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Wizja, misja i wartości Stowarzyszenia Lambda Warszawa 
12 czerwca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków i Członkiń Stowarzyszenia. Walne Zebranie 
zaakceptowało wypracowane wcześniej propozycje brzmienia wizji, misji i wartości Stowarzyszenia. 
Zostały one przyjęte w brzmieniu jak poniżej. 
 
Wizja: 
Naszą wizją jest świat bez opresji, w którym każdy człowiek jest pełnoprawnym podmiotem życia 
społecznego. W świecie tym ludzie są różnorodni, ale równi – każdy ma prawo do bycia sobą i uznaje 
to prawo pod względem innych osób, darząc się wzajemnie szacunkiem. Otwarte społeczeństwo chce 
i potrafi zmierzyć się ze swoim uprzedzeniami, tak by uczynić świat wolnym od dyskryminacji. 
 
Misja: 
Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBTQ 
oraz niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 
 
Wartości: 
Naszą pracę ukierunkowujemy na wewnętrzny rozwój społeczności lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych, transpłciowych i queer, działając w wymiarze lokalnym i krajowym. 
Wierzymy w możliwości społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy, że obywatelki_le powinny_ni 
organizować się w celu wspólnego działania w ważnych dla nich sprawach. Dlatego też tworzymy 
organizację pozarządową, nienastawioną na zysk, apartyjną i niezależną od nacisków zewnętrznych. 
W swoich działaniach kierujemy się zasadą jawności działalności organizacji i transparentnością, 
szanując jednocześnie prawo osób korzystających z naszych działań do prywatności. 
Dążymy do jak najwyższej jakości oferowanych usług, doskonaląc nasze pracownice_ków  
i wolontariuszki_szy, określając standardy działania i inwestując w rozwój organizacji. 
Wyznajemy następujące wartości, wywodzące się z filozofii praw człowieka, które promujemy 
poprzez nasze działania: 

- wolność słowa i samostanowienia, 
- równość wszystkich ludzi, 
- szacunek dla innych, 
- otwartość, 
- szacunek wobec siebie i własnego zdrowia, 
- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez przemocy. 

 
 

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 

psychoseksualną. 
 
 

Zarząd 
Posiedzenia Zarządu odbywały się w 2013 r. średnio raz w miesiącu. Łącznie odbyło się 15 posiedzeń 
Zarządu. 
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Skład Zarządu: 
Dorota Bregin – Przewodnicząca, 
Krzysztof Kliszczyński – Zastępca Przewodniczącej Zarządu, 
Michał Pawlęga – Sekretarz Zarządu, 
Paweł Fischer-Kotowski – Członek Zarządu, 
Inga (Yga) Kostrzewa – Członkini Zarządu, 
Wojciech Muża – Członek Zarządu (do 30.01.2013 r.) 
 
W spotkaniach Zarządu uczestniczyły także osoby reprezentujące Komisję Rewizyjną. 
 
Zarząd kontynuował okresowe spotkania z osobami koordynującymi projekty. 
 
 

Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjnej w 2013 r. pracowała w składzie: 
- Wojciech Skrodzki, 
- Marek Kowalski, 
- Magdalena Sztenke. 

 
 

Walne Zebranie Członków i Członkiń Stowarzyszenia 
12 czerwca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Członków i Członkiń Stowarzyszenia. Walne Zebranie 
zatwierdziło sprawozdania roczne z działalności Stowarzyszenia, a także przeprowadzone zostały 
wybory do Komisji Rewizyjnej. 
 
 
 

Działalność operacyjna 

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, Krajowego 
Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowego Centrum ds. AIDS, Państwowego Zakładu Higieny, 
Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. 
W 2013 r. w działalność Stowarzyszenia było zaangażowanych około 60 osób. 
 
Liczba członków i członkiń Stowarzyszenia na koniec 2013 r. wyniosła 43 osoby. 
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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. 
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 2013 r. 
– podobnie jak w latach ubiegłych – takie zdarzenia nie miały miejsca. Oferowana w ramach Centrum 
pomoc była bezpłatna. 
 
