
projekt partnerski
„Centra Matek tworzące struktury wsparcia  
dla aktywnego zaangażowania wolontariatu”

2011-2013



SZANOWNE MAMY

Stowarzyszenie “Mamy Czas” – Klub Mam i Tatusiów na Warszawskich Bielanach chciałoby Was zaprosić  
do uczestniczenia w projekcie Grundtvig - uczenia się przez całe życie. 

Jest to projekt partnerski  „Centra Matek tworzące struktury wsparcia dla aktywnego zaangażowania 
wolontariatu”. Bierze w nim udział ��� krajów�� �ustria�� Bułgaria�� Czechy�� �iszpania�� �olandia��Bierze w nim udział ��� krajów�� �ustria�� Bułgaria�� Czechy�� �iszpania�� �olandia��  

Liechtenstein�� Niemcy�� Polska�� Słowacja�� Turcja�� Węgry�� Włochy. Jest on kontynuacją poprzednich  
projektów realizowanych przez Instytut Małego Dziecka z Poznania�� dzięki którym Stowarzyszenie “Mamy Czas” 

i inne polskie kluby zaczęły współpracę z MINE.

Dużo jest takich inicjatyw społecznych�� jak centra mam�� więc istnieje też duża potrzeba wspierania się 
w nich nawzajem i uczenia się od siebie. Temu właśnie ma służyć obecnie prowadzony projekt Grundtvig��  
do którego Was zapraszamy. Byłoby bardzo interesujące móc spotkać się i podzielić się swoim doświad-

czeniem; każde doświadczenie jest cenne. Liderki bardzo potrzebują lustra�� odbicia dla siebie��  
które trudno jest znaleźć�� kierując grupą i nadzorując jej działanie�� wewnątrz grupy.  

Dlatego wychodzimy na zewnątrz.

Projekt został stworzony przede wszystkim po to�� abyśmy się mogły nawzajem poznać – poczuć siłę�� jaka 
drzemie we wszystkich tych inicjatywach�� poszukać wspólnych rozwiązań niektórych problemów�� oraz 

metod�� jak usprawnić nasze życie w społeczeństwie i uczynić je maksymalnie efektywnym i satysfakcjo-
nującym – na wszystkich płaszczyznach naszego życia�� na które możemy mieć wpływ. 

W ciągu dwóch lat każdy uczestnik będzie realizował program wymian 
z czterema lub pięcioma innymi krajami

- szczegółowy program projektu przekażemy wszystkim zainteresowanym mamom.

Dzięki tym spotkaniom będzie można przedstawić swoje indywidualne problemy 
w rozwiązywaniu których otrzymacie wsparcie innych organizacji w Europie.

prezeska stowarzyszenia “Mamy Czas”
Joanna Leszczyńska - Kudłaciak



Mine – Mother Centers International Network for Empowerment – 
to organizacja zrzeszająca setki ‘centrów mam’ na całym świecie. 

Centra mam zaczęły powstawać ponad 30 lat temu jednocześ-
nie na dwóch kontynentach – � Europie i w �meryce Północnej�� nie 
wiedząc o sobie nawzajem. Coś „było w powietrzu”�� dlatego czasa-
mi mówimy o archetypie�� który reprezentują centra mam. Jest nim 
plemienny model życia we wspólnocie�� która troszczy się o siebie 
nawzajem�� w której jest miejsce dla mam�� dzieci�� ojców i całych ro-
dzin�� które dzięki regularnym spotkaniom tworzą esencję kreatywnej  
i otwartej społeczności. Centra mam pokazują imponujący poten-
cjał do wyciągnięcia matek i rodzin z izolacji i kryzysu�� odbudowania 
ich zaufania i zdolności do pomocy samym sobie i wspierania się 
nawzajem w procesie poprawy swoich warunków życiowych. Budzą 
też społeczeństwo do zdolności decydowania o swoim losie i modelu 
życia.

W Europie model „centrów mam” najsilniej rozwinął się w Niem-
czech�� dlatego też tam powstała organizacja MINE�� która wspiera 
działalność klubów na całym świecie i koordynuje proces tworzenia 
i funkcjonowania sieci tego typu organizacji. Sama nazwa Mother 
center – Mutter  Zentrum – wzięła się od sloganu „Mutter In Zentrum” 

– Mother In the Center” – czyli „Matka w centrum” . Symboli-
zuje to myśl dotyczącą funkcji „matkowania” czy też „macierzyń-
stwa” i umieszczenie tej funkcji w centrum naszego świata�� jako 
najważniejszej w procesie rozwoju społeczeństwa. Oznacza to także  
poszukiwanie odpowiedzi na potrzeby matek�� dzieci i całych rodzin�� 
wspierania się nawzajem w procesie wychowywania dzieci i dojrze-
wania w rodzinie. W Polsce nazwa „centrum mam” nie funkcjonu-
je�� na określenie tego typu inicjatyw używa się raczej określenia 
„klub mamy”.  Nie ma bowiem jednego standardowego modelu��  
którym jest „centrum mamy”�� rozwijają się one w różnych miejscach  
różnie�� odpowiadają na nieco inne potrzeby i w inny sposób realizują 
swoje cele. Dlatego właśnie proces integracji i tworzenia sieci tego 
typu przedsięwzięć wydaje się być ważnym krokiem�� aby poprzez 
różnorodność można się było uczyć od siebie nawzajem.

