuacja realizacji  projektu  druku ksiązki  ‘Dziecko w 

Świecie zagrożeń”-  Vademecum  dla  profesjonalistów     skierowana jest do 

dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

miasta Poznania i powiatu poznańskiego  .Projekt realizowany przy 

współpracy z Wydziałem Prewencji Miejskiej Policji w Poznani. 15 lutego w 

Collegium Da  Vinci odbyła się  odbyła się konferencja "Dziecko w świecie 

zagrożeń"której organizatorem była Komenda Miejska Policji w Poznaniu ,oraz 

Fundacja "Światełko w Tunelu" ,gospodarzem było Collegium Da Vinci a 

partnerami :European Media Group ,Akademia Dokumentalna ,Laser Druk 

.Konferencja odbyła się pod patronatem medialnym TVP3 Poznań i Magazyn 

Merkuriusz Polska .Spotkanie było podzieleone na trzy etapy w pierwszym głos 

z\abrali prelegenci - Eryk Matuszkiewicz ,lekarz toksykolog z Oddziału Szpitala 

im.F.Raszei ,mówił o zagrożeniach jakie płyną z zażywania przez dzieci 

dopalaczy, Jolanta Graczyk-Ogdem-Przewodnicząca Terenowego Komitetu 

Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu przekazała jak rozpoznawać niepokojace 

sygnały świadczące o tym że dziecko jest krzywdzone .Dr Joanna Świątkiewicz z 

Collegium Da Vinci omówiła tematykę zachowań ryzykownych wśród młodziezy 

prowadzących do dysfunkcji.Policjantka i autorka książki asp.sztab.Joanna 

Kęcińska z Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu mówiła o cyberzagrożeniach 

,uzależnieniach i przemocy.W drugiej części przygotowaliśmy panel dyskusyjby 

z udziałem KMP w Poznaniu ,Fundacji Światełka w Tunelu ,Collegium Da Vinci 

,pedagoga oraz kuratora sądowego ,dyrektora ZS z klasami integracyjnymi nr 3 

,księdza ojca Dominikanina, lekarza pediatrę .Po panelu uczestnicy seminarium 

obejrzeli głośny angielski film edukacyjny "W (Nie) Realu" Konferencja była 

dedykowana do dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych i podstawowych 

z terenu Poznania i powiatu poznańskiego ,a także do przedstawicieli władz 

samorządowych ,wydziału oświaty ,przewodniczących wydziałów sądów 

rodzinnych i nieletnich ,dyrektorów ośrodków wychowawczych i poprawczych 

,funkcjonariuszy Policji poznańskiej oraz mediów.W spotkaniu wzioło udział 

ponad 300 osób 



                                                   

                                 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 .  

*    W obrębie tego projektu Fundacja  zaprosiła kolejne  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.  „  

 Uczestniczące  dzieci w Międzynarodowy Festynie Dzieci Dzieciom, 

03.06.2016r (łącznie było ze wszystkich zaproszonych szkół i ośrodków 1600 

dzieci), mogły poznać zaproszony do współpracy  Teatr Szczudlarzy „Z 

Głową  w Chmurach”, nauczyć się  sztuczek akrobatycznych , zaprosiliśmy 

do współpracy  Młodzieżową  Orkiestrę Dętą  Vivaty  z zespołem 

choreograficznym oraz Fundację Dr Clown z ich animacjami dla 

najmłodszych uczestników.                                                                                                                                                   

