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Misja Stowarzyszenia Lambda Warszawa

Naszą misją jest budowanie pozytywnej tożsamości lesbijek, gejów, osób biseksualnych  

i transpłciowych oraz kształtowanie wobec nich akceptacji społecznej.

Cele

Dla realizacji swojej misji Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

• szerzenie tolerancji społecznej wobec zjawiska homoseksualizmu.

• kształtowanie pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn homoseksualnych.

• propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu wirusem HIV i 

innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową.

• przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na 

orientację seksualną.

Zarząd

Posiedzenia Zarządu odbywały się w 2012 r. średnio raz na miesiąc. Odbyło się 13 

posiedzeń Zarządu.

W czerwcu 2012 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń 

Stowarzyszenia. Na tym zebraniu Zarząd podał się w całości do dymisji, motywując swoją 

decyzję niemożnością dalszej efektywnej pracy w obecnym składzie. W związku z tym 

odbyły się wybory nowych władz. Udzielono absolutorium Zarządowi kadencji 2011 – 

2012 w składzie:

Dorota Bregin – Przewodnicząca,

Agnieszka Górska – Zastępczyni Przewodniczącej,

Krzysztof Zabłocki – Sekretarz Zarządu,

Mateusz Urban – Członek Zarządu,

Michał Pawlęga – Członek Zarządu,

Wojciech Muża – Członek Zarządu.

Został wybrany nowy Zarząd w składzie:

Dorota Bregin – Przewodnicząca,

Krzysztof Kliszczyński – Zastępca Przewodniczącej Zarządu,

Michał Pawlęga – Sekretarz Zarządu,

Paweł Fisher-Kotowski – Członek Zarządu,

Inga (Yga) Kostrzewa – Członkini Zarządu,

Wojciech Muża – Członek Zarządu.
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Została wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:

Marek Kowalski

Maja Sztenke

W spotkaniach Zarządu do czerwca 2012 r. uczestniczyła także z głosem doradczym 

Rzeczniczka Prasowa Stowarzyszenia oraz osoby reprezentujące Komisję Rewizyjną.

Wprowadzono także nowe procedury, dotyczące udostępniania pomieszczeń i sprzętu 

podmiotom zewnętrznym a także udzielania patronatu/matronatu oraz informowania/

promowania działań innych podmiotów.

Zarząd kontynuował okresowe spotkania z osobami koordynującymi projekty.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona była w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żurawiej 

24A (lokal 4) w Warszawie.

Działalność Stowarzyszenia była prowadzona w całości dzięki zaangażowaniu 

wolontariuszek i wolontariuszy oraz dzięki dotacjom celowym Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy, Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacji im. Stefana Batorego, Unii Europejskiej.

W 2012 r. w działalność Stowarzyszenia było zaangażowanych około 60 osób.
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pomoc i wsparcie
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Wszystkie działania pomocowe prowadzone były w ramach statutowej działalności 

Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Osoby zaangażowane w tę formę działalności posiadały przygotowanie merytoryczne do 

pracy o charakterze pomocowym, weryfikowane podczas angażowania wolontariuszki/

wolontariusza. Weryfikacja umiejętności była prowadzona także podczas regularnych 

spotkań superwizyjnych. Ich celem było analizowanie sytuacji, występujących 

w pracy i wypracowania właściwych sposobów postępowania w celu ich rozwiązania, 

a także doskonalenie warsztatu pracy. Spotkania te prowadzili współpracujący ze 

Stowarzyszeniem psycholodzy – Adam Kłodecki i Wiesław Sokoluk.

Wolontariuszy zaangażowanych w świadczenie wsparcia i pomocy obowiązywały 

zasady etyczne, zapisane w kodeksie etycznym wolontariatu, których przestrzeganie 

było rygorystycznie egzekwowane. W przypadku naruszenia zasad etycznych osoba, 

która dopuściłaby się ich złamania, podlegałaby rozstrzygnięciu Komisji Pomocowej. W 

przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Kodeksu Etycznego wolontariuszka/

wolontariusz mógł być odsunięty od pracy pomocowej; w 2012 r. – podobnie jak w latach 

ubiegłych – takie zdarzenia nie miały miejsca. Oferowana w ramach Centrum pomoc była 

bezpłatna.

Telefon Zaufania

Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich funkcjonował w 2012 r. od poniedziałku 

do piątku, w godzinach 18.00 – 21.00. Dyżury w telefonie zaufania pełnili przeszkoleni 

wolontariusze Stowarzyszenia Lambda Warszawa – 7 osób. Dzwoniącym zapewniano 

całkowitą anonimowość rozmów. Odbierane telefony były ewidencjonowane 

z uwzględnieniem daty, płci, przypuszczalnego wieku dzwoniącego, opisu poruszanego 

problemu i udzielonej porady.

Głównymi sprawami, z jakimi klienci zwracali się do pracowników telefonu zaufania były:

• problemy z samoakceptacją;

• strach związany z ujawnianiem swej orientacji seksualnej i obawą przed odrzuceniem;

• problemy związane z poszukiwaniem partnerów życiowych;

• problemy związane z budowaniem pozytywnych relacji w związkach;

• problematyka związana z odkrywanie homoseksualizmu swoich dzieci;

• problematyka osób transseksualnych;

• problemy związane z zasadami bezpieczniejszego seksu i ryzyka zakażeniem HIV/

AIDS.

Cześć pytań dotyczyła działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa; działalności innych 

polskich organizacji lesbijsko-gejowskich oraz klubów i lokali dla gejów i lesbijek (były to 

tzw. telefony informacyjne). 

Dla wielu osób dzwoniących do naszego Telefonu Zaufania rozmowy te były pierwszą 

próbą powiedzenia o swej tożsamości psychoseksualnej. Część dzwoniących poprzez TZ 

nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem i skorzystała z innych form pomocowych – przede 

wszystkim grup wsparcia i indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
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W roku 2012 odbywały się także superwizyjne Grupy Wsparcia dla Pracowników Telefonu 

Zaufania, podczas których omawiano wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem 

naszego Telefonu. 

Od września 2012 r. zmienił się system ewidencjonowania rozmów – z papierowego na 

elektroniczny. Pomoc udzielana przez Telefon Zaufania to ok. 40% pomocy (liczbowo) 

udzielanej w Lambdzie Warszawa.

W 2012 r. odebrano ponad 700 telefonów.

Dyżury na Gadu-Gadu

Poradnictwo za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu (1286102) prowadzone jest 

przez Lambdę Warszawa od ponad ośmiu lat. Dyżury prowadzą osoby, które służą pomocą 

i wsparciem, odpowiadają na trudne pytania. Osoby dyżurujące na GG starają się pomóc 

znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, ułatwiają zaakceptowanie własnej seksualności. Pomoc 

przez Gadu-Gadu nie jest terapią ani psychoterapią. Gadu-Gadu powstało z myślą o 

pomocy poprzez życzliwą i konstruktywną rozmowę.

Z pomocy przez GG korzystają osoby ze środowiska LGBT, ale także rodziny i bliscy 

gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych, sporadycznie również osoby 

heteroseksualne, które nie otrzymały pomocy w innych miejscach. Poradnictwo 

gwarantuje anonimowość i dyskrecję. Koordynatorem pomocy przez GG w 2012 r. był 

Krzysztof Kliszczyński. 

Od 3 stycznia do 18 grudnia 2012 r. podczas 41 dyżurów zostały przeprowadzone 282 

rozmowy. 

Poniżej została przedstawiona tematyka rozmów w kolejności od najczęściej poruszanych 

tematów do najrzadziej występujących: 

1. Planuję coming out, jak to zrobić?

2. Nie akceptuję własnej orientacji seksualnej.

3. Doświadczam trudnych stanów emocjonalnych. 

4. Jestem samotny/samotna. 

5. Zakochałem się / zakochałam się w osobie tej samej płci. Co robić? 

6. Mam stany depresyjne i myśli samobójcze (czasami również: planuję popełnić 

samobójstwo).

7. Doświadczam przemocy i nietolerancji w rodzinie. 

8. Poszukuję grupy wsparcia lub pomocy psychologicznej dla osób LGBT. 

9. Doświadczam przemocy z powodu mojej orientacji w szkole / w miejscu pracy.

10. Chcę porozmawiać o biseksualizmie.

11. Poszukuję kontaktu do prawnika. 

12. Mój kolega/moja koleżanka jest gejem/lesbijką, jak mam budować z nim/nią relację?

13. Cierpię na zaburzenia psychiczne i jestem gejem/lesbijką.

14. Jestem osobą niepełnosprawną i jestem gejem/lesbijką.

15. Chcę porozmawiać o transseksualizmie.

16. Mój syn/moja córka jest gejem/lesbijką, jak mam budować z nim/nią relację? 
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Uwaga: Podane dane charakteryzują profil klientek i klientów poradnictwa udzielanego 

poprzez GG i prowadzonego przez Lambdę Warszawa. Nie stanowią one podstawy do 

charakterystyki osób LGBT oraz ich środowiska.

Pomoc prawna

W roku 2012 poradnictwo prawne – z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego 

– udzielane było przez Karolinę Brzezińską i Anetę Mikołajczyk. Spotkania odbywały się 

w wybrane wtorki i czwartki.

