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Drogie Liderki Klubów Mam / Klubów dla Rodzin! 

 

Od jesieni 2011 roku Stowarzyszenie „Mamy Czas” prowadzące Klub Mam na Bielanach 

w Warszawie realizuje międzynarodowy projekt partnerski dla liderek Klubów Mam, 

w ramach którego organizujemy wizyty studyjne, a raz na kilka miesięcy spotykamy się na 

warsztatach w Warszawie (więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie 

http://mamyczas.wordpress.com/projektpartnerski/).  

Podczas ostatniego spotkania Liderek Klubów Mam (24–25 marca 2012 r.) powstał 

pomysł założenia Sieci Klubów Mam w Polsce. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki 13 

klubów. Zostałyśmy zainspirowane spotkaniem z założycielką Sieci Klubów Mam w Czechach 

(więcej o spotkaniu http://mamyczas.files.wordpress.com/2012/03/relacja-na-stronc499-iii-

spotkanie-liderek.pdf). Rozmowa z Rut Kolińską oraz analiza sytuacji klubów mam w Polsce 

pchnęła nas do decyzji, że warto jest założyć taką sieć również w Polsce.  

Zapraszamy Was do współtworzenia Sieci Klubów Mam / Klubów dla Rodzin w Polsce! 

Chcemy podzielić się z Wami tym, co wspólnie opracowałyśmy podczas marcowego 

spotkania. Nie ma jeszcze wymyślonej ostatecznej koncepcji, w jaki sposób sieć miałaby 

działać. W gronie kilkunastu klubów mam dopiero rozpoczęłyśmy dyskusję, zakreśliłyśmy 

tematy, które wymagają refleksji, aby doszło do powstania dobrze działającej sieci. 

Przesyłamy Wam różne pomysły oraz pytania, które wymagają odpowiedzi. Zapraszamy Was 

do włączenia się do dalszej pracy i dyskusji. 

Czego od Was oczekujemy? Prosimy o przeczytanie poniższego materiału. Zastanówcie się, 

czy czujecie potrzebę zjednoczenia się, czy chcecie razem działać, czy w ogóle jest to dobry 

pomysł? Może macie jakieś wizje, sugestie? Czy będziecie uczestniczyć w spotkaniu 

założycielskim sieci 18 listopada 2012 w Warszawie? 

Bardzo Was prosimy o zwrotne odpowiedzi do 5 listopada 2012 r. na maila 

mamybielanskie@gmail.com.  

Uzyskane od Was odpowiedzi zbierzemy, opracujemy i przedyskutujemy podczas spotkania 

Liderek Klubów Mam / Klubów dla Rodzin w Polsce, które odbędzie się w Warszawie 

18 listopada 2012 r. Już dziś zapraszamy Was na to spotkanie! Zapraszamy również do 

http://mamyczas.wordpress.com/projektpartnerski/
http://mamyczas.files.wordpress.com/2012/03/relacja-na-stronc499-iii-spotkanie-liderek.pdf
http://mamyczas.files.wordpress.com/2012/03/relacja-na-stronc499-iii-spotkanie-liderek.pdf
mailto:mamybielanskie@gmail.com
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współpracy osoby, które chcą pracować nad dokładnym programem tego spotkania 

(opracować zebrany mailowo materiał oraz zaplanować sposób pracy na spotkaniu). 

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie z Was będą popierały nasz pomysł, ale 

jeżeli znajdziecie trochę czasu, to również o tym piszcie.  

Przestrzeń „mamowa” jest ogromna i w wielu zakątkach Polski dzieją się różne ciekawe 

rzeczy, dlatego wydaje się nam, że dla każdej z nas, niezależnie od tych działań, znajdzie się 

określone miejsce. 

 

Joanna Leszczyńska-Kudłaciak 

Prezeska Stowarzyszenia „Mamy Czas”  

Klub Mam i Tatusiów na Bielanach w Warszawie 
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1. Po co tworzyć sieć klubów mam w Polsce? Jaką funkcję miałaby pełnić sieć klubów 

Mam? 

Rola sieci wobec zrzeszonych klubów mam  

Pomoc – pomoc przy zakładaniu klubów mam oraz ich prowadzeniu, doradztwo i wsparcie 

merytoryczne, broszura lub inne materiały informacyjne na temat zakładania klubów mam. 

