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FAKultet dla kobiet
Jak animować kobiety? Co zrobić, aby wyciągnąć je z domu na jakieś zajęcia? Jak sprawić, żeby po pracy zajęły się czymś więcej, nie tylko dziećmi i domem? 
Te i inne pytania zadaliśmy Katarzynie Klonowskiej – prezesce Fundacji Animacji Kobiet z Gorzowa Wielkopolskiego. Organizacja ta jest jednym z 10 lu-
buskich NGO’sów, korzystających z długofalowego wsparcia doradcy w ramach projektu „Podaj Dalej”.

- Czy zadania kierujecie do kon-

kretnej grupy odbiorców, czy ogól-

nie do kobiet?

- Wywodzimy się z „Aktywnej 

Mamy” prowadzonej niegdyś przez 

Fundację Wyższej Szkoły Biznesu, 

gdzie prowadziłyśmy szereg zajęć 

skierowanych do kobiet z mały-

mi dziećmi. Mamy przychodziły, a 

dzieci w tym samym czasie miały 

zapewnioną opiekę. Było to bardzo 

praktyczne, gdyż zajęcia prowadzone 

były w tym samym czasie. Kobiety 

szły na warsztaty psychologiczne, ae-

robik, języki czy trening skutecznego 

rodzica wg Gordona, a dzieci pod 

czujnym okiem opiekuna, zajmowa-

ły się rysowaniem lub uczestniczyły 

w zajęciach aerobowych. Była to 

inicjatywa organizowana całkowicie 

nieodpłatnie. Uczelnia użyczała nam 

salę i wsparcie techniczne. Pomoc 

sponsorów ograniczała się głównie 

do przyniesienia kilku kolorowych 

kartek papieru. Organizacja zajęć 

spoczywała na naszych barkach. 

Organizowałyśmy Lubuską Strefę 

Kobiet i Akademicki Salon Kultu-

ralny. Przez rok szkolny 2009/2010 

regularnie, w każdą środę organi-

zowałyśmy zajęcia. Prowadziłyśmy 

także doradztwo zawodowe dla ko-

biet powracających na rynek pracy 

po urlopie wychowawczym oraz 

dla kobiet po czterdziestym piątym 

roku życia, które mają problemy ze 

znalezieniem pracy. Oferujemy także 

pomoc kobietom po pięćdziesiątce, 

które zastanawiają się, co mają dalej 

ze sobą zrobić. Bo dzieci wyfrunęły 

z gniazda, a one straciły sens życia.

- Czy tylko gorzowianki będą 

miały szansę skorzystać z Waszej 

oferty?

- Oczywiście, że nie. Działamy 

na terenie Gorzowa i w gminach 

ościennych. Współpracujemy z orga-

nizacjami zajmującymi się podobna 

działalnością, m.in. z amazonkami. 

Nasz zespół składa się z sześciu ak-

tywnych pań. Jesteśmy „rozstrzelone 

wiekowo”, stąd i nasza oferta jest róż-

norodna. Wspieramy młode mamy, 

ale nie tylko. Jestem tłumaczem ję-

zyka niemieckiego, dlatego nasze 

działania kierunkowane są także na 

naszych zachodnich sąsiadów. Od 

trzech lat uczestniczę w biwaku dla 

dzieci i młodzieży z gminą partner-

ską z Niemiec. W tym roku impre-

za była skierowana do 265 uczest-

ników, w tym dla 45 osób z Polski. 

FAK otrzymał wsparcie od Polsko 

Niemieckiej Współpracy Młodzie-

ży (PNWM) na przeprowadzenie 

podczas tego biwaku „Dnia polsko-

niemieckiego”. Fundacja pojechała 

na biwak z 15 osobami z Gorzowa. 

- Od kiedy działa FAK? Co robi-

cie aktualnie?

- Formalnie jako FAK działamy 

dopiero od lutego br. Uczestniczy-

my w wielu szkoleniach PNWM. 

Ubiegamy się o kilka grantów, aby 

rozwinąć naszą działalność. Pla-

nujemy wspólnie z WSB akcję 

dotyczącą szerzenia świadomo-

ści z zakresu walki z rakiem szyjki 

macicy wśród kobiet zawodowo 

zajmujących się pomaganiem. W 

najbliższym czasie pragniemy zor-

ganizować seminarium dla kobiet 

zatrudnionych w Centrum Pomo-

cy Rodzinie i  Polityki Społecznej, 

ośrodkach pomocy społecznej oraz 

psycholożek, pedagożek, terapeutek 

pracujących z kobietami w każdym 

wieku, także uczennicami. Spotka-

nie planowane jest na koniec I se-

mestru roku szkolnego 2011/2012. 