Projekt był skierowany do osób dorosłych zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy oraz 

dla w innych częściach Polski, zagrożonych dyskryminacją ze względu na swoją tożsamość 

lub orientację seksualną oraz osób jej doświadczających – osób homoseksualnych, 

biseksualnych i transpłciowych, poszukujących możliwości uzyskania kompleksowego 

poradnictwa ukierunkowanego na rozwiązanie doświadczanych trudności.

W ramach projektu zostało zorganizowane poradnictwo indywidualne (bezpośrednie) 

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Poradnictwo bezpośrednie uzależnione było od liczby zapisów osób zainteresowanych. 

Łącznie skorzystało z niego ok. 10 osób. 

W ramach poradnictwa prowadzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej  

z poradnictwa skorzystało ok. 15 osób.

Jednak nie wszystkie sprawy, z którymi się do nas zgłaszano były związane z orientacją 

czy tożsamością płciową, niektóre dotyczyły ich tylko w nieznaczny sposób. 

Poradnictwo realizowało swoją działalność w dniach 1.04 – 31.12.2012., z przerwą  

w okresie wakacyjnym.

Grupa wsparcia dla kobiet Gennema

Grupa Gennema j jest grupą wsparcia dla kobiet nieheteroseksualnych doznających 

różnych trudności życiowych. Grupa miała charakter otwarty, tzn. w każdej chwili trwania 

grupy dołączać mogły nowe uczestniczki. 

Grupa prowadzona była przez Magdalenę Kowalską, a później współprowadzona także 

przez Agatę Królikowską. Spotkania odbywały się od stycznia do czerwca w czwartki. 

W każdej grupie średnio uczestniczyło od 8 do 10 kobiet.

Założeniem grupy było wspieranie uczestniczek w ich sytuacjach życiowych, zapewnienie 

poczucia bezpieczeństwa poprzez niwelowanie odczucia inności i wyobcowania. 

Ze względu na niemierzalny charakter określonego celu grupy nie jest możliwe precyzyjne 

przedstawienie jego osiągnięcia. Zdaniem prowadzących został on niemal w pełni 

zrealizowany. Dla uczestniczek grupy możliwość uczęszczania na nią była bardzo ważna 

i generalnie oceniana pozytywnie.

Grupa była prowadzona przez wolontariuszki Stowarzyszenia Lambda



Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa
tel. / fax: 22 628 52 22, www.lambdawarszawa.org

KRS 0000140531, NIP 525-20-14-814

8

Grupa dla rodziców osób homoseksualnych

Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób homoseksualnych działała co miesiąc – w 

każdy ostatni czwartek miesiąca (z przerwą wakacyjną). Jej celem było umożliwienie 

osobom, które dowiedziały się o homoseksualizmie swoich bliskich spotkanie i rozmowę 

z innymi osobami w tej samej sytuacji oraz spotkanie z psychologiem.

Spotkania prowadzone były przez Elżbietę Szczęsną – mamę geja, oraz przez psycholożkę 

– Renatę Romanowską. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj kilka osób.

Warto dodać, iż pod koniec 2012 r. Elżbieta Szczęsna – wraz z innymi osobami – założyła 

Stowarzyszenie „Akceptacja”, które zajmować się będzie pomocom rodzicom i bliskim 

osób LGBT.

Grupa dla osób z niepełnosprawnością

Grupa miała charakter wsparciowy, samopomocowy i była grupą otwartą, tzn. w każdym 

momencie istniała możliwość dołączenia do grupy. Spotkania przeznaczone były dla 

osób LGBT żyjących z niepełnosprawnością i poszukujących możliwości rozwiązywania 

problemów i trudności związanych z ich orientacją seksualną w gronie sobie podobnych 

ludzi. 

Spotkania odbywały się w wybrane niedziele, prowadzącą była Barbara Kowalska. Odbyło 

się 10 spotkań. Na każde przychodziło średnio 6 – 7 osób. Każde spotkanie trwało 90 min. 

Podczas spotkań uczestnicy/uczestniczki dzieliły się swoją siłą i doświadczeniem. Poruszane 

tematy związane były z barierami społecznymi i komunikacyjnymi. Realizowany był 

też cel rozrywkowo-klubowy, którego realizacją był udział w imprezach kulturalnych. 

Uczestnicy/czki pojawiali/ły się wspólnie w miejscach publicznych i tym samym oswajali/ły 

społeczeństwo z „innością” prowadzącą do wykluczenia.

Nieosiągniętym celem z powodu braków finansowych było zaproszenie psychologa 

i prawnika, którzy mogliby poprowadzić dla grupy szkolenia i warsztaty.

Grupa była prowadzona przez wolontariuszkę Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Grupa dla osób transpłciowych

Grupa miała charakter grupy wsparcia i była kontynuacją z lat poprzednich. Była ona 

grupą otwartą. Przeznaczona dla osób transseksualnych oraz takich, które nie są pewne 

swojej tożsamości płciowej. Funkcja wsparciowa opierała się o wymianę doświadczeń 

osób, które mają różne doświadczenia w zakresie własnej „transformacji”. Grupa pełniła 

także funkcję edukacyjną – uczestnicy/czki zapoznawali/ły się z aktualną wiedzą na ten 

tematy związane z ich tożsamością płciową.

Prowadzącymi grupę były osoby doświadczone w prowadzeniu grup i świadome 

problematyki trans. Herbert Raniszewski oraz Katarzyna Leszczyńska – psychoterapeutka. 
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Grupy odbywały się do stycznia do grudnia w każdy 2. oraz 4. czwartek miesiąca o 18:30. 

Każda trwała 1,5 godz. Liczba uczestników była zmienna w zakresie od 5 do 15 – średnio 

ok. 8 osób.

Cel grupy (wsparcie) jest niemierzalny, jednak stała obecność uczestników/uczestniczek 

świadczy o tym, że grupa spełnia swoją rolę.

Grupa trans była prowadzona przez Stowarzyszenie Transfuzja na terenie siedziby 

Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Nowa oferta pomocowa – psychoterapia par

Był to projekt realizowany przez wolontariuszkę Stowarzyszenia Lambda, Natalię Złotek 

– psychoterapeutkę par (w trakcie ostatnich etapów szkolenia psychoterapeutycznego). 

Możliwość zapisu na konsultacje ogłoszono na stronie Stowarzyszenia pod koniec 

października 2012. Spotkania miały odbywać się w każdy wtorek od godz. 9:00. W 2012 r. 

z konsultacji nie skorzystała żadna para. Przypuszczalnie wpłynęła na to godzina przyjęcia, 

w której zwykle klienci/tki pracują.

Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin 
zagrożonych dyskryminacją (w szczególności 
prawnego i psychologicznego)

Projekt był skierowany do osób dorosłych zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy 

zagrożonych dyskryminacją ze względu na swoją tożsamość lub orientację seksualną 

oraz osób jej doświadczających – osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, 

poszukujących możliwości uzyskania kompleksowego poradnictwa ukierunkowanego na 

rozwiązanie doświadczanych trudności.

W ramach projektu przeprowadzone zostały działania informacyjno-promocyjne 

dotyczące oferowanego poradnictwa oraz samo poradnictwo, dostępne bezpłatnie 

pięć dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie. Poradnictwo obejmowało interwencję 

kryzysową oraz konsultacje psychologiczne, prawne, seksuologiczne, socjalne, a także w 

zakresie uzależnień.

Zadanie było realizowane w okresie 7.08 – 31.12.2012. 

Projekt był współfinansowany przez m.st. Warszawa w kwocie 40.000 zł (umowa CK-

WOP-AOB/B/X/3/3/311/71/2012/NGO).

Program profesjonalnego wsparcia osób dorosłych 
używających i nadużywających alkoholu

Celem ogólnym projektu było poszerzenie oferty oddziaływań na terenie Warszawy 

w zakresie ograniczenia rozmiarów problemów alkoholowych i zachowań ryzykownych 



Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa
tel. / fax: 22 628 52 22, www.lambdawarszawa.org

KRS 0000140531, NIP 525-20-14-814

10

dotyczących używania alkoholu oraz zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla 

tzw. populacji specyficznych pacjentów znajdujących się na różnych etapach uzależnienia 

oraz innych form nałogowego funkcjonowania – leczących się w placówkach terapii 

uzależnień lub po ukończeniu leczenia.

Projekt trzyletni (grudzień 2009 – listopad 2012) Profesjonalne wsparcie osób dorosłych 

używających i nadużywających alkoholu zakładał w 2012 r. realizację następujących 

działań:

• prowadzenie grupy wsparcia-rozwojowej,

• prowadzenie grupy warsztatowo-treningowej,

• prowadzenie grupy wsparcia oraz konsultacji psychologicznych, w tym konsultacji 

dla osób niedosłyszących i głuchych.

Zadanie było realizowane w terminie 1.01 – 30.11.2012. 

Projekt był finansowany przez m. st. Warszawa w kwocie 85.666 zł (umowa nr PS/B/

VI/1/6/533/2009-2012).

Poradnie internetowe: bezpytan.pl, 
bezpiecznie.org.pl, pozytywnie.org.pl
                            

Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem 

psychologicznym, prawnym i socjalnym, poradnictwem w zakresie bezpieczniejszych 

zachowań seksualnych oraz obsługa forum dla osób eksperymentujących ze środkami 

psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin.

Działanie polegało na prowadzeniu poradni internetowych dostępnych pod trzema 

adresami internetowymi: bezpytan.pl, bezpiecznie.org.pl oraz pozytwnie.waw.pl. W 

ramach poradni można było uzyskać wsparcie specjalistów w zakresie problemów 

psychologicznych (w tym uzależnień), prawnych i socjalnych korespondujących z 

używaniem środków psychoaktywnych, podleganiem przemocy i dyskryminacji. 