Wsparcie – nie tylko merytoryczne, ale przede wszystkim psychiczne – wiemy, że każdy klub 

mam boryka się z jakimiś problemami, które są często powtarzalne w różnych klubach. 

Chodzi o wspieranie liderek klubów mam oraz osób zaangażowanych w kluby.  

Edukacja – uczenie się od siebie nawzajem (dzielenie się wiedzą) w ramach paneli 

dyskusyjnych lub szkoleń wewnętrznych prowadzonych przez jeden ze zrzeszonych klubów. 

Mamy różne kompetencje, różne doświadczenia i nie zawsze musimy płacić za trenerów 

zewnętrznych, skoro wiedzę mamy wewnątrz sieci. W kategorii „edukacja” są również inne 

szkolenia wewnętrzne – rozumiane jako szkolenia dla zamkniętej grupy osób z klubów mam 

– ale prowadzone przez zewnętrznych ekspertów (notabene, można na to próbować 

pozyskiwać fundusze). 

Wymiana doświadczeń – pomagająca w zmotywowaniu się do działania, ale też we 

wzbudzaniu w sobie umiejętności liderskich – wiele z osób prowadzących kluby mam ma 

jakieś swoje przemyślenia i chce się nimi podzielić z nowymi klubami. Jest to naturalna kolej 

rzeczy, że podobne organizacje dzielą się doświadczeniami, na czym zyskują zarówno ci, 

którzy pozyskują wiedzę, jak i ci, którzy ją przekazują.  

Ładowane akumulatorów – psychiczne wsparcie osób działających w klubach mam, burza 

mózgów na tematy problematyczne lub wspólne rozwiązywanie problemów konkretnego 

klubu.  

Zdobywanie funduszy na wspólne działania – traktując się jako szeroka sieć organizacji 

o podobnych celach, będziemy miały szanse na zdobywanie funduszy na działania 

ogólnopolskie – akcje marketingowe, kampanie czy np. cykle zajęć lub warsztatów dla matek 

lub dzieci – organizowane jako kilka współpracujących ze sobą klubów. Dodatkowo możemy 

starać się o fundusze na samą działalność sieci, tzn. sprawy organizacyjne, tłumacząc 

potrzebę angażowania społecznego matek z małymi dziećmi z terenu całej Polski, nie tylko 

z dużych miast.  
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Siła – „w grupie siła”, czyli tworzenie wspólnej siły, która pozwoli każdemu klubowi prężnie 

się rozwijać, jako element większej całości, zrzeszonej z podobnymi organizacjami.  

Mówienie jednym głosem – rozumiane jako nadanie swego rodzaju jedności naszym 

klubom, stworzenie czegoś na kształt wytycznych w prowadzeniu takiej działalności, 

niekoniecznie procedur działania, ale wytycznych, którymi mogą kierować się kolejne kluby. 

Możemy stworzyć zespół wartości, którymi się kierujemy… 

  

Rola sieci wobec osób trzecich 

Rozpoznawalna marka – wzbudzenie w świadomości osób trzecich i świata zewnętrznego 

wiedzy na temat istnienia i zasad funkcjonowania klubów mam. Chodzi o stworzenie marki, 

która będzie rozpoznawalna – mówiąc „klub mam”, osoby będą wiedziały, co to znaczy, dla 

kogo to jest przeznaczone, jakie są zasady działania etc. Marką stanie się też docelowo Sieć 

Klubów Mam, dlatego potrzebujemy nazwy własnej dla całej sieci, która będzie kojarzona 

z działaniami na rzecz matek. Chcemy rozpowszechniać ideę klubów mam w świadomości 

społeczeństwa. Dzięki istnieniu sieci kluby zyskałyby na wiarygodności jako element 

przemyślanej i trwałej struktury. W tej kategorii widzimy potrzebę wywalczenia funduszu 

celowego, lokali dla klubów mam oraz ułatwiania zakładania klubów.  

Lobbing polityczny (na poziomie kraju) – wychodząc z założenia, że w grupie siła, możemy 

stać się graczem zauważalnym i rozpoznawalnym na rynku usług czy działań na rzecz matek, 

rodziców, dzieci, rodzin etc. Jeden, nawet duży klub, jest tylko jednym klubem działającym 

lokalnie i może co najwyżej lobbować na arenie miasta, dzielnicy, może powiatu. A jako sieć 

będziemy miały wielką siłę przebicia i działając jako reprezentantki tysięcy matek lub rodzin, 

możemy swobodnie organizować wielkie akcje, próbując wpływać na decydentów na arenie 

ogólnopolskiej.  