Dzieci miały również możliwość poznania  kultury i tradycji regionalnych 

zaproszonych dzieci z Czech – szkoły partnerskiej z Brna i dzieci z ukrainy z 

miasta Humani  ,razem realizowały dzieci program artystyczny 

 Międzynarodowym Festynie Dzieci Dzieciom w 2015 roku  z okazji Dnia 

Dziecka uczestniczyło   ze szkoły patronackiej 250  uczniów, 

 W ramach tego programu podczas organizacji 2016.12,06 Mikołajek wraz 

z WTC Poznań i MTP  dzieci realizowały program  świąteczny   

przygotowany przez Agencję Artystyczną ANAnas i Fundację Dr Clown – 



uczestniczyło 280 dzieci  ,wszystkie dzieci otrzymały okolicznościowe 

paczki                                                                      

 Fundacja uczestniczyła  w realizacji porojektu „ Szkoła z Klasą”- 

dofinansowanie 

 Fundacja „Światełko w Tunelu” w wrześniu 2016r. w/w szkołę objęła kolejny 

rok szkolny 2016/2017 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” 

„Żyj Zdrowo” „Młody Talent” ,”Dzieci w świecie zagrożeń”                                                                                                                                                                                               

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 .zgodnie z zezwoleniem na zbiórkę publiczną pernamentną 

uzyskaną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  NR 2015/3704/OR – nazwa 

zbiórki „Pokochaj Teatr ,pokochaj muzykę” 

                                                                                                                                                                  

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

programów Fundacja wraz z zaproszonymi szkołami ,domami dziecka 

,osrodkami  dla niewidomych i niepełnosprawnych  na obiekcie sportowym 

AWF Poznań i przy wsparciu pracowników i studentów  w/w realizowała a 

robiła to  poprzez sport i zabawę ,poznawanie nowych dyscyplin sportowych, 

wspólny posiłek ,mini zawody sportowe , zdrową rywalizację ,dzieci 

niepełnosprawne integrowały się z dziećmi sprawnymi   ,zobaczyły że można 

czas inaczej spędzać a przede wszystkim zdrowo i taki był cel naszego 

projektu.  

 PROGRAM –Młody Talent  

Ten program realizowaliśmy zgodnie z podjętymi Uchwałami nr5 i nr6  -  

zarządu  Fundacji „Światełko w Tunelu” podją uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia  objęcia Patronatem Zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi 

nr3 im.Powstańców Wlkp , zgodnie ze  statutem Fundacji.Na podstawie 

par.nr7 pkt 1 statutu Fundacji „ Światełko w Tunelu” Zarząd Fundacji  

zatwierdził  objęcie Patronatem w/w szkoły  w roku szkolnym 2016/2018 

Patronat dotyczył będzie działań na rzecz edukacji dzieci w dziedzinach takich 



jak: rozwój intelektualny ,kultura ,sport ,integracja międzynarodowa .Fundacja 

poprzez akcje celowe  spójne ze statutem Fundacji „Światełko w Tunelu”będzie 

pomagała szkole w rozwoju dzieci i szerzyła ideę niesienia pomocy innym – 

będzie wspólnie realizowała  projekty „Pokochaj muzykę” ,”Dzieci-Dzieciom”  

,”Młody Talent” , „Integracja” .  „Dzieci w Świecie Zagrożeń”  