W trakcie spotkania chcemy zapro-

ponować referaty lekarzy z dzie-

dziny onkologii i ginekologii oraz 

spotkanie z psychologiem. Myślimy 

również o włączeniu do programu 

warsztatów z socjologiem na te-

mat barier komunikacyjnych. Spo-

tkanie z bibliotekarzem, będącym 

członkiem Polskiego Towarzystwa 

Biblioterapeutycznego, nt. litera-

tury poruszającej tematykę nowo-

tworową oraz związaną z pobytem 

w szpitalu, gdyż problem choroby 

dotyka nie tylko samą kobietę, ale 

również całą rodzinę. Taka akcja 

byłaby wspaniałą reklamą dla regio-

nu i pomocą dla kobiet, które w co-

dziennej pracy stykają się z innymi 

kobietami i służą im pomocą oraz 

często jedyną radą. Przy wsparciu 

ze strony władz lokalnych nasza 

akcja mogłaby przybrać charakter 

powszechny. Do współorganizacji 

seminarium namawiać będziemy 

również ościenne gminny, gdzie 

świadomość pro8 laktyki u kobiet 

jest niewystarczająca.

- Gdzie można Was znaleźć?

- Nasza siedziba mieści się w 

hotelu „Huzar”, w którym pracuje 

jedna z naszych członkiń. Dzięki 

temu osoby z zewnątrz mogą mieć 

z nami ciągły kontakt. Spotykamy 

się regularnie raz, dwa razy w mie-

siącu. Jesteśmy w ciągłym kontakcie 

mailowym i telefonicznym. Tylko 

w razie prowadzonych akcji nasze 

spotkania bywają częstsze. Zasta-

nawiamy się nad wprowadzeniem 

jakichś zmian w tej sferze. Obser-

wując koleżanki zza zachodniej 

granicy, zrzeszone w podobnej or-

ganizacji, pomyślałyśmy, że można 

by wprowadzić „babskie śniadanka” 

czy „mamusine ploteczki”. Chcia-

łybyśmy także wprowadzić akcję 

„wózkiem przez Gorzów”, której 

pierwowzór obserwuję w Pozna-

niu. Gorzów nie jest przyjazny ro-

dzicom z wózkami, dlatego mamy 

nadzieję, że inicjatywa spotka się z 

aprobatą zarówno lokalnych władz, 

jak i samych uczestników akcji.

- Skąd pomysł, żeby zgłosić się 

do projektu „Podaj Dalej”?

- O projekcie dowiedziałyśmy się 

droga mailową i bez wahania zgło-

siłyśmy naszą fundację. Problemy 

związane z brakiem środków, za-

łożeniem organizacji i wpisem do 

KRS  spowodowały pierwsze kryzy-

sy. Zaczęło się coś psuć i wisiała nad 

nami groźba rozwiązania. Dlatego 

informacja o projekcie pojawiła się 

w idealnym momencie. Pomyślały-

śmy, że ktoś w końcu nas „pozbiera” 

i ukierunkuje. Chciałybyśmy także, 

aby ludzie nie tylko doceniali naszą 

pracę, ale także byli skłonni nam za 

nią zapłacić. W tej chwili nie bardzo 

wiemy jak to ugryźć. Mamy mnó-

stwo pomysłów, jednak niewiele 

można zrobić nie ponosząc kosztów.

-   Jakie są wasze oczekiwania?

- Chcemy jak najbardziej wyko-

rzystać oferowaną nam pomoc, po-

nieważ dopiero raczkujemy jako sa-

modzielna organizacja, a żadna z nas 

nie pracowała wcześniej w III sek-

torze. Zrzeszamy dziewczyny z róż-

nych branż, jednak nikt nie zna się 

na prowadzeniu tego typu inicjatyw, 

a tym bardziej zdobywaniu środków 

zewnętrznych. 

- Pozyskiwanie środków ze-

wnętrznych jest waszym głównym 

problemem?

- W zasadzie tak. Mamy pomysły, 

ale wcześniej nie wiedziałyśmy skąd 

zdobyć środki na ich realizację. Do-

tychczas korzystałyśmy ze wsparcia 

sponsorów, Polsko – Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży, od której po 

raz pierwszy udało się pozyskać do-

8 nansowanie. Ze środkami samorzą-

dowymi też jest ciężko. Wszystkim 

podobają się nasze działania, każdy 

chętnie widziałby je w swojej insty-

tucji i wziąłby w nich udział, jednak 

nie idą za tym żadne zobowiązania 

8 nansowe. 