PR – to samo, co powyżej, działając w takiej wielkiej grupie będziemy miały ogromną siłę 

przebicia, możemy stać się graczem tak dużym jak inne duże fundacje czy organizacje – my 

będziemy zrzeszone w sieć, ale cele będą wspólne i dlatego wspólnie możemy działać PR-

owo.  

Kontakty z mediami – media zainteresują się nami dokładnie na tej samej zasadzie, jak 

obecnie interesują się media lokalne naszymi poszczególnymi klubami. Działając na rynku 
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ogólnopolskim, możemy uderzać do mediów ogólnopolskich. Poza tym wydaje się to 

ciekawym pomysłem na angażowanie matek i to powinno zainteresować media! 

Nagłośnienie społeczne – często problemy matek małych dzieci są umniejszane, 

niezauważane lub wyśmiewane. My możemy nagłaśniać nasze problemy, możemy 

proponować sposoby ich rozwiązania, a jako sieć klubów mam nie będziemy odbierane jako 

śmieszne – gdy mówi ktoś w imieniu tysięcy osób, to słucha się go z większą uwagą niż 

w przypadku, gdy mówi w imieniu 20 matek-klubowiczek. 

Certyfikaty – możemy wydawać rozpoznawalne znaki mające certyfikować jakieś miejsca czy 

osoby, szczególnie ważne, przyjazne rodzicom z małymi dziećmi lub samym dzieciom. Będzie 

to miało wydźwięk medialny. Firmy i osoby będą zabiegały o to, aby otrzymać certyfikat. 

A dla nas będzie to ważny element wzmocnienia naszego wizerunku jako poważnej 

organizacji. 

Działania ogólnokrajowe – wszelkiego rodzaju akcje marketingowe, szkolenia, warsztaty, 

cykle działań realizowanych w miastach, z których pochodzą zrzeszone kluby. Mogą to być 

akcje typowo ogólnopolskie, np. dzień klubów matek – gdy każdy klub coś zrobi pod tym 

szyldem – ale mogą to być akcje w dwóch czy trzech klubach mających podobne cele i chcące 

po prostu nadać swoim działaniom większą rangę (czyli: robię projekt swój w moim klubie, 

ale jako element większej całości, bo taki sam projekt robi jeszcze kilka klubów z innych 

części Polski).  

Oddziaływania na biznes – również firmy zainteresują się nami, gdy będziemy 

reprezentować interesy dużej liczby rodzin z małymi dziećmi. Przykładem są firmy 

produkujące asortyment dla dzieci, dla rodziców, dla kobiet w ciąży. Idealnym partnerem do 

pozyskania jest IKEA, obecna w każdym polskim domu i każdym klubie mam (stoliki, 

krzesełka, talerzyki etc). Gdy mały klub szuka sponsora, duża firma nie będzie 

zainteresowana. Gdy przychodzi sieć klubów, która dociera do tysięcy osób, podejście firm 

diametralnie się zmienia. 
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2. Kto mógłby być członkiem Sieci Klubów Mam w Polsce? Jakie byłyby zasady 

członkostwa? 

 

Członkiem sieci mogłyby być kluby, które:  

 definiują siebie jako „Klub Mam”, „Klub dla Rodzin” itp.; 

 nie są nastawione na zysk; 

 są miejscem spotkań mam, tatusiów, opiekunów małych dzieci, nastawionym na 

wymianę doświadczeń i wzajemne wspierania się; 

 są otwarte na różnych odbiorców, bez względu na ich status materialny, wiarę, 

pochodzenie, rasę itd.; 

 działają na terenie Polski. 

 

Z jakimi obowiązkami wiązałoby się członkostwo w sieci? 

Jakość funkcjonowania sieci będzie zależna od aktywności poszczególnych członków. 

Aktywne zaangażowanie członków sieci przejawiałoby się poprzez: 

 regularny udział w spotkaniach sieci klubów; 

 regularny kontakt mailowy (odpowiadanie na maile, badania, ankiety); 

 informowanie innych o swojej działalności; 

 płacenie składki członkowskiej (po sformalizowaniu sieci); 

 wyznaczenie osoby do kontaktu z siecią/innymi klubami; 

 zgłaszanie pomysłów. 
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3. Jak zorganizowana byłaby struktura sieci i jej funkcjonowanie? 