Zgodnie  z Uchwałą nr 6 -  zarząd  Fundacji „Światełko w Tunelu”  wsparierał 

Szkoły patronackiej w organizacij uroczystości zakończenia roku szkolnego i 

ufundowanie nagród  rzeczowych – ksiażek i gier edukacyjnych , słodyczy    oraz 

okolicznościowych dyplomów i  medali dla wyróżnionych uczniów i 

wolontariuszy. Fundacja  również przy okazji zakończenia roku szkolnego i 

projektu Dzieci- Dzieciom  nagordziła dyplomami i  okolicznościowymi 

medalami nauczycieli którzy wyróżniaja się w naszej współpracy   

.PROGRAM  Dzieci – Dzieciom 

XVII edycja Międzynarodowego Festynu Integracyjnego  „Dzieci-  Dzeciom” 
Poznań 2016  z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu  03.06.2016. 
Organizatorami  Festynu Integracyjnego Poznań 2015 Dzieci- Dzieciom"była  
Fundacja Światełko w Tunelu. Przedsięwzięcie to organizowane bylo już 
siedemnasty raz z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i przyświecała jemu 
idea integracji dzieci poszkodowanych przez los z poznańskich i wielkopolskich 
szkół specjalnych oraz ośrodków pomocy społecznej z dziećmi z zaproszonych 
równorzędnych Szkół Podstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego. Celem 
Festynu było; aby poprzez gry, zabawy dydaktyczne, sport i rekreację ruchową, 
zintegrować dzieci niepełnosprawne z dziećmi zdrowymi ,tak aby uwierzyły we 
własne możliwości, poznały kolegów z innych szkół, a towarzysząca temu 
radość wzbogaciła ich proces nauczania i rozwinęła psychikę.  Dzieci biorące 
udział w Festynie, nie tylko spełnią swoje marzenia, ale odzyskują godność i 
wiarę we własne siły,  pokonując  barierę codziennego strachu.                                                                                                 
W Festynie Integracyjnym Dzieci-Dzieciom Poznań 2016 ,na Stadionie AWF 
Poznań  Fundacja i AWF gościło 1650 dzieci prawie 300 opiekunów ,60 
osobowy zespół Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sierakowa ,Szczudlarze i 
akrobaci Teatru z Głową w Chmurach ,Fundację Dr Clown ,18 szkół w tym 
Zespoły Szkół Specjalnych, Zespoły Szkół z Oddziałami Integracyjnymi,Szkołę 
dla Niesłyszących,Szkołę Podstawową Niepubliczną z Różannej ,Collegium Da 
Vinci, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze z 
Kowanówka,Antoniewa,Mosiny,Wągrowca,Szkoły Podstawowe z 
Gniezna,Dąbrówki,Długiej Gośliny,z Poznania ,dzieci z Zespołu Szkół 
Integracyjnych z Brna .Zawody sportowe przeprowadzili jak co roku pracownicy 



i studenci AWF Poznań ,Wydział Prewencji Miejskiej Policji w Poznaniu 
przygotował "miasteczko policyjne" gdzie dzieci mogły poznać podstawy 
bezpieczeństwa na drodze,zobaczyć Mobilny Komisariat ,radiowóz i motocykl 
policyjny ,Fundacja Dr Clown przygotowała dla njmłodszych kolorową zabawę a 
Teatr z Głową w Chmurach -szczudlarze i akrobaci dali wspaniały pokaz swoich 
umiejętności a wszystko to przy pięknym mini koncercie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Art Vivaty z Sierakowa. Fundacja w tym roku przygotowała 
wyjątkowy, punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów ,będący niejako 
kontynuacją wydanej ksiązki "Dzieci w świecie zagrożeń" Vademecum dla 
profesjonalistów ,obsługiwany przez osoby merytorycznie przygotowane do 
tych tematów ,jednocześnie były przekazywane zainteresowanym nieodpłatnie 
ksiązki "Dzieci w świecie zagrożeń"                                                                                                                   

Te działania pomagają również w kontynuowaniu nawiązanej w 

ubiegłych latach współpracy , pomiędzy placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi ,szkołami a fundacją „Światełko w Tunelu”. Jak co roku 

,dzięki uprzejmości Pana Rektora AWF korzystaliśmy w ten dzień z 

obiektu sportowego ,a profesionalizm zawodów sportowych zapewniali 

pracownicy i studenci AWF Poznań. 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.      

W  XVII edycji Międzynarodowego Festynu Dzieci-Dzieciom  ,łącznie dzieci 

zagranicznych i dzieci z Polski w spotkaniach sportowych na stadionie AWF 

wzięło udział czynnie ponad  1350 osób - zainteresowane uczestnictwem w 

zawodach sportowych były Szkoły Podstawowe o profilu specjalnym, Szkoły 

Podstawowe integracyjne, Domy Dziecka oraz Domy Dziennej Pomocy.                                                                                                                                                  

Również i tym razem objęli  Patronatem Honorowym  Festyn Integracyjny 

Dzieci-Dzieciom  Poznań 2016 - Wojewoda Województwa Wielkopolskiego, 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Stołecznego 