 

Telefon Zaufania 
Telefon Zaufania– tak jak w latach poprzednich – funkcjonował w 2013 r. od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 18.00 – 21.00. Dyżury w telefonie zaufania pełnili przeszkoleni wolontariusze  
i wolontariuszki Stowarzyszenia Lambda Warszawa – 6 osób. Dzwoniącym zapewniano całkowitą 
anonimowość rozmów. Odbierane telefony były ewidencjonowane w elektronicznym systemie 
ewidencji. 
 
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. 

 
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. 
W roku 2013 odbywały się także superwizyjne Grupy Wsparcia dla Pracowników Telefonu Zaufania, 
podczas których omawiano wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem naszego Telefonu.  
W 2013 r. odebrano ponad 450 telefonów. 
Koordynatorem Telefonu Zaufania w 2013 r. był Krzysztof Kliszczyński, zaś superwizorem – Adam 
Kłodecki. 
 
 

Dyżury na Gadu-Gadu 
Poradnictwo za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu (1286102) prowadzone jest przez Lambdę 
Warszawa od ponad dziewięciu lat. Dyżury prowadzą osoby, które służą pomocą i wsparciem, 
odpowiadają na trudne pytania, udzielają informacji. Osoby dyżurujące na Gadu-Gadu 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. 
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Z pomocy przez Gadu-Gadu korzystają osoby ze środowiska LGBT, ale także rodziny i bliscy gejów, 
lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych, a także sporadycznie osoby heteroseksualne, które 
nie otrzymały pomocy w innych miejscach. Poradnictwo gwarantuje anonimowość i dyskrecję. 
Koordynatorem pomocy przez Gadu-Gadu w 2013 r. był Krzysztof Kliszczyński.  
Od 8 stycznia do 17 grudnia 2013 r. podczas 41 dyżurów zostały przeprowadzone 348 rozmów.  
Poniżej została przedstawiona tematyka rozmów w kolejności od najczęściej poruszanych tematów 
do najrzadziej występujących:  

- Doświadczam trudnych stanów emocjonalnych (m.in. lęk, samotność, poczucie beznadziei). 
- Nie akceptuję własnej orientacji seksualnej. 
- Planuję coming out: jak mogę się do tego przygotować? 
- Rodzice nie akceptują mojej orientacji seksualnej – co robić? Jak się z nimi porozumieć? 
- Miewam stany depresyjne i myśli samobójcze (lub: planuję popełnić samobójstwo). 
- Doświadczam przemocy i nietolerancji w rodzinie (z towarzyszącym nadużywaniem alkoholu lub 

bez). 
- Doświadczam (bądź doświadczałem/am) przemocy ze strony bliskich osób. 
- Doznaję przemocy w szkole z powodu mojej orientacji – co robić? 
- Zakochałem/am się w osobie tej samej płci. Co robić? 
- Poszukuję grupy wsparcia lub pomocy psychologicznej dla osób LGBT. 
- Mam trudności w związku. 
- Chcę porozmawiać o biseksualizmie. 
- Chciałbym pójść do psychologa/psychoterapeuty: jak będzie wyglądała taka wizyta? Czego mogę 

się spodziewać?  
- Mój kolega/moja koleżanka jest gejem/lesbijką, jak mam budować z nim/nią relację? 
- Poszukuję informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową (np.: Chcę zapytać, czy 

mogłem zakazić się wirusem HIV, jeśli...?) 
- Cierpię na zaburzenia psychiczne i jestem gejem/lesbijką. 
- Jestem osobą niepełnosprawną i jestem gejem/lesbijką. 
- Mój syn/moja córka jest gejem/lesbijką, jak mam budować z nim/nią relację? 
- Chcę porozmawiać o transseksualizmie. 
- Poszukuję pomocy prawnej. 