Podczas eventu w LoNGO na-

wiązałyśmy także kontakt z paniami 

z Koła Gospodyń Wiejskich w So-

snach i chcemy rozwinąć współpra-

cę. Nasze pomysły są także powoli 

przelewane na papier i złożyłyśmy 

pierwsze projekty. 

- Jak wyglądają Wasze kontakty 

w ramach doradztwa komplekso-

wego?

- Z doradcą „Podaj Dalej” spo-

tykamy się regularnie, jesteśmy w 

kontakcie telefonicznym oraz ma-

ilowym. Podsuwa nam pomysły, 

poprawia wnioski o dotacje i skrupu-

latnie „rozlicza” z wyznaczonych na 

poprzednim spotkaniu zadań. Bie-

rzemy również udział w szkoleniach 

organizowanych w ramach „Podaj 

Dalej”. Koleżanki, które z nich już 

skorzystały, bardzo je polecają. 

- Co będzie za rok?

- Mamy nadzieję, że za rok 

wszystko będzie działało prężnie, że 

będziemy samodzielnie funkcjono-

wać na rynku funduszy zewnętrz-

nych, i że nasze wizje nie tylko będą 

wizjami, ale także uda nam się je w 

pełni realizować. Obecnie czekamy 

na decyzję prezydenta miasta od-

nośnie wynajmu lokalu dla fundacji. 

Jeśli uda nam się otrzymać lokal, 

to  naszym celem na przyszły rok 

będzie dopasowanie go do naszych 

potrzeb. Lokal wymaga remontu, 

ale to nie osłabia naszego zapału.  

Posiadanie własnego lokalu ułatwi-

łoby nam zorganizowanie klubu dla 

kobiet, gdzie przygotowane będą 

pomieszczenia do zajęć szkolenio-

wo-warsztatowych, miejsce zabaw i 

edukacji małego dziecka oraz warsz-

tat, gdzie będą odbywały się zajęcia 

z rękodzieła. W klubie organizowa-

ne będą różne warsztaty dla mam 

– noszenie w chuście, bajkoterapia, 

trening skutecznego rodzica, zaba-

wy wspomagające rozwój małego 

dziecka, warsztaty dla kobiet w każ-

dym wieku – kobieta 55+, skuteczna 

komunikacja, warsztaty krawieckie, 

8 lcowanie.

- Z tego, co Pani mówi wynika, 

że potra+ cie „zająć się kobietami” 

kompleksowo? Czym nas jeszcze 

zaskoczycie?

- Umiejętności jakie posiadają 

nasze członkinie pozwolą prowa-

dzić zajęcia z języka niemieckiego, 

języka polskiego jako języka obcego, 

terapii pedagogicznej, socjoterapii, 

wczesnego wspomagania rozwoju 

małego dziecka, metody Gordona, 

tutoringu i wielu innych. W trakcie 

ferii zimowych planujemy przepro-

wadzić „Ferie z igłą...”, w trakcie, 

których zorganizowane będą warsz-

taty rękodzieła dla 20 dziewcząt z 

gorzowskich szkół ponadgimna-

zjalnych. W trakcie spotkań dziew-

częta zaznajomią się z kilkoma 

technikami rękodzielniczymi – szy-

ciem, patchworkiem, scrapbookin-

giem, tworzeniem z 8 mo i malowa-

niem na tkaninie. Chcemy również 

przygotować duży projekt, który 

będzie kontynuacją warsztatów 

„Aktywna mama” prowadzonych 

przez Lubuską Strefę Kobiet. Będą 

to  zróżnicowane zajęcia dla kobiet 

w ciąży, w trakcie urlopów macie-

rzyński i wychowawczych oraz ich 

dzieci. Kolejnymi projektami, który 

chcemy zrealizować są „Kobieta z 

pasją” i „Praktyczna kobieta”, zało-

żeniem których będzie zachęcenie 

pań do znalezienia sobie nowego 

hobby związanego z rękodziełem, 

gotowaniem, tańcem, turystyką lub 

inną formą spędzania czasu wol-

nego. Chcemy również otworzyć 

weekendowe przedszkole dla dzie-

ci studiujących rodziców. Planu-

jemy rozszerzyć naszą działalność 

o oferty dla seniorów, aby łączyć 

pokolenia. Planujemy organizować 

również spotkania polsko-niemiec-

kie, aby łączyć narody. W czerwcu z 

pewnością weźmiemy udział w pol-

sko-niemieckim biwaku w Briesen, 

a w lipcu będziemy gościć w Gorzo-

wie niemieckie dzieci w partnerskiej 

organizacji z Plauen. Mam nadzieję, 

że wystarczy nam czasu, aby zreali-

zować wszystkie zamierzenia. 

Rozmawiały Maria Boratyn 

i Marzena Słodownik
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