Poznania, Starosta Powiatu Poznańskiego ,Wielkopolski Kurator Oświaty , bez 

których byśmy nie podołali udżwignąć rozmiaru tej imprezy .  Bardzo się cieszę, 

że wszystkie strony poprzez okazywane nam zaufanie i współuczestnictwo 

przyczyniją się  do organizacji tego wydarzenia, które już na stałe wpisało się do 

wielkopolskiego i poznańskiego kalendarza.                                                                                                               

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 dalszej sformalizowanej wzajemnej współpracy .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 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.  
Nasi DARCZYŃCY 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 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". 
 

Realizując poniższy projekt – realizowaliśmy jednoczesnie 
programy- Dzieci-Dzieciom , Integracja i Pokochaj teatr Pokochaj 
muzykę; 

*03.06..po Festynie Integracyjnym Dzieci-Dzieciom ,Fundacja 
wspólorganizowała z Teatrem z Głową w Chmurach i Zespołem Szkół z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu PARADĘ I TEATR ULICZNY 
"Przyjaciół ulicy Św.Marcin" .Do współpracy w tym projekcie zaprosiliśmy 
Fundację Dr Clown i Kapelę Dudziarzy Wielkopolskich a w korowodzie i paradzie 
udział wzięły dzieci ze ZSz z OI nr 3 , zaproszone dzieci z Zespołu Szkół z 
Oddziałami Integracyjnymi z Brna naszego Partnerskiego Miasta oraz 
zaproszeni goście,była to piękna kolorowa ,międzynarodowa parada 
zakończona wspólnym ulicznym występem wszystkich uczestników parady. 
Wieczorem Fundacja wraz ze Szkołą patronacką zorganizowała dla dzieci 
wspólną międzynarodową zabawę/dyskotekę . Wszystkie koszty związane z 



pobytem dzieci w tym okresie ,zapewnieniem noclegów ,wyzywienia ,atrakcji 
poniosła fundacja ze środków pozyskanych od sponsorów i środków własnych 
                                               
PROGRAM   Integracja                                                                                                                              
*w ramach tego programu 05.03.br. Fundacja współorganizowała projekt 
edukacyjny na terenie Biblioteki Austriackiej dla dzieci z Domu Dziecka nr 3 w 
Poznaniu .Dzieci miały okazję posłuchać ciekawostek o Austrii ,które 
opowiadała Konsul Honorowa Austrii Izabela Kwiatkowska ,dzieci pod okiem 
trenera ,plastyka przygotowały swoją książkę używajac do tego nowych 
ciekawych pomysłów i technik,,wybierały z kilkunastu wydań z różnych kraji, 
najładniejszą według dzieci książkę "O Kopciuszku" .To była udana sobota tak 
dla dzieci jak i dla nas organizatorów :) no i zdecydowaliśmy że będziemy ten 
projekt kontynuować !!! 
Projekt ten mogliśmy zrealizować dzięki współpracy z  Biblioteką Austriacką w 
Poznaniu i Firmie FREYWILLE Vienna .W projekcie uczestniczyło 20 dzieci w 
różnym wieku    

*w ramach tego programu .w pażdzierniku  Fundacja Światełko w Tunelu 
została zaproszona przez Panią Marię Tomaszewską Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychawczego dla Dzieci Niewidomych im.Synów Pułku w 
Owińskach i przez Pana Leszeka Szmaję-nauczyciela w-fu -pomysłodawcę tej 
nowej dyscypliny sportowej dla niewidomych- na IV Mistrzostwa Polski w 
Tenisie Stołowym Dźwiękowym. Mieliśmy pierwszy raz okazję usłyszeć i 
zobaczyć a nawet samemu spróbować dotknąć nowej dyscypliny sportowej 
jakim jest Tenis Stołowy Dźwiękowy  Zaproszenie nas na IV Mistrzostwa 
spowodowało podjęcie przez Fundację decyzji o wsparciu młodych 
niewidomych i niedowidzących sportowców i dofinansowanie wyjazdu w 
dniach 25-26.11.2016r.7-osobowej grupy na zawody sportowe do Pilzna w 
Czechach. Wsparliśmy podopiecznych Ośrodka z prawdziwą przyjemnością 
,dając w ten sposób możliwość zaprezentowania czeskim nauczycielom i 
uczniom nowej dyscypliny sportowej jakim jest Tenis Stołowy Dźwiękowy ,a 
która powstała z myślą o osobach niewidomych .Fundacja wsparła Ośrodek 
kwotą 1000 zł jako darowizny celowej – na dofinansowanie podróży 

