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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 2017 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 oraz Grażynę 
Wojciechowską. 

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 2017 ROKU– PRZYJĘTYCH 
UCHWAŁĄ ZARZĄDU -  NR1 

 UCHWAŁA NR 1 –                                                                                                                    
-  kontynuacja  podpisanego 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” za rok  2017 

- organizacja zaplanowanego koncertu Noworocznego  na Akademii Muzycznej 

-  zatwierdzenie organizacji Międzynarodowego Festynu Integracyjnego Dzieci-
Dzieciom Poznań 2017 ,oraz udział w  imprezach kulturalnych towarzyszacych 
Międzynarodowemu Dniu Dziecka   



- kontynuacja Patronatu nad Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 
w Poznaniu im.Powstańców Wielkopolskich w roku szkolnym 2017 zgodnie z 
podjętą decyzją w roku 2016       

-  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 .   

- organizacja trzydniowego wyjazdu edukacyjno-wypoczynkowego dla uczniów 
ze SP nr 75 nad morze – proponowana ilość uczniów 17-20 plus opiekunowie 

- kontynuacja Akcji Rękawiczka-Ciepla Zima , rozdawanie w szkołach ,domach 
dziecka ,ośrodkach społecznych rękawice zimowe/sportowe dla dzieci, 
młodziezy z Poznania i Wielkopolski    

- organizacja  Mikołajek dla  szkoły i przedszkola integracyjnego ( patronackiej) 
–Szkoła Podstawowa  nr 75 w Poznaniu ,współpraca z Fundacją „Dr Clown”     

-  Zarząd Fundacji  podjał decyzję o kontynuacji opieki nad ciężko chorą 
dziewczynkę Sonię Buczkowską w wieku 6 lat ,której głównymi chorobami są 
Zespół Retta i Zespół Angelmana – postępujace choroby neurologiczne o 
podłożu genetycznym ,oraz je mamą prawnym opikunem. 

  Fundacja w roku 2017 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 2017 

 
 

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  samodzielnie  organizuje w Poznaniu 

coroczne międzynarodowe festyny dla dzieci w celu integracji, której 

przyświeca motto –„Wszyscy jesteśmy równi ,inny nie znaczy gorszy” 



 
  

 

 Młody talent 

Program Młody Talent ma na celu pomoc stypendialną szczególnie 

utalentowanym uczniom, głównie niepełnosprawnym oraz z rodzin biednych 

nagradzanie wyjątkowych uczniów nie tylko pod względem nauki ale także pod 

względem progresu w przystosowaniu społecznym ,działanie na rzecz swojej 

małej szkolnej społeczności. 

  

 

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. 

         

 

 

                                                                                                      

 



Najważniejsze  zrealizowane  projekty w 2017 roku 
w ramach programów zatwierdzonych przez zarząd 
Fundacji zgodnie ze statutem                 

                                                                  

1.   Kontynuacja realizacji  projektu   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. Przekazywanie ,nieodpłatne 
ksiażek ,organizacja indywidualnych spotkań z pedagogami i rodzicamio 

  1 . W styczniu Fundacja w (osobach Renata Mataczyńska i Izabela Ewa 
Kwiatkowska) została  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.  

2. W styczniut  Fundacja zorganizowała koncert zatytułowany  "Muzycznie w 
Nowy Rok ,dając światełko w tunelu...." który powstał przy współpracy 
Akademii Muzycznej i Fundacji Akademii Muzycznej im.I.J.Paderewskiego w 
Poznaniu .Fundacja już 4 raz organizowała koncert dla naszych wspaniałych 
darczyńców ,przyjaciół Fundacji a przede wszystkim dla podopicznych ,rodziców 
,nauczycieli z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu 
im.Powstańców Wlkp , dla zaproszonych społeczności ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im.J.Korczaka w Mosinie .Repertuar kolędowo-
pastorałkowy oraz przeboje królujace w teatrach Broadway'u został 
przygotowany przez muzyków ,artstów ;Marię Jaskulską-Chrenowicz-sopran 
,Marka Szymańskiego- wiolonczela, ,Przemysława Witeka -fortepian ,Tomasza 
Raczkiewicza-kontratenor i prowadzący koncert ,Jacka Lisewskiego- wokal 
,Jacka Skowrońskiego -fortepian.Jeśmy przekonani, że był to udany koncert i 
zaproszeni goście świetnie się bawili a zwłaszcza dzieci z SOSW z Mosiny  