 
Uwaga: Podane dane charakteryzują profil klientek i klientów poradnictwa udzielanego poprzez 
Gadu-Gadu i prowadzonego przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Nie stanowią one podstawy do 
charakterystyki osób LGBT oraz ich środowiska. 
 
 

Pomoc prawna 
W roku 2013 poradnictwo prawne z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego dla osób 
LGBT w sprawach związanych z orientacją i tożsamością seksualną było świadczone przez prawniczki 
Karolinę Brzezińską i Anetę Mikołajczyk. 
W 2013 r. w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa poradnictwo prawne było świadczone zarówno  
w ramach działalności statutowej stowarzyszenia, a także w ramach zadania publicznego 
„Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w 
szczególności prawnego i/lub psychologicznego)”, współfinansowanego przez m.st. Warszawa. 
Projekt był skierowany do osób LGBT zagrożonych, a także doświadczających dyskryminacji, co 
przyczyniło się do zwiększenia świadomości prawnej mieszkanek/ców Warszawy. Poradnictwo 
realizowane było w wybrane wtorki, piątki, soboty i niedziele. W ramach projektu odbyło się 79 
porad prawnych. 
W ramach działalności statutowej stowarzyszenia poradnictwo odbywało się poprzez pocztę 
elektroniczną, telefon, a także indywidualnie w wybrane wtorki i czwartki. Z poradnictwa skorzystało 
około 50 osób. Zapytania dotyczyły głównie chęci uregulowania sytuacji prawnej między 
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partnerkami/ami tj. kwestii dziedziczenia, udzielania wzajemnych pełnomocnictw, ale także 
przemocy w związku czy też spraw rozwodowych.  
Ponadto, w ramach zadania publicznego „Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych 
organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy”, współfinansowanego 
przez m.st. Warszawa, którego celem było zaktywizowanie chętnych osób do pracy w wolontariacie. 
Dzięki projektowi zrekrutowano osoby, które zdecydowały się na wybór m.in. ścieżki prawnej i tym 
samym dołączyły do zespołu prawnego stowarzyszenia. 
 
 

Psychologiczna działalność pomocowa 
Stowarzyszenie w ramach swojej działalności z zakresu pomocy psychologicznej prowadzi lub wspiera 
prowadzenie grup spotkaniowych i wsparcia. Prowadzi także tradycyjną pomoc psychologiczną  
w postaci konsultacji, poradnictwa psychologicznego, seksuologicznego, psychologicznej interwencji 
kryzysowej oraz psychoterapii krótkoterminowej. Niezależnie od tego pomoc udzielana jest także  
w formie networkingu, czyli porad udzielanych przez Internet oraz partyworkingu – pracy 
edukacyjno-profilaktycznej w klubach i dyskotekach w Warszawie oraz telefonu. 
Pomoc psychologiczna prowadzona jest w gabinecie psychologicznym i realizowana jest przez 
psychologów i/lub psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych w ramach 
spotkań indywidualnych, par lub rodzin: psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz 
humanistyczno-egzystencjalnym. Pomoc świadczona jest przez sześcioro specjalistów: Anna Dębska – 
terapia poznawczo-behawioralna, Kamil Elkader – terapia humanistyczno-egzystecjalna, Joanna 
Kotańska – terapia psychodynamiczna, Paweł Kurczak – terapia psychodynamiczna, Renata 
Romanowska – poradnictwo psychologiczne, Michał Sawicki – terapia poznawczo-behawioralna, 
seksuolog oraz Michał Żuczkowski jako psycholog stażysta. Zespół psychoterapeutów pracuje pod 
superwizją certyfikowanej superwizorki psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 
Agnieszki Iwaszkiewicz. Niezależnie każdy specjalista poddaje swoją pracę indywidualnej 
superwizji u superwizorów pracujących w tożsamych nurtach teoretycznych. Pracę zespołu 
koordynuje psycholog kliniczny i psychoterapeuta – Paweł Kurczak, który jest odpowiedzialny za 
jakość świadczonych usług psychologicznych w Stowarzyszeniu. 
W niewielkim wymiarze Stowarzyszenie prowadzi także indywidualne spotkania life couchingowe, 
które realizowane są przez Justynę Bułdys. 
 
