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Fundacja SPUNK – działania na rzecz edukacji seksualnej: 
warsztaty, szkolenia, konferencje 

 
 
28.06.2017 – Fundacja odebrała „Punkt dla Łodzi” za wieloletnie działania na rzecz edukacji 
seksualnej. Jest to inicjatywa obywatelska, niezależny konkurs zorganizowany przez osoby 
prywatne. To wyróżnienie dla laureatów, wyraz poparcia dla ich działań, ale organizowany 
jest głównie z myślą o obywatelach, aby uświadomić im, że w Łodzi znaleźć można wiele 
pozytywów, jak również wciągnąć internautów w wyszukiwanie i wskazywanie jasnych 
punktów na mapie miasta. 
 
Maj 2017 – nawiązanie współpracujemy z Navicula Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w 
Łodzi. Prowadzenie warsztatów dotyczących dojrzewania, uczuć i seksualności dla młodzieży 
ze spektrum autyzmu.  
 
25.04.2017 - udział w konferencji „W zgodzie z innymi i samym sobą – wprowadzamy dzieci 
w świat wartości” w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz 
poprowadzenie warsztatu dla nauczycielek wychowania przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego.  
 
Czerwiec 2016 - „Kim jestem?” - prowadzenie zajęć dotyczących rozwoju emocjonalnego i 
społecznego dla 12-letnich uczniów i uczennic w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi. 
 
Od stycznia 2017 – współpraca z Teatrem Powszechnym w Łodzi. Prowadzeni warsztatów po 
spektaklach z cyklu „Dziecko w sytuacji”. 
 
Od czerwca 2016 – realizacja zadania publicznego „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, 
chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV” skierowanego do łódzkiej młodzieży 
gimnazjalnej. Projekt obejmuje: zajęcia dla młodzieży, spotkania z rodzicami, opiekunami 
prawnymi/faktycznymi, spotkania w gabinetach ginekologicznych oraz dyżury mailowe i na 
komunikatorach internetowych. Zadanie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Fabryka Równości i Fundacją kreatywnych Rozwiązań EduKABE. Zadanie realizowane dla 
Urzędu Miasta Łodzi. 
 
12.06.2016 - wizyta w Społecznym Komitecie ds. AIDS: oprowadzenie po Punkcie 
Konsultacyjno-Diagnostycznym przy ul. Chmielnej w Warszawie wraz z omówieniem wizyty 
poprzedzającej badanie na HIV. 
 
30.05.2016 - Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi udzieliła poparcia działaniom Fundacji na 
rzecz edukacji seksualnej. 
 
Maj 2016 - Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wydało kolejną bardzo ważną 
publikację: Szkoła równości. Dziennik praktyk. O przykładach dobrych i efektownych działań  
 

https://www.facebook.com/punktdlalodzi/?fref=mentions
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na rzecz wprowadzania postaw równościowych w szkole opowiadają osoby zajmujące się 
tym tematem na co dzień. A wśród nich: Anna Jurek i Kinga Karp z Fundacji SPUNK. 
 
Maj 2016 r. – „Kim jestem?” - stworzenie programu i prowadzenie zajęć dotyczących 
rozwoju emocjonalnego i społecznego dla 12-letnich uczniów i uczennic w Szkole 
Podstawowej nr 189 w Łodzi. 
 
Kwiecień 2016 – warsztaty z edukacji seksualnej dla 3 grup młodzieży z Gimnazjum im. 
Henryka Sienkiewicza w Dłużbicach z siedziba w Rasach  
 
14. o4.2016 – udział w konferencji „Inni to My” na temat edukacji włączającej w kontekście 
pracy z grupami młodzieży nieheteroseksualnej. Anna Jurek prowadziła panel dot. 
bezpieczeństwa w szkole i edukacji równościowej. Fundacja patronowała całemu projektowi 
„Inni to My” realizowanemu przez Fundację Instytut Działań Twórczych 
 
05 – 06.03. 2016 - szkolenie dla przyszłych edukatorów i edukatorek. 
 
25.02.2016  - Aleksandra Dulas i Anna Jurek poprowadziły spotkanie z dorosłymi dotyczące 
seksualności dziecka w ramach akcji „Wieczory dla dorosłych” w Centrum Nauki Kopernik. 
  