3. Projekt "Ciepła Zima ,ciepłe rączki" Fundacji Światełko w Tunelu , 
przekazałyśmy do szkół ,ośrodków społecznych ,domów dziecka  kolejne 800 
par rękawiczek a pozostało jeszcze około  1000 par do rozdysponowania .Dzięki 
sponsorowi Fundacja nasza sprawiła wiele radości wśród dzieci i ich opiekunów 
w Poznaniu ,Powiecie Poznańskim,Gnieżnieńskim i w Wielkopolsce poprzez 
wskazanie Wydziału Nauki i Edukacji Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego-Projekt był realizowany od stycznia do marca 2017 roku 

4. od  17-19 maja 2017 ·Fundacja zorganizowała edukacyjno-wypoczynkową 
wycieczkę  trzydniowąi do Kołobrzegu/Grzybowa , naszych 18  podopiecznych z 
I klasy Gimnazjum nr2 w Poznaniu im.Powstańców Wlkp .pod opieką 
wychowawcy Pani Agaty Dembowskiej i koordynatora wycieczki Grażyny 
Wojciechowskiej przedstawiciela Rady Fundacji "Światełko w Tunelu" .Dzieci 
podczas pobytu miały okazję pod opieką przewodnika poznać najważniejszą 
historię związaną z Kołobrzegiem , zwiedzić muzea ,uczestniczyć w zabawach 
edykacynych .Wyjazd dał nam informację że należy powtórzyć ten projekt w 
następnych latach .Wśród dzieci większość widziala pierwszy raz morze i 
jechała pociagiem. 
 
5. Jak zwykle w przełomie maja i czerwca Fundacja Światełko w Tunelu była 
organizatorem kolejnej XVIII edycji projektu Festynu Dzieci-Dzieciom Poznań 
2017 organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka ,któremu 
przyświeca idea integracji dzieci poszkodowanych przez los z poznańskich i 
wielkopolskich specjalnych ośrodków i,szkół w tym również dla dzieci 
niewidomych i niesłyszących z dziećmi z zaproszonych szkół podstawowych 
.Poprzez gry ,zabawy dydaktyczne ,sport i rekreację ruchową ,dzieci poznawały 
się nawzajem a towarzysząca temu radość wzbogaca ich proces nauczania 
,pozwala nie tylko spełnić swoje marzenia ,ale uwierzyć we własne możliwości.  
W projekt były zaangażowane i udzieliły nam Patronatu honorowego instytucje 
rzadowe – Wojewoda Wlkp, Wlkp Kurator Oświaty i samorzadowe – Wlkp 
Urzad Marszałkowski ,Starosta Powiatu Poznańskiego  oraz Miasto- Prezydent 
Poznania W .Festyn może być realizowany dzięki wsparciu naszego Partnera 
Projekltu Pana Rektora AWF Poznań i zaagażowaniu pracownikó oraz 
studentów  AWF Poznań ,którzy czuwali nad całą organizacją sportową ,Dzięki 
naszym stałym sponsorom było możliwe zrealizowanie projektu na ponad 1500 
osób w ty także Poznańskiej Polcji , Funadcji Dr Clown ,Orkiestrze VIVAT! z 
Sierakowa ,Teatru z Głową w Chmurach Fundacja wzorem ubiegłego 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 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1589443244407436&id=886925421325892&__xts__%5B0%5D=68.ARCedTa2jblOuq31aY1R9eDeQ2Qqa5PQbaF6AiZYJE5pS4QkEklUSa4WKfZU25uC6WXefx3f4ZMK5laaNJXpwzfKLHAwnwmY5mM3-0IoRmORDYbigcemZnfKwQg68EIHRRbvWbZ29fsP6Q9oETPAXnXsdu_iI-4V8dh_lLPUa2damXnj7W1q2tRuKy3uk6JC-Ypq5Z3VDzIm5Ez4BrUlXpOmWesDgfLT0AdoEtc6PMbp9PmwlCEOGf71yys8g8iFDkHDBydC5BB7odLleA2f4MA21tNhpNch9pgwf43DLIBOKUtz6eGPL6eJjx37-kZMQ1n6bmVTSHzMR7qQgZFTRnxS1Q&__tn__=-R


zainteresowanym nieodpłatnie ksiązki "Dzieci w świecie zagrożeń" 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.  
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".                                                                                                                                           
 