W ramach pomocy grupowej prowadzonych było 8 regularnie spotykających się grup. Grupa dla osób 
trans prowadzona w poprzednich latach w siedzibie Stowarzyszenia obecnie odbywa się  
w Stowarzyszeniu Transfuzja i nie jest już elementem działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa.  
 
 

Grupa rozwojowa 
„Grupa rozwojowa” jest grupą psychoedukacyjną i prowadzona jest przez psychologa, trenera  
i psychoterapeutę – Łukasza Baryckiego. Odbywała się co tydzień w środę o godz. 18:15 i trwała 2 h. 
W 2013 r. odbyło się 40 spotkań, a w każdym uczestniczyło średnio 12 uczestników/uczestniczek. 
Grupa skierowana jest do osób dorosłych powyżej 25 roku życia, które nie mogą być objęte innymi 
formami pomocy kierowanymi do osób używających lub nadużywających alkoholu oraz jako forma 
wspierająca rozwój umiejętności społecznych i pogłębianie wiedzy o sobie. Jej celem jest wspieranie 
uczestników zajęć w rozwijaniu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
życiowych bez konieczności sięgania po „podpórki emocjonalne” takie jak alkohol, używki, 
niebezpieczne zachowania, jak np. przypadkowy seks. Celem jest także stworzenie miejsca i grupy, do 
której może dołączyć każdy zainteresowany bądź będący w kryzysie człowiek i może dzięki temu mieć 
szansę na swobodną wymianę myśli, obaw czy poglądów. Cel został spełniony. Poprawiła się 
umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach w sposób konstruktywny wśród uczestników 
grupy. Na bieżąco do grupy dochodziły nowe osoby, bądź wracały na spotkania te, które chodziły na 
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nią wcześniej. Średnia wieku osób w grupie waha się w granicach 30-45 lat. Bywają też osoby poniżej 
25 r.ż., a jeden z uczestników ma ponad 80 lat.  
Grupa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa dzięki finansowaniu projektu przez 
miasto stołeczne Warszawa. 
Grupa będzie kontynuowana w 2014 r. 
 
 

Grupa dla rodziców i bliskich osób LGB 
„Grupa dla rodziców i bliskich osób LGB” jest grupą wsparcia i prowadzona jest przez Elżbietę 
Szczęsną, matkę osoby nieheteroseksualnej. Odbywała się w każdy czwarty tydzień miesiąca o godz. 
18:00 i trwała 1 h i 30 min. W 2013 r. odbyło się 12 spotkań, a w każdym z nich uczestniczyły średnio 
3 osoby. 
Celem grupy było wsparcie rodziców i bliskich osób LGBT. Cierpliwe słuchanie problemów, jakie mają 
ze sobą rodzice, gdy dowiadują się o orientacji homoseksualnej swoich dzieci. Przekazywanie wiedzy 
o osobach homoseksualnych i transseksualnych. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami 
grupy. Rozmowy o problemach osób LGBT. Udzielanie porad dotyczących tego jak informować  
o nieheteroseksualnej orientacji swoich dzieci pozostałych członków rodziny i znajomych. Było nim 
także przekazywanie informacji o literaturze o tematyce LGBT. Cel został osiągnięty. Rodzice i bliscy 
osób LGBT bardzo aktywnie uczestniczą w spotkaniach. Dzięki temu wielu osobom udało mi się 
pomóc zrozumieć swoje dzieci. Rodzice wychodzili ze spotkań spokojniejsi, bardziej otwarci na 
doświadczenia wynikające z bycia rodzicem osoby nieheteroseksualnej. 
Grupa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa ze środków własnych, m.in. 
zebranych od darczyńców, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia oraz 
dzięki wsparciu wolontariuszy. 
Grupa będzie kontynuowana w 2014 r. 
 