Styczeń – Luty 2016 – „Skąd się biorą dzieci?” – stworzenie programu i prowadzenie zajęć 
dotyczących płciowości, rozwoju i seksualności człowieka dla 8 i 9-latków w Szkole 
Podstawowej nr 184 w Łodzi.  
 
28.01.2016 - spotkanie ze studentkami położnictwa i pielęgniarstwa Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi nt. Edukacji seksualnej w łódzkich szkołach. 
 
11.01.2016 - Aleksandra Dulas i Anna Jurek, zostały zaproszone na wizytę do Rzecznika 
Spraw Obywatelskich – Adama Bodnara. Spotkanie poświęcone było prawom 
reprodukcyjnym kobiet. 
 
26.11.2015 – udział w spotkaniu prowadzonym w ramach działań akcji “16 dni przeciwko 
przemocy wobec kobiet”.  Spotkanie z realizatorkami obozów muzycznych dla dziewczyn 
Girls’ Rock Camp – Aliną Kulą i Anną Chęć z Fundacji Pozytywnych Zmian, Kingą Karp z 
Akademii Treningu WenDo. 
 
14 – 17.11.2015 – udział edukatorki Fundacji Magdaleny Kołacz-Kwiatkowskiej w Żywej 
Bibliotece 2015 zorganizowanej przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i 
Stowarzyszenie Fabryka Równości.  
 
16.10.2015 – 30.10.2015 - wizyta studyjna w Holandii dot. Realizacji programu edukacji 
seksualnej na wszystkich etapach ksztłacenia formalnego. Wizyta obejmowała spotkania w 
Ministerstwach: Spraw Zagranicznych, Edukacji, Kultury i Nauki, Zdrowia i Sportu, w 
publicznej poradni zdrowia w Amsterdamie (GGD Amsterdam), w organizacjach działających  

http://www.spunk.rownasie.pl/skad-sie-biora-dzieci-zajecia-dla-8-i-9-latkow/
http://www.spunk.rownasie.pl/skad-sie-biora-dzieci-zajecia-dla-8-i-9-latkow/
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na rzecz edukacji seksualnej i praw reprodukcyjnych takich jak: SOA AIDS, Rutgers, Choice 
for Youth, COC Netherlands oraz w szkole chrześcijańskiej – Christelijk Lyceum Veenendaal. 
Spotkaliśmy się także z członkiniami grupy teatralnej Theatre Group Playback. 
 
26.09.2015 – organizacja akcji z okazji Światowego Dnia Antykoncepcji zatytułowana „A co 
Tobie dała antykoncepcja?”, Pasaż Schillera 
 
29 – 30.08.2015 – udział w 3 Kongresie Edukacji Polskiej w Katowicach, organizowanym 
przez IBE Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 
24.08.2015 – szkolenie z Aleksandrą Robachą, Konsultatem Wojewódzkim w dziedzinie 
seksuologii dla województwa łódzkiego na temat „Norma w rozwoju seksualności dzieci i 
młodzieży”. 
 
15 – 19.06.2015 – warsztaty z edukacji seksualnej dla młodzieży Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Pawła II w Sztumie oraz dla Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Czerninie. W 
zajęciach wzięło udział 245 os.  
 
1.06.2015 – udział w interdyscyplinarnej konferencji „Edukacja genderowa, edukacja 
seksualna. W rocznicę awantury” organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Nasz 
edukatorka Anna Jurek opowiedziała o działaniach Fundacji i losach edukacji seksualnej w 
Łodzi. 
 
Od maja 2015 (do grudnia) – otrzymanie dotacji na realizację zadania "Profilaktyka ciąż 
wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV" 
skierowanego do łódzkiej młodzieży gimnazjalnej. Projekt obejmuje: 16 cykli zajęciowych dla 
16 grup młodzieży, spotkania z rodzicami, opiekunami prawnymi/faktycznymi oraz dyżury 
mailowe i na komunikatorach internetowych. Zadanie realizowane we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Fabryka Równości i Fundacją kreatywnych Rozwiązań EduKABE. Zadanie 
realizowane dla Urzędu Miasta Łodzi. 
 