*W ramach tego programu Fundacja Światełko w Tunelu 09.12.2016 roku 
kolejny raz współorganizowała Mikołajki wraz z WTC Poznań dla ponad 180 
dzieci ze Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu ,Szkoły 
Podstawowej nr 74 im.Mikołaja Kopernika,,Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Integracyjnej z Różannej ,Szkoły Podstawowej z Kamionek 
,Dzieci wspaniale się bawiły, pięknie ubrały choinki przygotowanymi przez 
siebie ozdobami i stroikami ,każda szkoła przygotowała świąteczny program 



artstyczny, oceniany przez profesjonalnego Jurora - Agnieszkę Różańską, 
wszystkie dzieci otrzymały słodkie prezenty od Mikołaja.oraz ciepłe zimowe 
rękawiczki w ramach realizacji projektu Fundacji "Ciepła zima ,ciepłe rączki" . 
Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom, ,dziękujemy WTC Poznań za dobrą 
współpracę w naszym wspólnym mikołajkowym projekcie, dziękujemy 
Agnieszce Różańskiej wspaniałej aktorce z Teatru Nowego za uatrakcyjnienie 
dzieciom święta mikołajkowego oraz bardzo dziękujemy za współpracę Fundacji 
Dr Clown - Elwirze Machowiak i jej wolontariuszom                                                                                              
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 Światełko w Tunelu.  również 
przekazała kolejny 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 HAPPY Familly  fundacja  Uchwałą nr 9 , zarządu 

Fundacji „Światełko w Tunelu”  podjał decyzję o wzięciu pod swoją opiekę 

ciężko chorą dziewczynkę Sonię Buczkowską w wieku 5 lat ,której głównymi 

chorobami są Zespół Retta i Zespół Angelmana – postępujace choroby 

neurologiczne o podłożu genetycznym. Fundacja jest w posiadaniu stosownych 

medycznych dokumentów Sonii Buczkowskiej i prośby Matki Aleksandry 

Buxczkowskiej do Fundacji Światełko w Tunelu o pomoc stałą i doraźną. 

Pomoc będzie polegała na dofinansowaniu niezbędnych ,nierefundowanych 

lekarstw dla Soni , pomoc w pozyskiwaniu pieniędzy na rechabilitację 

dziewczynki  ,na artykuły edukacyjne specjalistyczne dla w/w chorób .Fundacja 

będzie wspierała Sonię i Aleksandrę Buczkowska w zakup artykułów  codziennej 

potrzeby –żywność ,chemia gospodarcza, środki osobistej czystości  itd ,;                                                           

zgodnie ze statutem fundacji - $ 7 punkt 1 b,d, punkt 2 – co już czyni ,fyundacja 