Wsparciem zostały objęte także osoby żyjące z wirusem HIV dzięki współpracy ze 

specjalistami posiadającymi wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań seksualnych oraz 

profilaktyki HIV i AIDS. 

Porady były udzielane w postaci rozmów na żywo z wykorzystaniem komunikatorów GG 

i SKYPE oraz w pokojach internetowych CZATeria. Specjaliści udzielali także odpowiedzi 

na zapytania przesłane pocztą elektroniczną. Regularnie prowadzony był także blog 

osoby żyjącej z HIV, którego celem było udzielenie wsparcia osobom, których dotyczy 

ten problem. Dodatkowym działaniem o szerokim zasięgu były publiczne wystąpienia 

ekspertów w czatach moderowanych portalu CZATeria.
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Cele i osiągnięte rezultaty:

• Zwiększenie dostępności mieszkańców m.st. Warszawy do anonimowego poradnictwa 

internetowego.

• Rozwój edukacji, informacji i poradnictwa internetowego.

• Ograniczanie liczby nowych zakażeń HIV oraz chorób przenoszonych drogą płciową 

wśród populacji młodych ludzi poprzez zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości 

ryzyka zakażeń

• Poprawa zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych i 

ich rodzin.

• Rozwój networkingu, jako formy pracy środowiskowej wśród młodych osób skłonnych 

do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych, wchodzących w uzależnienia 

oraz uzależnionych, a także osób żyjących z HIV/AIDS oraz innymi STI

• Zwiększenie liczby osób zmotywowanych do podjęcia leczenia w specjalistycznej 

placówce lecznictwa odwykowego.

• Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób żyjących z HIV/AIDS oraz pacjentów będących 

• w terapii substytucyjnej

• Wzmacnianie koalicji organizacji pozarządowych działających na polu profilaktyki 

HIV/AIDS, przeciwdziałania narkomanii (w tym substytucja) oraz działania na rzecz 

osób żyjących z HIV.

Zadania zostały osiągnięte dzięki przeprowadzeniu szeregu zaplanowanych wcześniej 

działań, które obejmują:

Poradnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na portalu bezpytan.pl oraz 

(poradnictwo psychologiczne w tym w zakresie uzależnień): 738 osoby

Poradnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na portalu bezpiecznie.org.pl oraz 

pozytwynie.org.pl (poradnictwo w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych 

i profilaktyki HIV/AIDS): 644 osób

Poradnictwa za pomocą GG oraz SKYPE: 974 osoby

Poradnictwa za pomocą czata – www.czateria.pl: 1223 osoby

Konsultacje prawne i psychologicznego (porady specjalistyczne): 210 osób – w tym 63 

osoby z poradnictwa prawnego, oraz 147 z psychologicznego

Poradnictwa socjalnego: 68 osób

Przeprowadzenie tematycznych czatów moderowanych: 3361 osób

Moderowanie internetowej grupy wsparcia: 87 osób

Finansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa. 

Budżet przeznaczony na realizację: 125.000 zł (w tym 100.000 zł z budżetu miasta).

Okres działania poradni: poradnia działała przez cały 2012 rok. Działania finansowane 

z budżetu miasta obejmują okres 17.02 – 31.12.2012.
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Program działań informacyjno-edukacyjnych dla 
osób podejmujących ryzykowne zachowania pod 
wpływem środków psychoaktywnych

„Nie daj się uśpić” – program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych  

z przyjmowaniem środków psychoaktywnych w tym alkoholu wśród mężczyzn mających 

seks z mężczyznami oraz kobiet mających seks z kobietami na terenie Warszawy.

Projekt skierowany był do osób spędzających czas w pubach, klubach i dyskotekach ze 

szczególnym uwzględnieniem mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami na 

terenie m.st. Warszawy, które są szczególnie narażone na przyjmowanie alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych i podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych, co 

wiąże się z podwyższonym ryzykiem zakażenia HIV. W ramach projektu przeprowadzona 

została działalność informacyjno-edukacyjna w klubach, pubach, saunach i dyskotekach 

przeznaczonych dla osób homoseksualnych metodą partyworkingu. W miejscach tych 

prowadzone było poradnictwo w zakresie ryzyka związanego ze świadomym używaniem 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych, zabezpieczania się przed nieświadomym 

zażyciem tych środków ze szczególnym uwzględnieniem substancji GHB i ketaminy, zasad 

bezpiecznej zabawy w klubach, bezpieczniejszych zachowań seksualnych. W klubach 

dystrybuowane były ulotki dotyczące zminimalizowania niebezpieczeństw związanych  

z przebywaniem w środowisku klubowym pod wpływem środków psychoaktywnych w tym 

alkoholu oraz możliwości wykonywania testów w kierunku HIV, placówek pomocowych 

pracujących na rzecz osób podejmujących ryzykowne zachowania oraz przyjmujących 

substancje psychoaktywne, w tym alkohol. Podczas dyżurów rozdawane będą także 

testy wykrywające obecność substancji GBH i ketaminy w napojach oraz prezerwatywy, 

lubrykanty i chusteczki do higieny intymnej. 

W ramach projektu prowadzone były działania stacjonarne – konsultacje indywidualne 

podczas których prowadzone było poradnictwo w zakresie skutków używania alkoholu 

i innych środków psychoaktywnych oraz ryzyka związanego z zachowaniami 

podejmowanymi pod ich wpływem. Od doradców można było otrzymać bezpłatne 

ulotki, prezerwatywy i lubrykanty, chusteczki do higieny intymnej oraz testy wykrywające 

substancje nazywane „pigułką gwałtu” – drink testy.

Czas trwania projektu: 7.02 – 31.12.2012

Przeprowadzone działania

1. Działalność informacyjno-edukacyjna w klubach 

Działanie realizowane było metodą partyworkingu, polegającą na udzielaniu poradnictwa 

i informacji w miejscach przebywania grupy adresatów projektu takich jak kluby, puby, 

sauny, dyskoteki.

W związku ze specyfiką pracy dyżury odbywały się w godzinach wieczornych i nocnych. 

Łącznie w roku 2012 przeprowadzonych zostało 150 dyżurów partyworkerskich (w tym 

59 trzygodzinnych oraz 91 dwugodzinnych).

2. Działania stacjonarne – konsultacje indywidualne

Podczas dyżuru trwającego 1 godzinę, prowadzonego równocześnie przez 2 doradców, 
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uczestnicy mogli uzyskać informację na temat: profilaktyki chorób przenoszonych drogą 

płciową, w tym HIV, bezpieczniejszych zachowań seksualnych, testowania w kierunku HIV 

i innych STI, form leczenia, instytucji pomocowych w zakresie rozwiązywania problemów 

związanych z HIV, problemów alkoholowych oraz narkotykowych.

Łącznie w roku 2012 przeprowadzonych zostało 47 dyżurów.

3. Koordynacja zadania, administracja

4. Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych

5. Obsługa finansowo-księgowa

Cele i osiągnięte cele/rezultaty

Cel ogólny:

Przeciwdziałanie inicjacji alkoholowej i narkotykowej, uzależnieniu oraz podejmowaniu 

ryzykownych zachowań pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych 

w środowisku osób spędzających czas w klubach i pubach w szczególności wśród mężczyzn 

mających kontakty seksualne z mężczyznami, kobiet mających kontakty seksualne 

z kobietami na terenie m.st. Warszawy;

Cele szczegółowe:

• zwiększenie dostępności do informacji w zakresie ryzyka związanego z przyjmowaniem 

i nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych;

• zwiększenie wiedzy na temat ryzyka związanego z przyjmowaniem alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat 

ryzykownych zachowań seksualnych;

• zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie w środowisku osób spędzających 

czas w klubach i pubach;

• minimalizacja szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem i nadużywaniem 

substancji psychoaktywnych w tym alkoholu;

• przeciwdziałanie nieświadomemu zażyciu związku GHB potocznie nazywanego 

„pigułką gwałtu”.

W/w cele zostały zrealizowane – zakładane liczby dotyczące ilości dyżurów partyworkerskich 

oraz stacjonarnych zostały zrealizowane. Odbywała się bieżąca dystrybucja bezpłatnych 

materiałów edukacyjnych.

Finansowanie projektu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Budżet projektu: 50.000 zł.

Liczba osób, które skorzystały z projektu (klientek/klientów):

• bezpośrednio: ok. 1248 osób,

• pośrednio: ok. 4500 osób.

Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród 
okazjonalnych użytkowników narkotyków

Nie daj się uśpić – program ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród mężczyzn 

mających seks z mężczyznami na terenie Warszawy

Projekt odpowiadał na problem rosnącej liczby osób eksperymentujących z narkotykami 
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w grupie mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie Warszawy, która powoduje, 

że coraz większa liczba tych osób jest zagrożona nie tylko uzależnieniem się od substancji 

psychoaktywnych, ale także negatywnymi skutkami przyjmowania tych substancji. 