 

Grupa wsparcia dla kobiet Gennema 
„Gennema” jest grupą dla kobiet nieheteroseksualnych i miała charakter grupy wsparcia.  
W odróżnieniu od edycji z poprzednich lat była grupą zamkniętą, o przyjęciu do której decydowała 
wstępna konsultacja z prowadzącą. Spotkania wstępne miały na celu zweryfikowanie oczekiwań 
uczestniczki w stosunku do celów grupy oraz zaproponowanie maksymalnie adekwatnej oferty 
pomocowej w przypadku niezakwalifikowania uczestniczki do grupy. 
Prowadzącą była Anna Jaglińska. Odbywała się w każdy czwartek o godz. 20:00, a każde spotkanie 
trwało 2 h. Przeprowadzonych zostało 21 spotkań, a w każdym średnio brało udział 6 uczestniczek. 
Celem nadrzędnym prowadzenia grupy było stworzenie przestrzeni do spotkania i wymiany 
doświadczeń przez kobiety nieheteroseksualne. 
Do celów szczegółowych zaliczyć należy: 

- wymianę doświadczeń życiowych zarówno w kontekście własnej seksualności, jak i innych 
będących bieżącym przedmiotem uwagi i zainteresowania (coming out, radzenie sobie w relacjach 
z innymi ludźmi, kwestie dot. dyskryminacji); 

- wsparcie emocjonalne w radzeniu sobie z przeżywanymi kryzysami. 
Cel został spełniony. W większości zajęć brały udział wszystkie uczestniczki, co jest pośrednim 
przejawem znaczenia grupy dla poszczególnych kobiet. 
W spotkaniach podsumowujących i zamykających grupę uczestniczki dzieliły się poczuciem ważności  
i wartości spotkań dla nich samych (choć na różnym poziomie). 
Grupa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa ze środków własnych, m.in. 
zebranych od darczyńców, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia oraz 
wsparciu wolontariuszy. 
Grupa w podobnej postaci będzie miała kolejną edycję w 2014 r. 
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Grupa dla osób z niepełnosprawnością 
„Grupa LGBT z niepełnosprawnościami” jest grupą wsparcia. Prowadzona była przez Barbarę 
Krawczyk – osobę z niepełnosprawnością. Odbywała się w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 16:15,  
a każda z nich trwała 1 h i 30 min. Odbyło się 10 spotkań i średnio uczestniczyło w nich pięcioro 
uczestników i uczestniczek. 
Głównym celem jest dzielenie się kłopotami i radościami oraz wspólne rozwiązywanie problemów, 
którym dzieli się cierpiąca osoba. Kolejnym celem jest oswajanie społeczeństwa ze społecznością 
LGBT, która też boryka się z różnymi dysfunkcjami fizycznymi. Grupa ma też charakter kulturalno-
rozrywkowy, polegający na wspólnych wyjściach do kina, teatru, klubów oraz lokali 
gastronomicznych. 
Cel został osiągnięty przez pełną realizację powyższych założeń. 
Grupa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa ze środków własnych, m.in. 
zebranych od darczyńców, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia a od 
niedawna w kooperacji ze Stowarzyszeniem Transfuzja. Prowadzenie grupy było możliwe dzięki pracy 
wolontariuszy. 
Grupa będzie kontynuowana w 2014 roku. 
 
 

Grupa AA 
„Grupa mityngowa AA-Tęcza” jest grupą wsparcia. Prowadzona była przez Barbarę Krawczyk w każdą 
niedzielę o godz. 14:30, a każde spotkanie trwało 1 h i 30 min. 
Przeprowadzone zostały 52 spotkania. Uczestniczyło w każdym z nich średnio pięcioro uczestników  
i uczestniczek. 
Celem wszystkich mityngów Anonimowych Alkoholików, a więc także „AA-Tęcza” jest dzielenie się 
nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym  
w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jest to fundamentalna zasada Anonimowych Alkoholików, aby nieść 
posłanie innym cierpiącym alkoholikom. Mityngi opierają się na Programie Dwunastu Kroków  
i Dwunastu Tradycjach. 
Cel był spełniany na każdym spotkaniu dzięki realizowaniu programu, o którym mowa powyżej. 
Grupa jest finansowana i prowadzona przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików, a Stowarzyszenie 
Lambda Warszawa umożliwia korzystanie w tym celu z własnego lokalu. 
Wspólnota Anonimowych Alkoholików pokrywa część kosztów związanych z korzystaniem  
z pomieszczeń. Pozostała część jest finansowana ze środków własnych Stowarzyszenia Lambda 
Warszawa oraz dzięki wsparciu darczyńców, m.in. przekazujących 1% swojego podatku na rzecz 
Stowarzyszenia. 
Grupa będzie kontynuowana w 2014 roku. 
 