Kwiecień – Maj 2015 – współpraca przy tworzeniu założeń do polityki młodzieżowej 
dotyczącej obszaru edukacji  w ramach projektu „Nie peniaj, zmieniaj” prowadzonego przez 
Fundację Instytut Działań Twórczych w Łodzi. 
 
22.04.2015 – organizacja spotkania „Wszystko, co chcecie wiedzieć o edukacji seksualnej” 
dla władz miasta, radnych Rady Miejskiej oraz urzędniczek i urzędników Urzędu Miasta 
Łodzi. Wydarzenie miało miejsce w ramach 5 Maratonu Równości organizowanego przez 
Stowarzyszenie Fabryka Równości.  
 
Kwiecień 2015 – warsztaty z edukacji seksualnej dla grupy młodzieży licealnej z 2 Liceum 
Ogólnokształcącego w Koluszkach. 
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14 – 15.03.2015 r. – szkolenie z edukacji seksualnej dla przyszłych edukatorek i edukatorów, 
którzy chcą prowadzić zajęcia z młodzieżą pracując programem stworzonym przez Fundację 
SPUNK.  
 
13 – 14.02.2015 r. – udział edukatorów z Fundacji SPUNK w szkoleniu „Wsparcie 
psychologiczne dla osób LGBTQ” prowadzone przez Kampanię Przeciw Homofobii w ramach 
projektu „Razem bezpieczniej”.  
 
Styczeń 2015 r. – stworzenie rozdziału dotyczącego edukacji seksualnej w publikacji „Łódź 
organizacji pozarządowych dla radnych Rady Miejskiej w Łodzi VII kadencji - 2014-2018” 
wydanej przez Fundację Normalne Miasto - Fenomen. 
 
Maj – Grudzień 2014 – realizacja projektu „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób 
przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV” skierowanego do uczniów i uczennic 
łódzkich gimnazjów i ich rodziców. Projekt obejmował: 20 cykli zajęciowych dla 20 grup 
młodzieży, spotkania z rodzicami, opiekunami prawnymi/faktycznymi oraz dyżury mailowe. 
W zajęciach wzięło udział 374 osoby. Projekt realizowany we współpracy ze Społecznym 
Komitetem ds. AIDS i Fundacją MaMa. Zadanie realizowane dla Urzędu Miasta Łodzi. 
 
11 – 13.11.2014  – udział w szkoleniu „Opór bez przemocy” (ang. Non Violent Resistance) 
prowadzonego przez Michelle Schapiro, psycholożkę kliniczną, członkinię Brytyjskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Fundacja była także organizatorem szkolenia.  
 
Listopad 2014 - szkolenie z edukacji seksualnej dla przyszłych edukatorek i edukatorów, 
którzy chcą prowadzić zajęcia z młodzieżą pracując programem stworzonym przez Fundację 
SPUNK.  
 
22.10.2014 – objęcie patronatu nad Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencją 
Naukową „Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości” organizowaną przez Wyższą Szkołę 
Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. 
 
Maj – czerwiec 2014 – warsztaty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży licealnej na 
zlecenie Społecznego Komitetu ds. AIDS. Ilość osób objętych działaniem: 600.  
 
19.05.2014 – wysłuchanie obywatelskie „Nastoletnie rodzicielstwo w Polsce – wyzwania, 
problemy, wsparcie” w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja została zaproszona przez 
Wicemarszałkinię Sejmu RP Wandę Nowicką i Fundację MaMa. 
 
11.04.2014 – przedstawicielka Fundacji była gościem spotkania w ramach cyklu filmowego 
„Kino na Temat” organizowanego przez „Gazetę Wyborczą” i sieć kin Helios. Po 
projekcji filmu „Moja łódź podwodna” - reż. Richard Ayoade łódzcy uczniowie rozmawiali o 
problemach nastolatków. 
  
 



 

 

 
SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji 

ul. Zbocze 2/9, 92-003 Łódź 
www.spunk.pl  www.facebook.com/fundacja.spunk 

Strona | 5 

 
10.04.2014 – udział w panelu pt. „Etyczne aspekty działań na rzecz upowszechniania 
edukacji seksualnej” zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego w 
ramach XIV Festiwalu nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi.  
 
23.03.2014 – organizacja i prowadzenie warsztatu „Równość w praktyce”, Łódzki Kongres 
Kobiet 2014. 
 