Projekt był realizowany metodą partyworkignu, będącą odmianą streetworkingu  

(w dosłownym tłumaczeniu: praca na ulicy, praca uliczna), realizowanym wyłącznie  

w klubach, pubach, dyskotekach. Partyworking jest jedną z form edukacji i profilaktyki 

w zakresie ryzykownych zachowań, w tym związanych z przyjmowaniem narkotyków, 

polega on na docieraniu do szczególnej grupy osób, których zachowania mogą być 

ryzykowne w kontekście substancji psychoaktywnych i udzielania im wsparcia/informacji/

pomocy/prowadzenia działań edukacyjnych bezpośrednio w środowisku, w którym 

przebywają. Działania projektu polegały na przeprowadzeniu działań środowiskowych, 

realizowanych metodą partyworkingu, polegającą na udzielaniu poradnictwa i informacji 

w miejscach przebywania grupy adresatów projektu takich jak kluby, puby, dyskoteki. 

Świadczone poradnictwo polegało na odpowiadanie na pytania zainteresowanych 

osób, zachęcanie do rozmowy na temat ryzyka związanego z przyjmowaniem środków 

psychoaktywnych, zabezpieczania się przed nieświadomym zażyciem tych środków ze 

szczególnym uwzględnieniem substancji GHB, zasad bezpiecznej zabawy w klubach, 

bezpieczniejszych zachowań seksualnych. Łącznie przeprowadzono72 dwugodzinnych 

dyżurów.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono ewaluacje procesu (w formie 2 spotkań 

superwizji grupowej oraz w ograniczonym zakresie przeprowadzenie ewaluacji wyników.

Działaniom tym towarzyszyła koordynacja merytoryczna i obsługa finansowo-księgowa.

Czas trwania projektu: 2.01 – 31.12.2012

Przeprowadzone działania:

1. Działania środowiskowe prowadzone były metodą partyworkingu. Realizowane były 

dyżury w klubach, w których spotykają się odbiorcy projektu – mężczyźni mający seks 

z mężczyznami. Każdy dyżur trwał 2 godziny. W każdym miesiącu 2012 r. odbyło się 

6 dyżurów.

2. Superwizja pracowników projektu. W celu utrzymania jakości pracy, a także 

modyfikowania i ulepszania metod pracy prowadzona była superwizja pracowników   

i wolontariuszy projektu. Odbyły się 2 trzygodzinne superwizje.

3. Koordynacja zadania, administracja

4. Obsługa finansowo-księgowa

Cele i osiągnięte cele/rezultaty

Celem ogólnym programu było ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych 

z okazjonalnym przyjmowaniem narkotyków w grupie mężczyzn mających seks 

z mężczyznami z terenu Warszawy.

Celami szczegółowymi było:

1. Zwiększenie wiedzy na temat ryzyka związanego z przyjmowaniem substancji 

psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat ryzykownych 

zachowań seksualnych w grupie mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie 

m.st. Warszawy. 

Ograniczenie ryzykowności zachowań związanych z przyjmowaniem i nadużywaniem 
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substancji psychoaktywnych w grupie mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie 

m.st. Warszawy.

Finansowanie projektu: Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Budżet projektu: 15.000 zł.

Liczba osób, które skorzystały z projektu (klientek/klientów):

• 920 osób bezpośrednio,

• 1776 osób pośrednio (poprzez rozdawane materiały).

Stworzenie „Praktycznego poradnika pomocowego”

W ramach projektu „Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań 

adresowanych do rodzin/mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 

zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie. Działania w obszarze profilaktyki 

oraz ograniczenia skutków uzależnień lub/i ochrony przed przemocą w rodzinie” 

opracowaliśmy i wydaliśmy „Praktyczny poradnik pomocowy” stworzono „Praktyczny 

poradnik pomocowy”.

Poradnik został utworzony, aby zgromadzić w jednym miejscu podstawowe informacje 

z kilku obszarów tematycznych, dotyczących przemocy, dyskryminacji, związków 

partnerskich, zdrowia, spraw socjalnych i prawnych.
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Informacja, edukacja, 
rozwój, kultura



Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa
tel. / fax: 22 628 52 22, www.lambdawarszawa.org

KRS 0000140531, NIP 525-20-14-814

17

Celem działań podjętych w tym zakresie było informowanie oraz edukacja 

zainteresowanych osób i wybranych grup społecznych o homoseksualności, działalności 

Stowarzyszenia, a także organizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój życia 

społecznego osób homoseksualnych.

„Beyond Borders – Sharing knowledge and strategies 
on improving support and social inclusion for the 
culturally diverse LGBT people living in Europe”

Celem projektu „Beyond Borders” (pol. „Przekraczając granice”) jest rozwój edukacji 

ludzi dorosłych, który będzie prowadził do zapobiegania wykluczeniu społecznemu 

lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych i transgenderowych (LGBT)  

o różnym pochodzeniu etnicznym, kulturowym (z uwzględnieniem migrantów  

i migrantek) oraz umożliwienie wymiany wiedzy, pomiędzy aktywistkami/aktywistami 

działającymi na rzecz społeczności LGBT a organizacjami wspierającymi imigrantów/

imigrantek, w kwestii rasizmu, homofobii, transfobii, dyskryminacji krzyżowej oraz 

wykluczenia społecznego.

Projekt współtworzy sześć organizacji europejskich, które współpracują ze sobą  

w celu wzmocnienia swojego potencjału w zakresie budowy sieci łączącej różne grupy 

społecznie wykluczone. Działania projektu są dokumentowane na stronie www.

beyondbordersproject.wordpress.com.

W 2012 r. odbyły się 3 spotkania organizacji partnerskich projektu – w lutym w Edynburgu 

(Szkocja), w maju w Rzymie (Włochy), we wrześniu w Warszawie (Polska).

W ramach spotkania w Warszawie przygotowaliśmy pierwsze w Polsce seminarium 

w całości poświęcone dyskryminacji krzyżowej, na którym zaprezentowane zostały 

zagadnienia dotyczące funkcjonowania osób LGBT z niepełnosprawnościami oraz osób 

LGBT pochodzenia innego niż polskie.

Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2013.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Uczenie się 

przez całe życie”, jest wdrażany w terminie 1 września 2011 r. – 30 sierpnia 2013 r. Umowa 

nr 2011-1-DE2-GRU06-07807 2, dotacja 18.000 euro.

Organizacje/grupy/instytucje partnerskie zaangażowane w aktywność/projekt: 

Schwulenberatung Berlin gGmbH, Equality Network, CGIL Roma e Lazio – Confederazione 

Generale Italiana del Lavoro, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Lithuanian Gay League, 

diskursiv.

Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań 
statutowych organizacji, które to zadania kierowane 
są do mieszkańców m. st. Warszawy

Projekt był skierowany do studentek/ studentów oraz absolwentek i absolwentów 

szkół wyższych, zainteresowanych podjęciem wolontariatu w Stowarzyszeniu Lambda 
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Warszawa – grupy 20 osób. W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe działania 

umożliwiające nabycie przez uczestniczące osoby kompetencji umożliwiających 

rozpoczęcie wolontariatu w Stowarzyszeniu. Na projekt złożyły się zarówno szkolenia 

ogólne, pozwalające lepiej zrozumieć specyfikę działalności organizacji jak i szkolenia 

specjalistyczne, dotyczące wybranych przez uczestniczące osoby obszarów specjalizacji 

(ścieżek): pomocowej, antydyskryminacyjnej oraz organizacyjno-prawnej, a także 

tutoring, tj. indywidualna opieka, wspierająca nabywanie kompetencji i umiejętności  

w trakcie wykonywania pracy na rzecz Stowarzyszenia przez wolontariuszki  

i wolontariuszy.

Zadanie było realizowane w okresie 1 sierpnia – 31 grudnia 2012 r. Projekt był 

współfinansowany przez m. st. Warszawa w kwocie 19.120 zł (umowa CK-WOP-OSM/

B/X/3/3/296/68/2012/NGO).

Grupa Studencka

W 2012 r. Stowarzyszenie Lambda Warszawa zapraszało w każdy wtorek, o godz. 18.30 

na spotkanie dyskusyjnej grupy studenckiej. Podczas studenckich spotkań prowadzono 

rozmowy, oglądano filmy, czytano socjologiczne i antropologiczne teksty i zastanawiano 

się nad sytuacją społeczności LGBT w Polsce.

Grupa do czerwca 2012 r. prowadzona była przez Mateusza Urbana, Mariusza Bieńko  

i Krzysztofa Kliszczyńskiego. Po przerwie wakacyjnej prowadzenie Grupy przejął 

Bartłomiej Skrzypiec.

Biblioteka i Archiwum

Biblioteka funkcjonowała przez cały rok – z przerwą wakacyjną. Dyżury biblioteczne były 

pełnione w każdy czwartek w godzinach 19:00 – 21:00. 

W tym czasie – podczas jednego dyżuru – z biblioteki korzystało od kilku do kilkunastu 

osób. 

Za projekt biblioteczny odpowiedzialni byli Krzysztof Kliszczyński i Joanna Olbryś.

Klub Filmowy

W ramach Klubu Filmowego odbyło się 1 spotkanie.

Klub Filmowy był prowadzony przez Krzysztofa Zabłockiego.

Klub Filmowy – Kino lesbijskie

W listopadzie 2012 r. we współpracy z grupą Damski Tandem Twórczy zainaugurowaliśmy 
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cykl filmowy „Kino lesbijskie z nutą poliamoryczną”. W 2012 r. odbył się jeden seans 

filmowy, współpraca będzie kontynuowana w kolejnym roku.