 

Grupa „Wiara i Tęcza” 
„Wiara i Tęcza – Warszawa” jest grupą o charakterze spotkaniowym dla wierzących osób LGBT. 
Prowadzona jest przez Maksymiliana Jaworskiego, Marcina Dzierżanowskiego oraz Agnieszkę Wiciak. 
Odbywała się w co drugi czwartek o godz. 19:00 i trwała 2 h. Odbyło się 20 spotkań, a w każdym  
z nich brało udział 8 osób. 
„WiT – Warszawa” jest jedną z grup wspólnoty „Wiara i Tęcza” i spotyka się w kilku celach, jako: 

- grupa dzielenia (omawianie swoich problemów wynikających z homofobii w społeczeństwie  
i związkach wyznaniowych); 

- grupa dyskusyjna – organizowanie spotkań tematycznych jak: pokazy filmów, dyskusje ze znanymi 
postaciami, np. Brendan Fay, Jan Turnau; 
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- grupa modlitewna – uczestnicy jako wierzący mają silną potrzebę wspólnotowego przeżywania 
swojej religijności. Niestety, pomimo starań i organizowania takich spotkań w budynkach 
sakralnych spotykają się z odmową. W Stowarzyszeniu Lambda Warszawa uczestnicy korzystają  
z możliwości spotkania się w ciszy i skupieniu, tak by uszanować osoby niewierzące obecne  
w pomieszczeniach Stowarzyszenia. Uczestnicy i uczestniczki przeżywają medytacje chrześcijańską 
nad Biblią lub krótkie spontaniczne modlitwy; 

- grupa działania – uczestniczący/ce omawiają sprawy organizacyjne, przygotowują kalendarz 
spotkań, kreują politykę relacji ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, własny wizerunek, 
wyznaczają kolejne cele. 

Realizacja wszystkich celów podejmowana jest i organizowana na bieżąco. W 2013 r. były to 
spotkania w Lambdzie, jak i poza siedzibą Stowarzyszenia (panele dyskusyjne, marsze, eventy). 
Grupa „Wiara i Tęcza - Warszawa” jest częścią wspólnoty ogólnopolskiej grupy „Wiara i Tęcza”, która 
jest odpowiedzialna za organizację spotkań w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. WiT organizuje 
spotkania ogólnopolskie oraz wspólne rekolekcje. Stowarzyszenie udostępnia pomieszczenie we 
własnym lokalu. Dzięki finansowaniu w kwocie 600 zł ze środków Funduszu Stonewall Stowarzyszenia 
Lambda Warszawa „WiT - Warszawa” wydało broszury antydyskryminacyjne. 
Grupa będzie kontynuowana w 2014 roku. 
 