Obecnie istnieje na świecie ponad 750 centrów mam w ponad  
��0 krajach�� �lbanii�� �rgentynie�� �ustrii�� Bośnii�� Bułgarii�� Czechach�� 
na Filipinach�� w �olandii�� Kamerunie�� Kanadzie�� Kenii�� Lichtenstei-
nie�� Nepalu�� Niemczech�� Polsce�� Rosji�� Rwandzie�� Słowacji�� Szwaj-
carii�� Turcji�� US��� we Włoszech i na Węgrzech. 

Centra mam są w społeczeństwie miejscami spotkań dla rodziców�� 
dzieci i innych dorosłych. Co znajdziesz w centrum mam? Mogą  
to być�� zabawy grupowe�� dyskusje�� kursy językowe i komputero-
we�� kursy ekologii lub alternatywnej medycyny�� wszelkiego rodzaju  
warsztaty rozwojowe�� wycieczki rodzinne i pikniki�� sklepy second 
hand�� kawiarnie�� zajęcia dla dzieci�� mini przedszkola itd. Każde 
centrum mam realizuje to ‘po swojemu’�� skupiając się na tym��  
co jest potencjałem lub celem grupy.

OTO KILK� INFORM�CJI O RUC�U M�MOWYM



Przeważnie historie tych grup są podobne. Zaczynają się one  
od jednego bądź kilku liderek�� które podejmują inicjatywę i chcą 

coś zrobić�� więc organizują spotkanie�� na które przychodzi kilka  
innych mam i tak się to zaczyna. Po kilku spotkaniach w prywat-
nym miejscu�� okazuje się�� że zainteresowanie klubem przekracza 
możliwości mieszkania. I wtedy zaczynają się starać o lokal z gmi-
ny�� następnie zawiązują stowarzyszenie bądź fundację i zaczynają  
prowadzić zinstytucjonalizowaną działalność społeczną�� która wiąże 
się z wieloma obowiązkami�� ale też z dużym prestiżem społecznym 
i zwiększonym zasięgiem oddziaływania.

Miejsca�� w których odbywają się te wszystkie działania�� są otrzy-

mywane od lokalnych władz na cele społeczne. Większość cen-
trów mam współpracuje ściśle z gminą bądź urzędem�� część stanowi  
stowarzyszenia lub fundacje�� które realizują w ten sposób swoje 
cele statutowe�� niektóre grupy są związane z kościołem�� nie wszystkie 
są grupami o charakterze formalnym.

Oto�� w jaki sposób o centrach mam mówi projekt��
 “Pomimo różnic kulturowych�� rozmiarowych czy ekonomicznych�� 
jak również odległości geograficznych�� wszyscy charakteryzujemy się 
jedną cechą wspólną�� jesteśmy grupami rodzin tworzącymi miejsca��  
w których rodzice z dziećmi mogą się spotykać i uczyć od siebie.

Dążymy do tworzenia pomocnych wspólnot otwartych dla każdego�� 
respektujących różnice�� w których każdy członek otrzymuje zachętę 
do odkrywania swoich zdolności i dzielenia się nimi w celu wzmac-
niania całej grupy.

Wszyscy prowadzimy nasze grupy w oparciu o czas�� zaangażowanie  

i energię wolontariuszy. To z pewnością nie jest łatwe!

Trudno jest stworzyć formalne struktury�� które odzwierciedlają  
charakter naszego ruchu i są jednocześnie praktyczne i efektywne  
w swoim funkcjonowaniu.

W projekcie partnerskim pragniemy jasno mówić o tych wszystkich 
trudnościach. Mamy odwagę pozwalać innym uczyć się na podstawie 
naszych wzajemnych błędów. Pragniemy wzrastać razem jako ruch 
oraz dzielić się i uczyć od siebie.’’