Rzeczniczka Prasowa Stowarzyszenia

Rzeczniczka na bieżąco uczestniczyła w wywiadach, dyskusjach i spotkaniach w radiu, 

telewizji i prasie i na różnorodnych forach, spotkaniach i odczytach, które dotyczyły 

sytuacji lesbijek, gejów i osób transpłciowych w Polsce i innych wątków związanych  

z tematyką homoseksualną.

Ponadto Rzeczniczka odpowiedziała na kilkadziesiąt pytań drogą e-mail.

Rzecznika jest autorką artykułu „Dlaczego legalizacja związków partnerskich jest  

w Polsce potrzebna?” w książce „Wolność – antologia” wydanej przez Fundację Projekt: 

Polska”.

Matronato-patronaty

Nasze stowarzyszenie zostało matronką książki „Mam dwie matki” wydawnictwa 

AdPublik.

Książka skierowana jest do dzieci wychowywanych przez rodziców tej samej płci. Mają 

one prawo do spokojnego dorastania, akceptacji, do rozmawiania o swojej rodzinie 

w nieskrępowany sposób – bez konieczności opowiadania zmyślonych historii oraz 

przeżywania całej sytuacji w odosobnieniu.

Książka skierowana jest również do przyszłych ojców i matek, którzy często, decydując się 

na wychowywanie dzieci, obawiają się, że wprowadzają w ich życie zamęt. Czują się winni, 

że obarczają je własnymi uwarunkowaniami seksualnymi. Ich obawy są bezpodstawne.

Lambda Warszawa objęła matronato-patronatem książkę wydawnictwa Znak 

„Dziewczyna z portretu”. Jest to liryczna, subtelna, wręcz intymna historia duńskiej 

malarki Grety Wegener, która pomogła swemu mężowi Einarowi Wegenerowi zrealizować 

jego najgłębsze pragnienie – poddać się pierwszej na świecie operację korekty płci.
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Partnerstwo 3 edycji LGBT Film Festival

Lambda Warszawa została partnerką trzeciej edycji LGBT Film Festivalu.

Podczas festiwalu odbyły się projekcje filmów z wątkami LGBT, sztuki teatralne. 

Przed pokazami filmów emitowana była reklama 1% OPP Lambdy Warszawa.

Wydarzenie odbyło się w dniach 13 – 19 kwietnia 2012 r. w miastach: Warszawa, Gdańsk, 

Poznań, Katowice, Łódź.

Więcej informacji: www.lgbtfestival.pl.

Wirtualne muzeum LGBT – innahistoria.pl

Uruchomiony został portal internetowy, którego twórcą jest Wojciech Szot – InnaHistoria.

pl. Cały projekt – wirtualnego muzeum LGBT – realizowany jest we współpracy z biblioteką 

Lambdy Warszawa, posiadającą największe w Polsce zbiory LGBT oraz biblioteką Kampanii 

Przeciw Homofobii.

III Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ

W dniach 9 – 10 czerwca Toruniu odbyło się trzecie w historii ogólnopolskie spotkanie 

organizacji LGBTQ. Na zaproszenie Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności przybyły 

osoby reprezentujące 13 organizacji LGBTQ.

Konferencja była okazją do przyjrzenia się zmianom, jakie w ciągu ostatnich 4 lat (od 

poprzedniego spotkania) zaszły wśród polskich organizacji. Powstało wiele nowych 

organizacji, a w pozostałych zaszły duże zmiany.

Głównym tematem spotkania była współpraca między organizacjami. Wymieniono 

doświadczenia z realizowania postulatów poprzednich okrągłych stołów, a także 

rozmawiano o różnych rodzajach trudności doświadczanych przez organizacje małe  

i duże, młode i z dłuższym stażem.

Lambdę Warszawa reprezentowała rzeczniczka Yga Kostrzewa.

Elektroniczna lista informacyjna na Yahoo

Na liście informacyjnej umieszczonej na portalu www.yahoo.com opublikowano 226 

postów. Informacje dotyczyły działań podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz 

ogłoszeń, publikacji dotyczących LGBT.

Wiadomości docierały do 89 użytkowników listy.

Adres listy: lambdawarszawa@yahoogroups.com

Koordynacja: Yga Kostrzewa
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Wsparcie dotyczące pozyskiwania 1% podatku 
(jako OPP)

Przeprowadziliśmy największą w historii Stowarzyszenia kampanię wizerunkowo-

informacyjną dotyczącą możliwości przekazania nam 1% podatku. Wspomogły nas firmy 

Grey Group (autorstwo spotu), dom produkcyjny Film Delikatesy oraz dom mediowy 

MediaCom. Materiały reklamowe ukazały się w wielu portalach www, w tym LGBTQ,  

w autobusach miejskich, w kilku tygodnikach, w kinie, na ekranach LED i LCD, w wybranych 

stacjach telewizyjnych, na kanale YouTube, podczas festiwalu filmowego LGBT Film 

Festival. Ponadto przygotowane zostały ulotki, rozdawane w klubach w Warszawie, na 

stronie www Stowarzyszenia pojawiła się informacja, w jaki sposób można wypełnić PIT, 

aby 1% podatku został przeznaczony dla Lambdy Warszawa, został opublikowany link 

do bezpłatnego programu do wypełniania dokumentów PIT (aplikacja e-pity). 

Newsletter e-mailowy

Na początku każdego miesiąca, do około 850 odbiorców zarejestrowanych poprzez 

witrynę www.lambdawarszawa.org był wysyłany newsletter, zawierający aktualności 

Stowarzyszenia.

Inauguracja nowej strony internetowej

Na początku kwietnia uruchomiona została nowa strona internetowa Stowarzyszenia. 

Poza udostępnieniem nowych funkcjonalności, takich jak szczegółowy opis wszystkich 

świadczonych form pomocy (m.in. grup wsparcia i spotkaniowych, poradnictwa, 

realizowanych działań edukacyjnych), znalazły się na niej także informacje o innych 

realizowanych działaniach (projektach) oraz współpracujących organizacjach. Nowością 

wprowadzoną na stronie jest kalendarz, prezentujący w przystępnej formie wszystkie 

aktywności realizowane przez Stowarzyszenie oraz wyszukiwarka wszystkich materiałów 
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edukacyjnych (publikacji, ulotek, plakatów, materiałów reklamowych) wydanych przez 

organizację z opcją ich zapisania na dysku komputera. Realizując politykę przejrzystości 

działania, na stronie umieszczono stale aktualizowane informacje o otrzymanych 

dotacjach do realizacji projektów, a także BIP prezentujący najważniejsze informacje 

dotyczące funkcjonowania organizacji. Strona jest dostępna w pełnej wersji w języku 

polskim, zaś w skróconej wersji także w językach angielskim, niemieckim, francuskim, 

rosyjskim i esperanto.
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Lobbing i działalność 
na rzecz praw człowieka
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Fundusz Stonewall

Fundusz Stonewall jest funduszem stworzonym w 40. rocznicę wydarzeń w klubie 

Stonewall Inn w Nowym Jorku. Udziela mikrograntów przeznaczonych na realizację 

projektów przyczyniających się do zwiększenia pozytywnej tożsamości osób 

homoseksualnych, biseksualnych, trans i nie deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia 

wobec nich tolerancji społecznej. Zgodnie z przyjętymi zasadami w 2012 r. Fundusz 

dysponował kwotą odpowiadającą 15% środków otrzymanych w ramach 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych w poprzednim roku, tj. 3.000 zł.

W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu Rada Funduszu w składzie prof. 

Zbigniew Izdebski, prof. Monika Płatek, dr hab. Jacek Kochanowski, dr Kazimiera 

Szczuka, Tomasz Raczek i Krzysztof Kliszczyński zdecydowała się przyznać dotacje dwóm 

projektom:

• nieformalnej Grupie IRIS na rzecz Osób o Różnorodnych Orientacjach 

Psychoseksualnych i Tożsamościach Płciowych z Białegostoku na realizację projektu  

„…kluczenie – białostockie przestrzenie kobiet LBTQ” – dotacja 1.200 zł,

• nieformalnej Grupie O’LESS – Damski Tandem Twórczy z Warszawy na realizację 

projektu „O’LESS Festiwal. Przestrzeń KULTURY Lesbijskiej” – dotacja 1.800 zł.

Więcej informacji o Funduszu można znaleźć na stronie www.stonewall.org.pl.

Uczestnictwo w pracach Koalicji Równych Szans

W 2012 r. kontynuowaliśmy uczestnictwo w pracy Koalicji Równych Szans. Koalicja jest 

nieformalną platformą skupiającą szereg organizacji pozarządowych działających na 

rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji, powstała ona  

w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem 

ustawy o równym traktowaniu. Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi 

polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania 

dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu 

z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego  

i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. W 2012 r. Koalicja zajmowała się lobbingiem 

związanym z podpisaniem i ratyfikowaniem Konwencji Rady Europy w sprawie 

zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, uwzględnianiem 

w aktach normatywnych oraz praktyce funkcjonowania instytucji publicznych, zgodnie 

z zasadą równości płci, zarówno żeńskiej jak i męskiej formy określania stanowisk 

urzędniczych oraz nazw zawodów, oraz konsultacjami projektu Krajowego Programu 

Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 – 2015.

Koordynatorem Koalicji było Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. 