Struktura: 

Zespół koordynujący – 3–5 osób, które są ze sobą w regularnym kontakcie (poprzez maile i 

spotkania), pełnią funkcję koordynującą przez określony czas (np. 2-letnia kadencja). 

Zadania: zarządzanie siecią, budowanie sieci, reprezentowanie sieci. Na dalszym etapie: 

formalizacja sieci, pobieranie składek, zarządzanie danymi. 

Regionalne koordynatorki – zadania: zbieranie informacji z regionu, namierzanie 

istniejących klubów, promowanie idei klubów mam i ich zakładania, promowanie sieci. 

Kluby mam – współtworzenie sieci, nadawanie jej energii i treści, korzystanie z działań sieci 

(zgodnie z punktem 1. „Po co tworzyć sieć klubów mam w Polsce? Jaką rolę miałaby pełnić 

sieć Klubów Mam?”). 

 

Członkowie klubów / uczestnicy spotkań 

Zasady komunikacji: 

Komunikacja zewnętrzna – własna strona internetowa Sieci Klubów Mam w Polsce, 

Facebook; 

Komunikacja wewnętrzna – mailingowa grupa dyskusyjna, newsletter raz miesiącu, e-mail 

sieci. 

Płynny przepływ informacji między szczeblami struktury w pionie: inicjatywy, problemy, 

rozwiązania, oraz w poziomie w ramach wymiany doświadczeń między członkami sieci, 

klubami i uczestnikami spotkań. 
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4. Czego się obawiamy? Jakie widzimy potencjalne problemy, pytania i wątpliwości? 

Jakie widzimy możliwe rozwiązania? 

 

Jak dobrze określić, kto może być członkiem sieci? Czy określenie nawet w sposób bardzo 

otwarty zasad członkostwa nie zniechęci Klubów do przyłączenia się do sieci?  

Czy wszyscy są w stanie włożyć swój wkład do sieci? Może się okazać, że kluby nastawią się 

na branie, na rozwój własnych klubów, a nie całej sieci. Trzeba będzie pilnować, aby rozwijać 

nie tylko poszczególne kluby, ale całą sieć. Kluby muszą mieć świadomość, że wspólnie 

tworzymy sieć, że to nie jest ciało obce, które funkcjonuje i z którego można tylko czerpać. 

Czy kluby mam będą gotowe ponosić koszty spotkań sieci?  

Jak uniknąć „spychologii”? Jesteśmy z różnych części Polski, każda z nas ma wiele zajęć, na 

odległość może być łatwo spychać pracę na innych lub unikać odpowiedzialności za to, co się 

obiecało zrobić. 

Stopień zaangażowania – idealna sytuacja, że wszyscy angażujemy się w równym stopniu 

w działanie sieci, jest ułudą. Na pewno będzie różny stopień zaangażowania osób – ważne, 

aby nie stało się tak, że sieć ciągnięta jest przez 3 czy 4 zaangażowane osoby. W jaki sposób 

stworzyć dobry zespół koordynujący, który skutecznie zaangażuje członków w budowanie 

sieci? Czy znajdą się osoby chętne do pracy? W jaki sposób utrzymać zaangażowanie klubów 

mam angażujących się w pierwszy etap budowania sieci? Jak uniknąć jednostronnej 

komunikacji? 

Podział ról – mamy różne kompetencje, więc możemy podzielić się pracą w sieci, ale 

problemem może być znalezienie zastępcy w razie, gdy ktoś zechce zrezygnować, lub 

w ogóle zaniedba wypełnianie swoich „obowiązków” wobec sieci. 

Roszczeniowość – istnieje obawa, że kluby mam zgłaszające się do sieci i opłacające składkę 

uznają sieć jako jednostkę nadrzędną, od której się tylko wymaga. Taka roszczeniowość 

może dotyczyć oczekiwań wobec szkoleń czy wsparcia, a nie aktywnego uczestnictwa w życiu 

sieci.  

Wypalenie – teraz jesteśmy podekscytowane pomysłem sieci, wspólnej pracy, wizji tego, 

że stworzymy coś dużego, ważnego na arenie ogólnopolskiej. Ale istniej obawa, że przy 

pierwszych niepowodzeniach (a problemy się pojawią – to pewne) połowa osób zrezygnuje, 
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uzna, że nie warto się angażować w takie działanie społeczne. Szczególnie, jeśli pojawią się 

problemy typu nierówny podział zadań, spychologia lub roszczeniowość, to o wypalenie 

będzie bardzo łatwo. 