Jednym z tematów projektu jest Leadership Support Process –  
metoda wspierania się wzajemnego liderek�� która została opracowana  
i wdrażana w US��� w organizacji zrzeszającej tam działające  
centra mam – Neighbourhood Women. Metoda ta skupia się  
na stworzeniu przestrzeni dla liderek�� które wykonują pracę  
społeczną�� po to�� aby mogły się bardziej przyjrzeć samym sobie  
i otrzymać wsparcie od innych liderek.  Sprawia ona�� że pogłębiając 
własną samoświadomość�� liderka może sprawniej wspierać własną 
grupę. Narzędzia tej metody są na tyle uniwersalne�� że mogą być  
z powodzeniem stosowane także na innych spotkaniach. Stosowana 
regularnie użyźnia kulturę i zwyczaje organizacji.

http��//www.mine.
cc/v��



KILK� SŁÓW O N�S

Stowarzyszenie „Mamy Czas” zostało zarejestrowane �3 lipca ��0�0 
roku�� jednak jego powstanie wyniknęło z rocznej działalności niefor-
malnego Klubu Mam i Tatusiów z Bielan�� którego spotkania odbywały 
się od lutego ��009 roku. Klub  Mam i Tatusiów od samego początku 
miał na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców�� 
naukę poprzez wspólną zabawę z dziećmi.  Od samego początku 
wspiera nas gmina.

Najważniejsze działania nieformalnego Klubu Mam i Tatusiów  
z Bielan��

Nie posiadając żadnych środków finansowych  udało nam się zorgani-
zować szereg spotkań i krótkich warsztatów edukacyjnych dla rodzi-
ców�� głównie dzięki bezpłatnej ofercie Programu „Dobry Rodzic 
- Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje. Oto przykładowe te-
maty zajęć�� „Zrozumieć dziecko�� by wspierać jego rozwój”�� „Jak 
przygotować siebie i dziecko na przyjście na świat rodzeństwa?”�� 
„Co zamiast klapsa?”�� “Zrozumieć rodzeństwo by pomóc im żyć  
ze sobą w zgodzie”�� „Wyznaczanie dziecku granic”�� „Mały terrorysta 
– czyli o dziecięcych atakach złości”.

W ramach Klubu Mam i Tatusiów prowadzone były pilotażowe 
zajęcia ogólnorozwojowe dla mam z dziećmi od ���5 roku  
do ����5 lat. Zajęcia te odbywały się nieregularnie i były odpłatne  
dla uczestniczek.  Cieszyły się ogromną popularnością.

Kilkakrotnie  Klub Mam i Tatusiów zorganizował spotkania ze 
specjalistami tj. logopeda�� położna�� doula.  

Jako nieformalny Klub Mam i Tatusiów z Bielan współpracowaliśmy 
z Młodzieżowym Domem Kultury i Bielańskim Centrum Edukacji  
Kulturalnej�� gdzie mogliśmy nieodpłatnie korzystać z sal  
na nasze spotkania.

Od czerwca ��0�0 roku Stowarzyszenie „Mamy Czas” we współpracy  
z Fundacją Rozwoju Pediatrii prowadziło i w dalszym ciągu  
prowadzi  �kademię Pediatrii dla Rodziców - cykl szkoleń  
prowadzonych przez lekarza pediatrę dr Piotra �artmanna.   
Szkolenia realizowane były pod patronatem Urzędu Dzielni-
cy Warszawa-Bielany�� Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa- 
Bielany oraz Biblioteki Publicznej im. St. Staszica na Bielanach.  
Na cyklicznych spotkaniach rodzice i opiekunowie dzieci dowiady-
wali się jak pielęgnować dziecko�� jak chronić je przed chorobami 
oraz co należy robić kiedy jednak zachorują. Od czerwca do grudnia 
��0�0 roku odbyło się 7 spotkań�� w których wzięło udział łącznie 60 
rodziców i opiekunów.  

Stowarzyszenie „Mamy Czas” we współpracy z Biblioteką Publicz-
ną im. St. Staszica na Bielanach  od października do grudnia ��0�0 
prowadziło pilotażowy cykl „Morning mother and toddler  
classes” - zajęcia dla rodziców z dziećmi wprowadzające dzieci w świat  
języka   angielskiego. W zajęciach uczestniczyło tygodniowo �6    dzieci  
w wieku ���5-3 lata. 



Od października ��0�0 r. Stowarzyszenie „Mamy Czas” prowadzi  
regularne spotkania dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku  
od 0 do 4 lat w ramach „Klubu Mam i Tatusiów”.  W czasie każdego 
spotkania prowadzone są wspólne zabawy dla dzieci z rodzicami�� 
które trwają ok. 45 min. W zajęciach średnio uczestniczy �5 rodzi-
ców i �5 dzieci.