Marzec 2014 – warsztaty dla młodzieży, 15 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. 
 
14.02.2014  – organizacja akcji walentynkowej na rzecz edukacji seksualnej pod hasłem: 
„Chcemy kochać. Chcemy wiedzieć!” we współpracy z Grupą Edukatorów Seksualnych 
Ponton z Warszawy. Walentynki kierowane były do Minister Edukacji Narodowej Joanny 
Kluzik-Rostkowskiej i do Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego. 
 

12.02.2014  – udział w spotkaniu Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania ze 
środowiskiem pozarządowym pt. „Stop seksualizacji dzieci i młodzieży” w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Osoby z Fundacji zostały zaproszone jako specjalistki w tej dziedzinie. 
 
8, 15.02.2014 – prowadzenie spotkań z rodzicami dzieci zdrowych oraz z dysfunkcjami na 
temat rozwoju psychoseksualnego dziecka, Przedszkole Hippocampus w Łodzi. 
 
10, 17.01.2014 – spotkania ze studentami i studentkami Wydziału Nauk o Wychowaniu 
Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkań było omówienie autorskiego programu edukacji 
seksualnej w kontekście tworzenia programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży.  
 

Grudzień 2014 - prowadzenie warsztatów dla młodzieży, 15 Liceum Ogólnokształcące w 
Łodzi. 
 

2.12.2013 - szkolenie z dr Tomaszem Leonowiczem (ginekologiem, położnikiem, 
seksuologiem) z zakresu rozwoju emocjonalnego i płciowego nastolatków, antykoncepcji, 
ciąż u nastolatek, a także chorób przenoszonych drogą płciową. 
 
7 - 8.12.2013 – warsztaty dla zespołu prowadzącego Świetlicę Krytyki Politycznej w Cieszynie 
z zakresu edukacji seksualnej ze szczególnym uwzględnieniem zachowań przemocowych w 
rodzinie i w związkach.  
 
14.11.2013 – udział w spotkaniu dotyczącym perspektywy wdrożenia programu „Profilaktyki 
ciąż i (przed)wczesnego macierzyństwa dla nastolatek” w Opolu. Przedstawienie i 
omówienie działań Fundacji w kontekście realizowanego w Łodzi zadania dot. profilaktyki 
ciąż. Spotkanie organizowały: Towarzystwo Rozwoju Rodziny w Opolu oraz Fundacja Strefa 
Zieleni. 
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6.11.2013 – spotkanie dla funkcjonariuszy Policji z Łodzi i woj. łódzkiego zajmujących się 
problematyką nieletnich i małoletnich. Zaproszenie przez Wydział Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 

 
Listopad 2013 - szkolenie z edukacji seksualnej dla przyszłych edukatorek i edukatorów, 
którzy chcą prowadzić zajęcia z młodzieżą pracując programem stworzonym przez Fundację 
SPUNK.  

 
Wrzesień 2013 – poparcie i promocja zadania utworzenia Punktu konsultacyjnego z zakresu 
edukacji seksualnej dla młodzieży (projekt ogólnomiejski L0131) zgłoszonego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2014. 
 
23 - 24.08.2013 – prowadzenie warsztatów dla młodzieży w ramach projektu LEPSZY START 
dla Biura Turystyki i Podróży „Juventus” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 
15.08.2013 – udział w festynie Chorągwi Łódzkiej ZHP „Kuźnia sukcesu”. Na stanowisku 
Fundacji młodzież mierzyła się z 3 zadaniami dotyczącymi funkcjonowania ciała ludzkiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem tematu dojrzewania.  
 
10 – 26.06.2013 - warsztaty z edukacji seksualnej w gimnazjach w Czerninie i Sztumie w woj. 
pomorskim. Zajęcia zostały zrealizowane w 18 grupach. Przeszkolono ponad 350 osób i 
zrealizowano 180 godz. zajęć. Zleceniodawca: Urząd Gminy Sztum. 
 
Maj – Czerwiec 2013 – prowadzenie spotkań z rodzicami dzieci zdrowych oraz z 
dysfunkcjami na temat rozwoju psychoseksualnego dziecka, Przedszkole Hippocampus w 
Łodzi. 
 

Maj 2013 - szkolenie z edukacji seksualnej dla przyszłych edukatorek i edukatorów, którzy 
chcą prowadzić zajęcia z młodzieżą pracując programem stworzonym przez Fundację 
SPUNK.  