Informacje o działaniach Koalicji można znaleźć na stronie www.ptpa.org.pl/koalicja.
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Uczestnictwo w pracach Koalicji na rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy z Nienawiści

Nasza organizacja od 2012 r. współtworzyła Koalicję na rzecz Przeciwdziałania Przemocy 

z Nienawiści. Jest ona nieformalnym porozumieniem organizacji pozarządowych 

zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu  

z powodu płci, tożsamości seksualnej, pochodzenia etnicznego i narodowego, koloru 

skóry, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wieku oraz wiary, religii (w tym 

bezwyznaniowości), poglądów i przekonań, zainteresowanych wdrażaniem wspólnych 

działań przyczyniających się do przeciwdziałania przemocy powodowanej nienawiścią. 

W 2012 r. Koalicja stanowiła platformę współdziałania w zakresie monitorowania zjawiska 

przemocy powodowanej nienawiścią, wymiany informacji na ten temat, opracowywania 

raportów i analiz dotyczących zjawiska przemocy z nienawiści, a także realizacji wspólnych 

projektów edukacyjnych. Koalicję tworzyły Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie 

Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Lambda – Warszawa, 

Stowarzyszenie „Nigdy więcej”, Stowarzyszenie Nomada, Stowarzyszenie Pracownia 

Różnorodności oraz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

Uczestnictwo w pracach Koalicji Na Rzecz Edukacji 
Antydyskryminacyjnej

Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji Na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej 

koordynowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. W jej skład 

wchodzi obecnie 37 organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i edukacją 

antydyskryminacyjną. W 2012 r. odbyło się w ramach Koalicji 5 spotkań z ekspertami/

kami zajmującymi się edukacją (w tym będącymi nauczycielami/kami, zajmującymi się 

doskonaleniem nauczycieli/lek, zajmującymi się ewaluacją systemu oświaty, badaniami 

nad systemem edukacji formalnej, zajmującymi się edukacją osób z różnych mniejszości).

Powstanie Koalicji i jej działania od roku 2011 finansowane są ze środków Fundacji im. 

Stefana Batorego.

Przystąpienie do koalicji „Partnerstwo dla związków”

Nieformalna koalicja zrzesza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, inicjatywy 

i osoby prywatne, działające na rzecz praw człowieka, sprawiedliwości społecznej  

i równouprawnienia, wspólnie tworząc „Partnerstwo dla związków” – ogólnopolską 

koalicję na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par 

jednopłciowych i różnopłciowych.
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W jej ramach koalicja prowadzi m.in. szeroko zakrojone działania informacyjne, 

skierowane zarówno do społeczeństwa, jak i do posłanek oraz posłów. Obecnie do 

Partnerstwa dla Związków należy 39 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych  

z całej Polski.

Lambda Warszawa przystąpiła do koalicji w lipcu 2012 r.

Więcej informacji: www.partnerstwodlazwiazkow.pl.

Raport na temat sytuacji społecznej osób LGBT  
w Polsce w latach 2010 – 2011

We współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii i Fundacją Transfuzja przeprowadziłyśmy/

liśmy badanie dotyczące sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce w latach 2010 – 2011. 

Objęło ono grupę ponad 11.000 osób LGBT i dotyczyło nierównego traktowania w takich 

obszarach jak zatrudnienie, edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo. Pytania dotyczyły 

również poziomu jawności orientacji seksualnej, funkcjonowania w życiu publicznym  

i rodzinnym, wyznawanych wartości i opinii na ważne dla osób LGBT tematy.

W 2012 r. opracowano raport z badania oraz przygotowano teksty eksperckie, analizujące 

sytuację w zakresie dyskryminacji ze względu na orientację i tożsamość seksualną  

w naszym kraju. Złożyły się one na treść opublikowanego raportu.

Projekt był dofinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz International 

Lesbian and Gay Association European Region (ILGA-Europe).

Utworzenie podręcznika dla funkcjonariuszek/szy 
policji nt. współpracy z grupami mniejszościowymi 
„Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji 
– praktyczny poradnik”

We współpracy z Komendą Główną Policji oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich 

i Kampanią Przeciw Homofobii uczestniczyliśmy w opracowaniu pierwszego w Polsce 

podręcznika dotyczącego współpracy z grupami mniejszościowymi, skierowanego do 

kadr policji. W opracowanym przez nas rozdziale znalazły się informacje m.in. o sytuacji 

osób LGBT w Polsce, najczęstszych stereotypach dotyczących lesbijek, gejów, osób 

biseksualnych i trans płciowych, wyjaśnienie najważniejszych zagadnień związanych ze 

społecznym funkcjonowaniem osób LGBT, a także wskazówki w jaki sposób zachowywać 

się w kontakcie z osobą LGBT.

Podręcznik, na który złożą się także rozdziały dotyczące współpracy policji z innymi 

grupami mniejszościowymi i narażonymi na dyskryminację, m.in. ze względu na płeć, 

wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, tzw. ‘rasę’ oraz niepełnosprawność zostanie 

wydany i wprowadzony do pracy policji w 2013 r.
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Uczestnictwo w Komisji opiniującej oferty w zakresie 
równego traktowania – procedura małograntowa

W 2012 r. przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w opiniowaniu ofert o udzielenie 

tzw. małego grantu w ramach procedury wspierania finansowego projektów organizacji 

pozarządowych przez miasto stołeczne Warszawa. Zadaniem naszego przedstawiciela 

było dokonywanie oceny merytorycznej ofert dotyczących równego traktowania  

i przeciwdziałania dyskryminacji złożonych w trybie tzw. małych grantów – do 10.000 zł.

Uczestnictwo w konferencji Prokuratury Generalnej 
„Ofiary przestępstw z nienawiści”

13 czerwca odbyła się sesja „Ofiary przestępstw z nienawiści”, zorganizowana przez 

Prokuratora Generalnego. Uczestniczyła w niej m.in. prof. Irena Lipowicz, Rzecznik 

Praw Obywatelskich, dr Agnieszka Kozłowska–Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. 

Równego Traktowania, Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka 

Komendanta Głównego Policji oraz osoby reprezentujące Prokuraturę Generalną, 

Rzecznika Praw Dziecka, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Stowarzyszenia Lambda 

Warszawa, Nigdy Więcej, Otwarta Rzeczpospolita oraz Kampania Przeciw Homofobii.

W trakcie spotkania dyskutowano kwestię przeciwdziałania tzw. przemocy  

i przestępstwom z nienawiści, tj. zjawiskom powodowanym uprzedzeniami ze względu 

na płeć, niepełnosprawność, wiek, pochodzenie etniczne i rasowe, poglądy i przekonania 

orz orientację seksualną i tożsamość płciową.

Reprezentujący podczas spotkania Lambdę Warszawa Michał Pawlęga zwrócił uwagę na 

kwestię niskiej zgłaszalności przemocy i przestępstw motywowanych nienawiścią, braku 

jednolitego systemu umożliwiającego zbieranie danych dotyczących tego typu zdarzeń, 

a także przepisów prawa, penalizujących tzw. mowę nienawiści i przestępstwa nią 

motywowane. 

Szczególną uwagę poświęcono dyskusji nad możliwościami wprowadzenia do kodeksu 

karnego odpowiednich zapisów, penalizujących w sposób szczególny przestępstwa 

motywowane nienawiścią oraz rozważaniom nad różnymi rozwiązaniami w tym zakresie 

i ich skutkami.

Zapis sesji można obejrzeć pod adresem: www.debata.lex.pl/nienawisc.

Uczestnictwo w sieci „Równość i różnorodność 
praktycznie”

Sieć „Równość i różnorodność praktycznie” skupia organizacje działające na rzecz grup 

dyskryminowanych lub zagrożonych dyskryminacją ze względu na różne przesłanki, w tym 
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orientację seksualną i tożsamość płciową. Głównymi celami Sieci jest spotkanie i współpraca 

organizacji związanych z grupami doświadczającymi dyskryminacji i pracujących na rzecz 

przeciwdziałania dyskryminacji, rozwój kompetencji w/w organizacji w obszarze edukacji 

antydyskryminacyjnej nieformalnej, jak również wzmocnienie jakości współpracy w/w 

organizacji z administracją publiczną (w obszarze edukacji i zatrudnienia). 

Działania te uwzględniają szeroką perspektywę antydyskryminacyjną, co oznacza dążenie 

do zmiany jednowymiarowego działania na rzecz grup doświadczających dyskryminacji, 

ograniczonego do pojedynczych cech tożsamości, na rzecz kompleksowego wsparcia, 

uwzględniającego możliwość doświadczania dyskryminacji ze względu na wielorakie 

przesłanki (dyskryminacja wielokrotna).

W ramach uczestnictwa w sieci przedstawicielki/le Lambdy Warszawa uczestniczyli 

w pracach grup roboczych, zajmujących się wypracowaniem ekspertyzy dotyczącej 

uwzględnienia perspektywy antydyskryminacyjnej w politykach zatrudnienia oraz nauki 

i edukacji, opracowaniem metod działania i ‘dobrych praktyk’ współpracy z administracją 

publiczną, opracowaniem standardów działania i zasad etycznych współpracy NGO  

z administracją publiczną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz opracowaniem 

programu szkolenia administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, 

a także doskonaliły/li swoje kompetencje w ramach organizowanych szkoleń, seminariów 

oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej.

W pracach sieci „Równość i różnorodność praktycznie” w 2012 r. uczestniczyło 30 

organizacji.

Sieć funkcjonowała w ramach projektu realizowanego w partnerstwie Fundacji „Fundusz 

Współpracy” oraz Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Więcej informacji  

o projekcie można znaleźć na stronach www.rownosc.info.