6. 17 września 2017 · Fundacja Światełko w Tunelu ,pierwszy raz miała 
przyjemność uczestniczyć w 7 POZNAŃSKIM TYGODNIU ORGANIZACJI 
POZARZADOWYCH - bardzo dziekujemy organizatorom za możliwość 
zaprezentowania naszej Fundacji na tej wspaniałej imprezie ,mimo ze 
przystapiliśmy do tego projektu na tzw spontanie ,ale uważam że był to dobrze 
spożytkowany czas dla Fundacji .mieliśmy okazję w jednym miejscu poznać 
wiele ciekawych oraganizacji pozarządowych- jesteśmy przekonani ,że w 
przyszłym roku przygotujemy się odpowiednio i z pewnością weźmiemy udział 
w 8 Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych. 
    
 7. 06.12.br. Fundacja "Światełko w Tunelu" zorganizowała dla dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 75 im.Powstańców Wlkp w Poznaniu "Dzień Św.Mikołaja" 
.Udział w zabawie wzięły dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie z klas 1-3 
,zabawa była wspaniała ,jak widać na załączonych zdjęciach .Tegoroczne 
"Mikołajki" to była nie tylko beztroska zabawa ,ale także edukacja ,relaks 
,konkursu ,śpiewanie kolęd ,pyszne słodkości no i oczywiście prezenty. Dzieci 
biorące udział w konkursach wykazały się dużą wiedzą o Czechach ,konsulacie 
RCZ i Austrii o Św.Mikołaju , o naszej Fundacji i Fundacji Dr Clown i doskonale 
wiedziały kim jest Agnieszka Różańska Katafiasz wiedziały że za wolontariuszką 
Dr.Clowna kryje się nasza wspaniała poznańska aktorka. To były piękne 
Mikołajki ,zdecydowaliśmy się że w przyszłym roku rówmież zorganizujemy w 
takiej konwencji Mikołajki a żeby wprowadzić zmianę – zaprosimy do 
współpracy teatr dziecięcy z edukacyjnym spektaklem.  
 
8. zarząd  Fundacji „Światełko w Tunelu”  wsparierał Szkołę patronacką 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  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1718147918203634&id=886925421325892&__xts__%5B0%5D=68.ARBtkLTjzrZKRViLFitvAhrXy73JGZ_EvWWgL_dXfOYAIl9Bhb4HLRdtKjC-MS8TP75qhDr7iknrbKONTcNI_6Yjm4sPSRRMrecLvua1ZucQoBhj-E-ovcyK2fKkdCLnuc1Vcjtw1MBJeQWY7sTfa-odRsVHhIrVQu2TPknqf6mPRXmRHnPhu49uzvCJUFzRaJzmMzBljy4fxY1Q5vIa89G5_BjDw7HDrBlGYeKf5A7os07o3kkm3tX16G4EIWAlFoGfGXquhvkPf61LsGQ7ohxAlpdaPv73HMmoEm2J84USbmQrVTNiQVVWvZqGhh1_N-a2iHNvlFgpOz3v72WYeSL2mg&__tn__=-R


również przy okazji zakończenia roku szkolnego i projektu Dzieci- Dzieciom  
nagordziła dyplomami i  okolicznościowymi medalami nauczycieli którzy 
wyróżniaja się w naszej współpracy    

 
9.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 300 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  , zarządu Fundacji „Światełko 
w Tunelu”   kontynułuje swoją opiekę nad ciężko chorą dziewczynkę Sonię 
Buczkowską w wieku 6 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 w tym roku polegała na dofinansowaniu niezbędnych,  
nierefundowanych lekarstw dla Soni , pomoc w pozyskiwaniu pieniędzy na 
rechabilitację dziewczynki  ,na artykuły edukacyjne specjalistyczne dla w/w 
chorób .Fundacja  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    

 
ZARZĄD FUNDACJI w 2017 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 
,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  
                                                             
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.) 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                

 

Zarząd Fundacji: 
 
 
 
 
…………………………………………………………………… 
 
Renata Mataczyńska 
Prezes Zarządu 
 
Data podpisu ........................................................................ 

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


 
 
 
…………………………………………………………………… 
Izabela Ewa Kwiatkowska 
Wiceprezes  Zarządu 
 
Data podpisu ........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                