utrzymuje stały kontakt z matką dziecka  i chorą dziewczynka. Fundacja również 

wspiera  potrzebujące poprzez organizowanie zbiórek  wszelkich  nakrętek PET 



– PP/PE  z których zebrane pieniądze są przeznaczone na wyjazd 

rechabilitacyjny dla Soni i jej opiekuna prawnego Matki    

*Nowy  Projekt "Ciepła Zima ,ciepłe rączki" Fundacji Światełko w Tunelu 

,może być realizowany dzięki sponsorowi Panu Robertowi Nowickiemu  ,który 

nam przekazał  2200 par rękawiczek zimowych – sportowych (francuskich i 

niemieckich)  dla dzieci i młodzieży  ; już przekazałyśmy do szkół ,ośrodków 

społecznych ,domów dziecka ,blisko 1000 par rękawiczek a pozostało jeszcze 

1200 par do rozdysponowania – co będziemy sukcesywnie czynili.Dzięki 

sponsorowi Fundacja nasza sprawiła wiele radości wśród dzieci i ich opiekunów 

–pierwsze rękawice były rozdane w paczkach świątecznych wszystkim 

uczestnikom imprezy Św.Mikołaja jak i dzieciom z pozostałych instytucji 

.Fundacja jest w posiadaniu potwierdzeń przyjęcia przez szkoły i ośrodki 

darowanych rękawic.  

*W listopadzie 2016 roku Fundatorom Funadcji Światełkow Tunelu tj Izabeli 
Ewie Kwiatkowskiej i Renacie Mataczyńskie został nadany Brązowy Medal a 
wręczony 05.01.2017 roku .Zostałyśmy odznaczona przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Brązowym Medalem za zasługi dla policji 
wręczonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i przez 
Wojewodę Wielkopolskiego, Fundacja przy współpracy z Komendą Policji 
Wojewódzkiej i Miejskiej w Poznaniu wydała książkę autorki - aspirant Wydziału 
Prewencji Joanny Kęcińskiej "Dzieci w Świecie Zagrożeń" Vademecum dla 
profesjonalistów , współorganizowała seminarium przeznaczone dla nauczycieli 
,opiekunów ,psychologów ,dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
dotyczace zagrożeń - poczynając od demoralizacji takich jak spożywanie 
alkoholu ,,poprzez prostytucję ,subkultury ,kończąc na współczesnych 
zagrożeniach w cyberprzestrzeni , narkotykach i dopalaczach.Obecnie Fundacja 
kontynuuje projekt związany z prewencją zagrożeń wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej.  
TO WYRÓŻNIENIE ZOBOWIĄZUJE ,a my w Fundacji Światełko w Tunelu lubimy 
nowe wyzwania na rzecz potrzebujących.   
 
–  Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1  Fundacja wsparła Stowarzyszenie „Nasze 
Serce” w Poznaniu ul.Szpitalna 27/33  na podstawie $ 5 nr 7 pkt.1e i $ 8 pkt 2 ,8 
Statutu Fundacji w dwóch transzach tj .11.01.2016 kwotę 5265,00  i 
02.02.2016  kwotę 5040,00 jako darowizna celowa – środki przeznaczone będą 
na wsparcie budowy oddziału kardiochirurgi dzicięcej w Poznaniu. Środki 
pochodziły ze zbiórki publicznej i środków własnych Fundacji.                                                                                                  
 



ZARZĄD FUNDACJI w 2016 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  
 
ZBIÓRKI PUBLICZNE  
Zbiórek Publicznych zgodnie z  uzyskaną zgodę z numerem nadanym 
2015/3704/OR  i  2016/223/OR –zbiórki mają status zbiórek pernamentnych .                                                         
                                                                                                                                                               
                                                               
Fundacja „Światełko w Tunelu” aby móc pozyskać 1% od podatku w dniu 

04.03.2016 roku podpisała Porozumienie z Centrum Inicjatyw Lokalnych 

celem współpracy w zakresie realizacji Akcji:”1% dla NGO”                                                                                                                     

Darczyńca, zgodnie z porozumieniem nr: 112/CIL/2016  i UMOWA 

DAROWIZNY nr  112/CIL/2016 zawarta w dniu . .02 .11. 2016 r.  w Zawierciu w 

ramach akcji Centrum Inicjatyw Lokalnych w dniu , przekazal  darowiznę na 

rzecz Obdarowanego  w wysokości 1561  zł (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt 

jeden zł.) 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                

http://www.swiatelkowtunelu.org/
https://www.flickr.com/photos/swiatelko/albums
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