Uczestnictwo w konsultacjach polskiej wersji Karty 
Różnorodności

Jako jedna z organizacji eksperckich, zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji 

ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, Lambda Warszawa została 

zaproszona do konsultacji polskiej wersji Karty Różnorodności. Zgłoszone przez nas uwagi 

umożliwiły wypracowanie polskiej wersji dokumentu, dostosowanej do specyficznych 

warunków kulturowych.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii 

Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, 

Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską. 

Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się 

do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz 

tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania 

wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. 

Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności 

i równości społecznej.
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Więcej informacji o inicjatywie Karty Różnorodności można znaleźć na stronie www.

kartaroznorodnosci.pl.

Uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji szkoleń 
Disc-FREE oraz konsultacje projektu „Szukam 
człowieka” – Stowarzyszenie Praktyków Dramy 
STOP-KLATKA

Miasto stołeczne Warszawa w 2012 r. zleciło organizacjom pozarządowym realizację 

pilotażowego cyklu szkoleń dla osób reprezentujących sektor usług (restauracje, 

kawiarnie, kluby) w zakresie równego traktowania klientek_ów i przeciwdziałania  

w tych miejscach dyskryminacji.

Stowarzyszenie Lambda Warszawa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pro Humanum 

przygotowało i zrealizowało cykl szkoleń pn. DISC-FREE, których celem było nabycie 

przez uczestniczące osoby wiedzy o mechanizmach i zjawisku dyskryminacji, prawie  

i aktach prawodawczych chroniących przed dyskryminacją, testach dyskryminacyjnych, 

zdobycie umiejętności rozpoznawania i reagowania na dyskryminację oraz zwiększenie 

ich motywacji do świadczenia tych usług w sposób równościowy. Łącznie w szkoleniach, 

które odbyły się we wrześniu, październiku i listopadzie wzięło udział 100 osób. 

Uczestnictwo w szkoleniach zakończyło się otrzymaniem przez kluby, restauracje, hotele 

i kawiarnie reprezentowane podczas szkolenia tytułu DISC-Free – miejsca wolnego od 

dyskryminacji.

Jednocześnie trenerki i trenerzy związani z Lambdą Warszawa w ramach realizacji 

projektu szkoleniowego „Szukam człowieka”, realizowanego Stowarzyszenie Praktyków 

Dramy STOP-KLATKA, dotyczącego przeszkolenia osób reprezentujących sektor usług  

w zakresie równego traktowania dokonali konsultacji jego programu merytorycznego 

oraz udzielili wskazówek dla osób prowadzących zajęcia.

Parada Równości 2012

Stowarzyszenie Lambda Warszawa, podobnie jak w latach poprzednich, wzięło udział  

w Paradzie Równości – największej w Polsce pokojowej manifestacji gejów, lesbijek, osób 

biseksualnych, transseksualnych oraz wszystkich, dla których ważne są idee równości  

i wolności. 

Parada odbyła się w dniu 2 czerwca, a przedstawiciele i przedstawicielki Lambdy 

Warszawa – jak co roku – nieśli największą w Polsce tęczową flagę.
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Nagroda Tolerancji

Wspólnie z organizacjami z Francji, Hiszpanii i Niemiec, tworzymy Berlińskie Przymierze 

Przeciw Homofobii. W jego skład wchodzą niemiecka MANEO, francuska SOS-

Homophobie, Lambda Warszawa i KPH z Polski. 

Nagroda, która jest wyrazem uznania dla szczególnych dokonań, a która zarazem 

symbolizuje Przymierze – to statuetka przedstawiająca cztery symboliczne żagle. 

Począwszy od 2006 r. przyznawana jest w uznaniu szczególnych i wybitnych zasług 

w działaniach na rzecz praw gejów, lesbijek, osób biseksualnych i trans – zarówno 

indywidualnym osobom, jak i konkretnym projektom (przedsięwzięciom) z czterech 

krajów członkowskich – Niemiec, Francji, Polski. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa 

się rotacyjnie w każdym z trzech krajów uczestniczących w Przymierzu.

W 2012 r. polską laureatką Nagrody została dr Katarzyna Bojarska wraz z prowadzoną 

przez nią Poradnią Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 10 września w Warszawie.

Żywa biblioteka

Lambda Warszawa współpracowała ze Stowarzyszeniem Europe4Youth przy organizacji 

„Żywej biblioteki”. Eventy odbyły się w dniach 1.05 – 15.08 w Krakowie, Warszawie  

i Gdańsku. Została również wydana publikacja „Żywa biblioteka: stop dyskryminacji 

2012”.

Koordynacja projektu: Yga Kostrzewa

Uczestnictwo w konferencji dotyczącej sytuacji 
społecznej LGBT

W dniach 25 – 26 października 2012 r. odbyła się konferencja w Kijowie (Ukraina), 

dotycząca sytuacji społecznej osób LGBT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizatorem konferencji było ukraińskie przedstawicielstwo Fundacji H. Boella.

Lambdę Warszawa reprezentowała Yga Kostrzewa, Rzeczniczka Stowarzyszenia.

Uczestnictwo w pracach Komisji Dialogu Społeczne-
go m. st. Warszawy

Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania jest gremium inicjatywno-

doradczym, utworzonym w 2010 r. przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz 

m.st. Warszawę, dzięki czemu jest ona podstawowym partnerem w wypracowywaniu 

rozwiązań w zakresie równego traktowania na terenie miasta. Do zadań komisji 
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należy m.in. reprezentowanie organizacji względem władz miasta, województwa  

i innych urzędów państwowych w sprawach dotyczących wspólnych inicjatyw i działań 

na rzecz równego traktowania i niedyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, 

pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, religię i wyznawane poglądy, niepełnosprawność, 

orientację seksualną, tożsamość płciową, stan cywilny i majątkowy oraz wiek, inicjowanie 

działań i występowanie do władz miasta w sprawach dotyczących równego traktowania, 

a także monitorowanie realizacji działań m. st. Warszawy i opiniowanie aktów prawnych 

w zakresie równego traktowania. Komisja Dialogu Społecznego wchodzi w skład Forum 

Dialogu Społecznego.

W 2012 r. Stowarzyszenie Lambda Warszawa należało do trzech Komisji Dialogu 

Społecznego:

• Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście,

• Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS,

• Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania.

Spotkania Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a informacje o ich 

działalności publikowane są na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.

Promowanie Europejskiego Badania LGBT

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w 2012 r. przeprowadziła europejskie 

badania osób LGBT. Jego celem było zebranie danych dotyczących dyskryminacji osób 

LGBT w krajach Unii Europejskiej oraz Chorwacji, a następnie dokonanie ich porównania.

Wyniki badań posłużą do zdefiniowania przyszłych strategii i działań mających na celu 

poprawę sytuacji osób LGBT i przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy.

Lambda Warszawa wsparła promocję badania, informując o nim na stronie internetowej, 

profilu na portalu Facebook oraz zachęcając osoby korzystające z naszej oferty do 

wypełnienia kwestionariusza badawczego. Wyniki badania zostaną opublikowane  

w 2013 r.

Konferencja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

18 lipca w Kancelarii Premiera odbyła się konferencja „Zwalczanie dyskryminacji ze 

względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”. Spotkanie zorganizowała 

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. 

Spotkanie polityków, w tym m.in. Anny Grodzkiej, przedstawicieli władzy i prokuratury 

z reprezentantami społeczności LGBT oraz organizacji pozarządowych działających w 

obszarze antydyskryminacji było inauguracją programu antydyskryminacyjnego, którego 

wdrożenia podjął się rząd podporządkowując się zaleceniu Rady Europy.

Lambdę Warszawa reprezentowała Yga Kostrzewa, mówiąc o konieczności uchwalenia 

ustawy o związkach partnerskich.

Dzień wcześniej, 17 lipca, w warszawskim biurze Rady Europy, odbyło się spotkanie robocze 
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na dzień przed konferencją. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki 

organizacji LGBT i działających na rzecz praw człowieka – Lambdy Warszawa, KPH, 

Nigdy Więcej, a także przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz radny 

Warszawy Krystian Legierski. 

Spotkanie z Marszałkinią Ewą Kopacz w Sejmie

18 lipca w Sejmie odbyło się spotkanie z Marszałkinią Sejmu Ewą Kopacz. Uzyskaliśmy 

informację, iż Marszałkini popiera kilka podstawowych postulatów z projektów ustaw 

o związkach partnerskich, z czego wymieniła: dostęp do informacji medycznej i 

decydowaniu o leczeniu partnera/partnerki, dziedziczenie ustawowe, możliwość odmowy 

składania zeznań w postępowaniu sądowym (dotyczącym partnera/partnerki).

Poparła też uregulowanie tych kwestii w formie jednej ustawy. Zdeklarowała, iż chce 

dopuścić do debaty w Sejmie, czyli pierwszego czytania obydwu projektów ustaw (które 

ma odbyć się 24 lipca, jeśli tak zdecyduje Sejm we wcześniejszym głosowaniu). Marszałek 

nie chciała jednak zdeklarować, mimo dopytywania, czy będzie głosować za czy przeciw 

ustawom. Uzasadniła to niepełną znajomością treści projektów.

W spotkaniu uczestniczyli członkinie i członkowie koalicji „Partnerstwo dla Związków”, 

w skład którego wchodzą różne organizacje i grupy nieformalne, działające wokół 

projektów ustaw o związkach partnerskich, w tym Lambda Warszawa.