Czas – prowadzenie własnych klubów jest dużym obciążeniem czasowym. Jak 

wygospodarować jeszcze czas na tworzenie sieci? 
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5. Etapy pracy na 2012 rok 

Początkowo miałyśmy bardzo śmiały plan co do pracy w tym roku, jednak po długich 

przemyśleniach i rozmowach stwierdziłyśmy, że nie damy rady tego wszystkiego zrealizować. 

Powinien to być znacznie wolniejszy proces, który małymi kroczkami, w sposób naturalny 

krystalizowałby nam budowę sieci. Jest to ogromne przedsięwzięcie, które powinno być 

planowane w dłuższej perspektywie czasowej.  

 

2012 r. – praca nad koncepcją sieci: 

 rozesłanie niniejszego materiału do wszystkich Klubów Mam / Klubów dla Rodzin 

w Polsce, o których istnieniu albo o planach ich powstania wiemy; 

 do 5 listopada 2012 r. napływanie zwrotnych informacji od Klubów Mam / Klubów dla 

Rodzin na adres mamybielanskie@gmail.com.  

 

18 listopada 2012 r. Spotkanie założycielskie Sieci Klubów Mam / Klubów dla Rodzin 

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w Klubie Mam i Tatusiów na Bielanach (Al. 

Zjednoczenia 19), w godz. 9:30-17:00. 

Zapraszamy do Warszawy wszystkie Kluby, które chcą włączyć się w aktywne budowanie 

sieci. Podczas spotkania: 

– przedstawimy zebrany materiał z otrzymanych od Was zwrotnych maili; 

– jeszcze raz przedyskutujemy różne tematy, pracując na bazie wszystkich uzyskanych 

materiałów; 

– ustalimy, kto i za co będzie odpowiedzialny w dalszych działaniach związanych 

z tworzeniem sieci. 

 

Grudzień 2012 r. – podsumowanie działań, określenie planów na 2013 r. (poszukiwanie 

środków na spotkania w 2013 roku, na stworzenie platformy internetowej). 

 

Jak widzicie, jest jeszcze wiele pracy przed nami, aby Sieć Klubów Mam w Polsce 

zaczęła działać. Żeby ustrzec się przed problemami i obawami, potrzebna jest 

głęboka dyskusja w jak najszerszym gronie Klubów Mam / Klubów dla Rodzin. 

mailto:mamybielanskie@gmail.com
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Właśnie dlatego zapraszamy wszystkie kluby mam do wspólnego opracowania 

i tworzenia sieci klubów, aby każdy klub mógł mieć wpływ na to, jak sieć będzie 

funkcjonowała.  

Liczymy na Wasze zaangażowanie! 

 

Inicjatorki tworzenia Sieci Klubów Mam w Polsce, czyli: 

1. Magdalena Bijoś, Klub Mam „Mamusiowo”, Łajski 

2. Małgorzata Błaszczyk, Klub Mam na Ursynowie, Fundacja „Razem przez 

Macierzyństwo” 

3. Aleksandra Cichocka, Ostróda 

4. Justyna Ekielska-Kubicz, Klub Mam w Łomiankach  

5. Magdalena Filaber, Klub Mam „Mamy Wołomin” 

6. Magdalena Jaroszewska, Klub Mam „Mamissima”, Poznań 

7. Iwona Jaworska-Organa, Klub Mam na Bemowie, Warszawa  

8. Anna Korbiel, Klub Mam „Bliżej Dziecka”, Trzebinia 

9. Maria Kurek, Między Nami Mamami Muranowski Klub Mam, Warszawa 

10. Joanna Leszczyńska-Kudłaciak, Klub Mam na Bielanach, Warszawa (Stowarzyszenie 

„Mamy Czas”) 

11. Sylwia Lisiecka, Klub Mam „Mamusiowo”, Łajski 

12. Maria Makowska, Klub Mam na Bielanach, Warszawa (Stowarzyszenie „Mamy Czas”) 

13. Lucyna Raczkiewicz, Klub Mam w Łomiankach 

14. Magdalena Rademacher, Klub Mam w Świdniku 

15. Iza Waś, Klub „Mamo Tato” na Żoliborzu, Warszawa 

 