 

Grupa studencka 
„Grupa Studencka” jest grupą spotkaniową. Prowadzącym jest Bartłomiej Skrzypiec. Odbywała się  
w wybrane wtorki średnio raz w miesiącu o godz. 18:30, a każde spotkanie trwało 1 h i 30 min. 
Odbyło się 8 spotkań. Średnio w każdym z nich uczestniczyło 10 osób. 
Celem prowadzenia „Grupy Studenckiej” było stworzenie przestrzeni, w której akademicka młodzież 
LGBT mogła się spotykać, dyskutować na różne tematy związane z homo-, bi- i transpłciowością, 
kulturowym wymiarem płci i dotyczącymi jej zagadnieniami społecznymi (tzw. gender), a także 
rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać swoja świadomość na polu tematów równościowych  
i antydyskryminacyjnych. 
W czasie spotkań grupy studenckiej w okresie dwóch semestrów 2013 r. udało się zorganizować kilka 
spotkań warsztatowych (antydyskryminacyjnych, dotyczących procesów grupowych oraz 
psychologicznych). Poruszone zostały wymienione w celu grupy tematy dyskusji. Doszło także do 
częściowej aktywizacji uczestników grupy, którzy przejmowali inicjatywę i odpowiedzialność za 
przygotowanie merytorycznej części niektórych spotkań. 
Grupa prowadzona jest przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa ze środków własnych, m.in. 
zebranych od darczyńców, którzy przeznaczyli 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia. 
Prowadzenie grupy było możliwe dzięki pracy wolontariuszy. 
Grupa będzie kontynuowana w 2014 roku. 
 
 

Grupa „Bezpieczniejsze związki” 
Grupa „Bezpieczniejsze związki” jest grupą o charakterze socjoterapeutycznym. Jest także 
integralnym elementem projektu „Bezpieczniejsze związki”, w którym prowadzone są także działania 
metodą partyworkingu. 
Prowadzona jest co poniedziałek, w siedzibie Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Niezależnie 
odbywały się konsultacje indywidualne, podczas których psychologowie, pedagogowie i przeszkoleni 
pracownicy prowadzili rozmowy indywidualne. Przeprowadzono w sumie 40 godzin spotkań grupy 
socjoterapeutycznej w ramach 20 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań współprowadzonych 
przez dwie osoby. 
Program był prowadzony przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i współfinansowany ze środków 
Miasta st. Warszawy w kwocie 55 060 zł, oraz z funduszy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii w kwocie 10 000 zł. Za koordynację prac grupy odpowiedzialna była Ewelina Burdon. 
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W ramach pomocy indywidualnej, parom oraz rodzin prowadzono różnorakie formy oddziaływań 
psychologicznych, w tym: 

1. konsultacje psychologiczne – 1-2 spotkania z psychologiem i/lub psychoterapeutą mające na 
celu profesjonalne rozpoznanie problemu, postawienie diagnozy psychologicznej oraz 
zakwalifikowanie do dalszego leczenia w ramach adekwatnej formy pomocy w Stowarzyszeniu 
lub poza nim; 

2. poradnictwo psychologiczne – maksymalnie kilka spotkań z psychologiem i/lub psychoterapeutą 
udzielanie rad bazujących na aktualnej psychologii akademickiej w sposób dostosowany do 
możliwości emocjonalnych i intelektualnych pacjenta; 

3. psychologiczną interwencję kryzysową – spotkania z psychologiem mające na celu 
minimalizowanie skutków gwałtownego kryzysu psychologicznego (np. ryzyko samobójstwa, 
destrukcyjnych działań podejmowanych w afekcie, gwałtownych dekompensacji psychicznych) 
pacjenta przez względnie dyrektywny styl pracy psychologa; 

4. psychoterapię krótkoterminową – maksymalnie 12 spotkań prowadzonych przez 
psychoterapeutów zgodnie z przyjętym nurtem psychoterapii mającym empirycznie 
potwierdzoną skuteczność; 

5. life coaching – rodzaj coachingu, który koncentruje się na osiąganiu celów osobistych; obejmuje: 
plany życiowe, wizję w życiu, wybitną dbałość o siebie, związki (dla singli, par i rodzin), zdrowie  
i urodę, kreatywność, wolność finansową, organizację, problemy z dziećmi, nastolatkami  
i studentami, deficyty uwagi (za definicją ICF Polska); 

6. konsultacje seksuologiczne – rodzaj oddziaływania psychologicznego mającego na celu leczenie 
zaburzeń psychoseksualnych. 