Pilne akcje

W listopadzie 2012 r. wystosowaliśmy listy do członków Komisji Etyki Poselskiej w celu 

zwrócenia uwagi na działalność Komisji. Zdarzyło się bowiem wiele wystąpień posłów 

i posłanek, które nosiły cechy homofobii. 

Protest przeciwko proponowanym zmianom kodeksu 
karnego

Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej zapowiedział prace nad zmianą kodeksu 

karnego w zakresie przestępstw z nienawiści. Propozycja dotyczyła rozszerzenia katalogu 

tzw. wartości chronionych poprzez dodanie do nich „naturalnych i nabytych cech 

osobistych”. Oznacza to, że nie będą w nim jednoznacznie wymienione, postulowane 

przez organizacje pozarządowe przesłanki orientacji seksualnej i płci. Koalicja na Rzecz 

Równych Szans, której członkinią jest Lambda Warszawa wystosowała do kierownictwa 

klubu PO stanowczy sprzeciw wobec proponowanego kształtu postulowanych zmian. 

Treść listu jest dostępna pod adresem:

http://www.lambdawarszawa.org/174-protest-przeciwko-proponowanym-zmianom-

kodeksu-karnego-zakazujacych-przestepstw-motywowanych-nienawiscia
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List do Ministra Zdrowia

Lambda Warszawa wystosowała list do Ministra Zdrowia, dotyczący nauczania 

homofobicznych treści przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  

i Położnych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – jednostka budżetowa 

podległa Ministrowi Zdrowia – w swoich programach nauczania w dalszym ciągu 

kwalifikuje homoseksualność i biseksualność jako ‘zaburzenie i patologię seksualną’ oraz 

naucza ‘sposobów leczenia zaburzeń i patologii’.
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Inne
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Obchody 15. urodzin Lambdy Warszawa

We wrześniu 2012 r. Stowarzyszenie obchodziło 15 rocznicę rozpoczęcia działalności. 

Obchody zostały połączone z uroczystym wręczeniem Nagrody Tolerancji. Impreza 

urodzinowa odbyła się w klubie Resort przy pl. Teatralnym w Warszawie. W jej trakcie 

opowiedzieliśmy o początkach naszego stowarzyszenia, przytoczyliśmy kilka anegdot  

z naszych działań, wystąpiła Betty Q z pokazem burleski. 

Przy okazji obchodów rocznicy działań Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. 

Równego Traktowania złożyła na ręce Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia list  

z gratulacjami i podziękowaniami za długoletnią pracę pomocową.

Obchody Dnia Wolontariuszki/Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariuszki i Wolontariusza został ustanowiony przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1985 r. i od samego początku obchodzony jest co roku 5 

grudnia. Celem obchodów jest uznanie ochotniczej pracy na rzecz rozwoju społecznego 

i gospodarczego. Stowarzyszenie Lambda Warszawa od kilku lat przyłącza się do tych 

obchodów. W 2012 r. osoby angażujące się wolontariacko w prace organizacji zostały 

zaproszone na uroczyste spotkanie, które odbyło się 9 grudnia 2012 w kawiarni Leniviec. 

Wyróżnione zostały trzy osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do realizacji 

celów Stowarzyszenia: Agnieszka Górska, Michał Pawlęga, Maja Sztenke.

Noc Czerwonej Kokardy

Stowarzyszenie Lambda Warszawa wzięło udział w imprezie profilaktycznej pt. Noc 

Czerwonej Kokardy – jest to coroczna impreza organizowana przez Społeczny Komitet 

ds. AIDS, 1 grudnia.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i mediów na potrzebę zachowania 

bezpieczeństwa podczas podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych, a także 

na konieczność testowania w kierunku HIV w celu zapobiegania negatywnym skutkom 

zdrowotnym ewentualnego zakażenia. Kampania została skierowana w szczególności 

do kobiet, miała je uwrażliwić na potrzebę wykonywania testów na HIV. http://konkurs.

kampaniespoleczne.pl/kk_kampanie.php?edycja=2012&kk_id=424&action=szczegoly

Lambda posiadała swoje stoisko profilaktyczne, które znajdowało się w specjalnie 

przygotowanej alei profilaktycznej. Mieliśmy możliwość zaprezentować nasze materiały 

informacyjne i publikacje oraz odpowiadać na pytania, osób zainteresowanych, 

dotyczące testowania na HIV, profilaktyki HIV/AIDS oraz bezpieczniejszych zachowań 

seksualnych. Osoby zainteresowane mogły otrzymać od nas materiały profilaktyczne 

(m.in. prezerwatywy, lubrykanty).

Stoisko obsługiwali/ły partyworkerzy i partyworkerki Bezpieczniejszych Związków 
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Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Wszystkie działania w ramach Nocy Czerwonej Kokardki zostały zrealizowane 

wolontarystycznie przez partyworkerów i partyworkerki Stowarzyszenia Lambda 

Warszawa.

XIX Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie  
i społeczeństwie”

„W Konferencji wzięło udział prawie 400-osobowe gremium specjalistów z dziedziny 

zdrowia publicznego, decydentów, lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

mediów, sektora prywatnego i – co najważniejsze – przedstawicieli osób żyjących z HIV. 

Konferencja, po raz kolejny stanowiła szerokie forum wymiany doświadczeń z zakresu 

programów HIV/AIDS, a jej celem było zainspirowanie uczestników do podejmowania 

nowych inicjatyw.”

www.aids.gov.pl/?page=prasa&act=now&id=193

Czas trwania: 3 – 4 grudnia 2012

Podczas konferencji Lambda posiadała swoje stoisko informacyjno-profilaktyczne. 

Mieliśmy możliwość zaprezentować nasze materiały informacyjne i publikacje oraz 

odpowiadać na pytania, osób zainteresowanych, dotyczące testowania na HIV, 

profilaktyki HIV/AIDS oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych. Na stoisku osoby 

zainteresowane mogły również otrzymać materiały profilaktyczne (m.in. prezerwatywy, 

lubrykanty).

Stoisko obsługiwali/ły partyworkerzy i partyworkerki Bezpieczniejszych Związków 

Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Konferencja co roku organizowana jest przez Fundację Res Humanae oraz Krajowe 

Centrum ds. AIDS.

Wszystkie działania w ramach Konferencji zostały zrealizowane wolontarystycznie przez 

partyworkerów i partyworkerki Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Gra miejska „Let’s talk about sex 2012”

Fabularna gra edukacyjno-profilaktyczna skierowana przede wszystkim do młodych 

osób, licealistów i licealistek, studentów i studentek, którym nie straszne niecodzienne 

wyzwania i dobra zabawa.

Czas trwania: 28 września 2012 r., w godzinach 16.00 – 21.00, w centrum Warszawy.

Partyworkerzy i partyworkerki Stowarzyszenia Lambda Warszawa obsługiwali jeden 

z punktów gry miejskiej „Let’s talk about sex”. Punkt mieścił się w Warsztacie na Pl. 

Konstytucji 4. Uczestnicy i uczestniczki gry mieli za zadanie odnaleźć punkt oraz wykonać 

zadanie. Zadaniem było rozszyfrowanie skrótu LGBTQ. Partyworkerki i partyworkerzy 

Lambdy czuwali nad poprawnością wykonania zadania oraz odpowiadali na pytania 
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uczestników i uczestniczek gry. W ramach punktu należało również odpowiedź na 

pytanie: „Jaki twoim zdaniem jest udany związek?” – uczestnicy gry mogli swobodnie 

o tym pisać anonimowo na małych kolorowych karteczkach i przyczepiać je do tęczowej 

flagi.

Organizatorem gry było Stowarzyszenie Program STACJA. Cała gra odbyła się bez udziału 

środków finansowych.

Wszystkie działania w ramach gry miejskiej również zostały zrealizowane wolontarystycznie 

przez partyworkerów i partyworkerki Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES

W 2012 r. Stowarzyszenie rozpoczęło korzystanie z usług księgowych oferowanych 

przez Stowarzyszenie BORIS w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

OWES realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki – Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługi te dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa są świadczone nieodpłatnie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Działania w mediach społecznościowych

Lambda Warszawa posiada profil na Facebooku (http://www.facebook.com/lambda.

warszawa), Twitterze (https://twitter.com/lambdawarszawa), kanał YouTube (http://www.

youtube.com/user/lambdawarszawa?feature=watch) oraz Google+ (https://plus.google.

com/102277864455732319384/posts). Wszystkie te kanały były na bieżąco obsługiwane  

i uzupełniane informacjami.

Pozostałe

W 2012 r. Lambda Warszawa brała udział w Radzie Konsultacyjnej ds. profilaktyki 

w środowisku MSM przy KC ds. AIDS.

Udział w Radzie ds. spraw MSM przy KC ds. AIDS. Przedstawicielka Stowarzyszenia 

jest członkinią Rady ds. spraw MSM. Zapewnia to dostęp do najnowszych informacji  

w dziedzinie profilaktyki HIV/AIDS w środowisku MSM, co ma wpływ na planowanie 

działań Stowarzyszenia w tym zakresie.

W 2012 r. w Stowarzyszeniu dystrybuowana była – wśród uczestników poniedziałkowej 

grupy „Bezpieczniejszych Związków” – żywność, którą nieodpłatnie otrzymywaliśmy  

z Banku Żywności.


