
In_Spirujące Święta
zaprośmy najmłodszych na

Poznański Jarmark Świąteczny 

Ś



Już tej zimy na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich powstanie jeden

 z najwspanialszych Jarmarków
Bożonarodzeniowych w Polsce.

To czas radości dla wszystkich, małych i dużych.
 

 Fundacja In_Spire pragnie wspólnie ze swoimi
partnerami sprawić, by tę radość poczuły

dzieci, którym na co dzień trudniej skorzystać
 z takich atrakcji i na chwilę zapomnieć

 o ciężkich doświadczeniach.
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Poglądowa wizualizacja Jarmarku



Myślimy o dzieciach z biedniejszych rodzin,
mniejszych miejscowości i wiosek z Wielkopolski,

dla których wyjazd na Jarmark będzie wielką atrakcją.
 

Na wyprawę w czarodziejski Świat Świąt zaprosimy
także dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,

świetlic środowiskowych z Poznania i regionu.
 

A ponieważ wierzymy w wielką siłę, jak tkwi
 w integracji, do udziału chcemy zaprosić także

 dzieci ukraińskie przebywające w wielkopolskich
ośrodkach lub uczące się w naszych szkołach, aby

wspólnie z polskimi kolegami poczuły moc zabawy
i zawiązały przyjaźnie.

In_Spirujące Święta



BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
 

Naszym celem jest sprawić, by
250 DZIECI POLSKICH I UKRAIŃSKICH

wspólnie mogło spędzić ten czas na
Jarmarku i poczuć magię Świąt.

 
Pragniemy, by nasi PARTNERZY

 ORAZ ZAPROSZONE DZIECI stały się częścią
kolejnego projektu Fundacji

 – „In_Spirujące Święta".
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udział w aktywnościach dla dzieci podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego
organizowanego w listopadzie i grudniu na
Placu Pewuki na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich

zapewnienie transportu na Jarmark

CO PRAGNIEMY ZAPEWNIĆ DZIECIOM
 

 

      i z powrotem
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JAKIE ATRAKCJE CZEKAJĄ NA NASZE
DZIECI PODCZAS JARMARKU

Spotkanie ze Św. Mikołajem, 
Foto-pamiątkę oraz gadżet w postaci
magnesu 
Udział w specjalnych warsztat dla dzieci  
Poczęstunek dla każdego dziecka 
Zabawę na największej atrakcji Jarmarku –
przejażdżkę na wielkim Młyńskim Kole 

Wycieczka obejmuje:
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DZIECI WEZMĄ UDZIAŁ W WARSZTATACH
Warsztaty „Pierniki” 
W ramach warsztatu dzieci przygotują ciasto do
pieczenia pierników na bazie receptury
pierników toruńskich. Pierniki zostaną
wypieczone w piecu oraz ozdobione przez dzieci.

Warsztaty „Bombka”
W ramach warsztatu dzieci ozdabiają szklaną
bombkę, z której na końcu powstanie
przepiękny bałwanek do zawieszenia na
choince.
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WAŻNE:
Twoja darowizna może zostać przez Ciebie

odliczona od przychodu.

ZORGANIZUJMY WSPÓLNIE
NIEZAPOMNIANĄ WYPRAWĘ

 W ŚWIAT ŚWIĄT

 Do współpracy zapraszamy firmy,
organizacje, fundacje, osoby prywatne,
 które chciałyby wesprzeć nasz projekt.
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PAKIET 1
Wycieczka 50 dzieci, atrakcje + transport 

Wartość pakietu: 9 500 zł 

PAKIET 2
Wycieczka 20 dzieci, atrakcje + transport

Wartość pakietu: 6 500 zł

Przekaż nam cegiełkę na organizację wycieczki dzieci,
 z wielu cegiełek my sfinansujemy wyprawę dla tylu dzieci,

na ile pozwolą środki naszych darczyńców
Wartość cegiełki: zgodnie z możliwościami darczyńcy.

PAKIET 3
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O Fundacji In_Spire 

_PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ _KULTURA _SPORT SPOŁECZEŃSTWO

Fundacja In_Spire zajmuje się działaniami biznesowymi oraz społecznymi na terenie Wielkopolski oraz
Polski. 

W tym roku Fundacja skoordynowała największą w Wielkopolsce akcję pomocową dla uchodźców               
 z Ukrainy, która miała miejsce od lutego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W tych
działaniach współpracowała z wieloma partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, takimi jak Urząd Miasta
Poznania, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w
Środzie Wielkopolskiej, Caritas Poznań, ZHP, ZHR, PISOP, Centrum Inicjatyw Społecznych i wiele innych.

Fundacja wspólnie z darczyńcami z Polski i Europy przekazała na potrzeby uchodźców ponad 500 ton
darów z najpotrzebniejszymi produktami – żywnością, środkami higienicznymi, produktami potrzebnymi              
w codziennym funkcjonowaniu. 

Wspólnie z Fundacją Enea zapewniła ponad 30 000 posiłków dla uchodźców. 



_PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ _KULTURA _SPORT SPOŁECZEŃSTWO

O Fundacji In_Spire 
Natomiast dzięki Fundacji Veolia przeprowadziła wspólnie z "Fundacją W Dobrą Stronę"             
 półkolonie dla dzieci polskich i ukraińskich „Polsko-ukraińskie lato Najmłodszych”, których celem była      
integracja poprzez zabawę. 

Fundacja przeprowadziła także projekty dla seniorów podczas targów Viva Seniorzy: warsztaty
plastyczne „Zmalujmy to razem” oraz „Zdrowy talerz dla seniora” – spotkania z dietetykiem promujące
zasady zdrowego żywienia. 

Fundacja prowadzi działania nakierowane na rozwój przedsiębiorczości (mini-targi pracy, konferencje      
i warsztaty), działania o tematyce sportowej oraz wydarzenia kulturalne. 
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Zostań partnerem projektu
„In_Spirujące Święta”



www.fundacjainspire.pl

Skontaktuj się z nami:
biuro@fundacjainspire.pl

tel. 609 672 321