Stowarzyszenie „Mamy Czas” współpracuje z Poradnią Pedagogicz-
no Psychologiczną nr �0 w Warszawie. Dzięki uprzejmości naszego 
partnera  w listopadzie i grudniu ��0�0 roku odbyły się dwa spotkania 
edukacyjne dla rodziców�� �. spotkanie z rehabilitantką�� która opo-
wiadała o pielęgnacji oraz zabawach stymulacyjnych rozwój dziecka 
w pierwszym roku życia; ��. spotkanie z logopedą�� która udzielała 
rad na temat prawidłowego rozwoju mowy u małych dzieci.
            
W marcu ��0�� r. dzięki Wydziałowi Kultury na Bielanach dostałyśmy 
dotację na zajęcia muzyczne „Tańcograjka’’ �� które przerodziły 
się w rodzinne spotkania i w których czynnie biorą udział tatusiowie 
wraz z dziećmi.

Od marca ��0�� r. Stowarzyszenie otrzymuje dotację - dzięki Pro-
gramowi „Rodzina’’  (w tworzeniu tego programu uczestniczy-
łyśmy jeszcze jako nieformalny klub)  od Prezydenta Miasta Stołecz-
nego Warszawy na realizację zadania polegającego na stworzeniu 
różnorodnych form wsparcia dla rodziców małych dzieci (0-3 lata) z 
terenu dzielnicy Bielany�� które służą��

 - podnoszeniu kompetencji wychowawczych i opiekuńczych  
   rodziców małych dzieci 
  - wsparciu rodziców małych dzieci w codziennych    

   wyzwaniach wychowawczych
  - integrowaniu rodziców małych dzieci mieszkających   

   na terenie dzielnicy Bielany�� którzy będąc w grupie z innymi  
        dorosłymi będą mogli uczyć się od siebie wzajemnie��            
   wymieniać informacjami i doświadczeniami

 - edukowaniu rodziców w obszarze opieki i wychowywania  
   małych dzieci
 - promowaniu twórczego i ciekawego spędzania czasu  
   z małymi dziećmi 

We wrześniu ��0�� r. dostałyśmy dotację na prowadzenie Kawiarni 
Obywatelskiej „Mamo Tato�� porozmawiajmy o Bielanach’’  
w ramach Tygodnia Obywatelskiego-VI Ogólnopolskie Forum  
Inicjatyw Pozarządowych. 

Od października ��0�� r. do końca br. będziemy realizowały program 
„BUUM na Teatr”. 

Od lutego ��009r. do maja ��0�� r. byłyśmy uczestniczkami progra-
mu Grundtvig�� a teraz otrzymałyśmy dotację. Dlatego wiemy��  
jak ważne są relacje z innymi organizacjami - zrzeszonymi lub nie�� 
jaki potencjał dają nam wyjazdy studyjne.  Jak wiele radości i zado-
wolenia czerpiemy poznając inne kobiety�� nie tylko z naszego kraju.  
Możemy dzięki takim spotkaniom przekonać się�� że wszyst-
kie jesteśmy podobne�� że mamy takie same cele�� pragnienia��  
uczucia i że wszystkie bardzo kochamy swoje dzieci.

�

http��//mamyczas.
wordpress.com



PIERWSZE SPOTK�NIE 

Jeżeli chciałybyście wziąć udział w tym projekcie�� Z�PR�SZ�MY W�S do przyjazdu w dniach ��

8 - 9 października ��0�� r. do Warszawy�� do siedziby Stowarzyszenia “Mamy Czas”��  
które mieści się na warszawskich Bielanach.

W tym czasie będziemy miały uroczyste otwarcie naszego klubu w nowym miejscu�� start projektu  
“BUUM na teatr”�� inaugurację projektu Grundtvig i obchody II Międzynarodowego Dnia Centrów Matek  

na świecie�� który odbywa się w dniu �0.�0. począwszy od zeszłego roku�� no i oczywiście uczcimy  
Wasz przyjazd.

Kwestie formalne �� sam program spotkania  ustalimy w międzyczasie�� możemy go wypracować wspólnie. 
W tym celu załączamy formularz zgłoszeniowy; wszelkie sugestie�� pomysły i pytania sa mile widziane.

Na pewno zwrócimy za dojazd�� nocleg też będzie za darmo�� nad wyżywieniem jeszcze pomyślimy 
(pewnie zrobimy symboliczną zrzutkę np. po ��0 zł).

Czekamy na zgłoszenia

Joanna Leszczyńska-Kudłaciak
prezeska Stowarzyszenia “Mamy Czas” i założycielka klubu Mam i Tatusiów na Bielanach

 mail�� leszczynska.mamyczas@gmail.com
tel�� 695-58��-4�5

�gnieszka Papis
członkini Stowarzyszenia “Mamy Czas”

koordynatorka projektu

mail�� papis.mamyczas@gmail.com
tel��  534-204-857