 
4.06.2013 - warsztaty z młodzieżą w ramach II Forum Młodzieżowego z cyklu „Rozważania u 
progu dorosłości” we Włodawie. Spotkanie koncentrowało się wokół zależności między 
miłością, seksualnością i odpowiedzialnością. Spotkanie zorganizowała Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie. 
 
Maj 2013 – warsztaty dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 3 im. 
Marii Grzegorzewskiej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Łodzi. 
 

Maj 2013 – przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów klas 4 i 5 Szkoły Europejskiej w Łodzi, 
które miały za zadanie zapoznać dzieci z tematami dotyczącymi ciała, umysłu i emocji, a 
także przygotować je na zmiany, których doświadczą w okresie dojrzewania.  
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20.04.2013 – prowadzenie panelu dotyczącego edukacji równościowej uwzględniającej 
m.in.: najnowsze badania i raporty Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, praktyki 
dyskryminacyjne w przestrzeni społecznej, edukację empatyczną skierowaną do 
przedszkolaków podczas Łódzkiego Kongresu Kobiet. 

 
Marzec 2013 - szkolenie z edukacji seksualnej dla przyszłych edukatorek i edukatorów, 
którzy chcą prowadzić zajęcia z młodzieżą pracując programem stworzonym przez Fundację 
SPUNK.  
 
14.02.2013 - zorganizowanie akcji walentynkowej na rzecz edukacji seksualnej pod hasłem: 
„Tak! dla przyjaznej opieki zdrowotnej” we współpracy z Grupą Edukatorów Seksualnych 
Ponton z Warszawy. Walentynki kierowane były do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. 
 
4.11.2012 – udział w I Forum Organizacji Ekonomii Społecznej (Forges) organizowanym przez 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej KLUCZ. Omówienie działań na rzecz 
edukacji seksualnej jako przykładu dobrych praktyk ekonomiczno-społecznych 
prowadzonych przy wsparciu Centrum KLUCZ. 
 
14.09.2012 – udział w panelu "Świadome macierzyństwo prawem każdej 
kobiety" organizowanym przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny na IV 
Kongresie Kobiet w Warszawie. Przedstawicielki Fundacji mówiły nie tylko o macierzyństwie, 
ale także o ważnej pozycji taty w wychowywaniu  i rozwoju dziecka. 
 

Wrzesień – Grudzień 2012 - realizacja projektu „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób 
przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV” skierowanego do uczniów i uczennic 
łódzkich gimnazjów i ich rodziców. Projekt obejmował: 28 cykli zajęciowych dla 28 grup  
 
młodzieży oraz dyżury mailowe. W zajęciach wzięło udział 644 osoby. Zadanie realizowane 
dla Urzędu Miasta Łodzi. 

 
30.06.2012 – udział edukatorów i edukatorek Fundacji w szkoleniu „Gender-Transgender-
Queer: nieheteroseksualność w kontekście teorii płci społeczno-kulturowej” prowadzonych 
przez psycholożkę i trenerkę antydyskryminacyjną Kingę Karp. 
 
26.06.2012 - udział edukatorów i edukatorek Fundacji w warsztatach z dociekań 
filozoficznych prowadzonych przez prof. Aldonę Pobojewską z Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Warsztaty były prowadzone w kontekście formułowania 
wnikliwych, pogłębiających refleksję pytań podczas pracy z młodzieżą.  
 
11.06.2012 – organizacja konferencji "Współczesna szkoła. Współczesny nastolatek. 
Współczesna edukacja seksualna" skierowanej do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi. Celem przedsięwzięcia było zachęcenie 
łódzkich nauczycieli i dyrektorów do podejmowania tematyki edukacji seksualnej w szkole  
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oraz promocja dobrych praktyk w tej dziedzinie. Patronaty nad wydarzeniem objęli: 
Uniwersytet Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Posłanka Joanna Skrzydlewska, Centrum KLUCZ.  
 
22.05.2012 – szkolenie dla edukatorów i edukatorek Fundacji z aspektów prawnych 
związanych z zachowaniami o charakterze seksualnym prowadzone przez dr Małgorzatę 
Wysoczyńską z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego.  