Wyżej wymienione formy pomocy psychologicznej świadczone były przez cały rok od poniedziałku do 
soboty. Działania były prowadzone dzięki projektom finansowanym przez m. st. Warszawę mającym 
na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz uzależnieniom. Niezależnie od wyżej wymienionego 
finansowania praca była realizowana dzięki wsparciu darczyńców przekazujących 1% podatku na 
działalność Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz pracy wolontariuszy. 
 
Poniżej przedstawiamy ilościowe zestawienie udzielonych świadczeń oraz przegląd statystyczny: 
W sumie w 2013 r. udzielono 2 439 różnych interwencji psychologicznych 404 osobom. 
Udział poszczególnych rodzajów oddziaływań psychologicznych w stosunku do wszystkich 
udzielonych porad (nie obejmuje poradnictwa prawnego): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pośród wszystkich udzielonych interwencji udział poszczególnych płci przedstawiał się 
następująco: 
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Pośród wszystkich udzielonych interwencji udział poszczególnych orientacji psychoseksualnych 
przedstawiał się następująco: 
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W ramach działań partyworkingowych prowadzono profilaktykę uzależnień oraz zakażeń HIV i STI 
(innych chorób przenoszonych drogą płciową) bezpośrednio w klubach skupionych na klientach LGBT. 
Działania te prowadzone były w oparciu o 2 projekty – Bezpieczniejsze związki i „Seks w moim 
mieście”. 
 
 

Bezpieczniejsze związki 
Program partyworkerski realizowany przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa od 15 lat. W 2013 r. 
udało się przeprowadzić ponad 100 dyżurów w klubach dla MSM (przeznaczonych dla mężczyzn 
mających seks z mężczyznami). Podczas działań środowiskowych w przestrzeni klubowej 
przeprowadzono wiele rozmów dotyczącej tematyki chorób przenoszonych droga płciową w tym 
HIV/AIDS, zagadnień związanych z problemami uzależnień od alkoholu jak i innych środków 
psychoaktywnych. Często problemy dotykały również tematyki coming outu i zagadnień 
równościowych. W trakcie działań środowiskowych rozdaliśmy około 6 000 prezerwatyw i 4 500 
lubrykantów. Nasze działania miały miejsce w dobrze znanych warszawskiej młodzieży LGBT klubach 
takich jak: Lodi Dodi, Fantom, Galla, Glam, Heaven, Bunkier, Toro. W ramach projektu co 
poniedziałek, w siedzibie stowarzyszenia, odbywały się konsultacje indywidualne, podczas których 
psychologowie, pedagogowie i przeszkoleni pracownicy prowadzili działania stacjonarne. 
Program były współfinansowany ze środków Miasta st. Warszawy w kwocie 55 060 zł oraz z funduszy 
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10 000 zł. 
Poza tym działanie było realizowane dzięki uprzejmości i współpracy wyżej wymienionych klubów 
oraz pracy wolontariuszy. 
 
 

„Seks w moim mieście” 
 

 
 
Była to nowa i nowatorska, ogólnopolska inicjatywa odbywająca się w przestrzeni miejskiej 
skierowana do MSM (w wieku 18-35 lat) podejmującymi ryzykowane zachowania seksualne, oraz 
eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi w tym alkoholem. W trakcie kampanii zostały 
przeprowadzone szkolenia dla pracowników barów, pubów, dyskotek dla MSM, oraz szkolenie dla 
partyworkerów. W dwudniowym szkoleniu dla barmanów uczestniczyło 16 osób. Tematyka szkolenia 
poruszała problemy związane z nawiązywaniem komunikacji między klientem a barmanem, dotykała 
również zagadnień związanych z STI w tym HIV/AIDS. 
Szkolenie dla partyworkerów odbyło się w Warszawie. Celem warsztatów było wypracowanie 
wspólnych metod pracy (partywork), poszerzenie wiedzy dotyczącej środków psychoaktywnych, 
ugruntowanie wiedzy dotyczącej HIV/AIDS i innych STI. 
Podstawowym źródłem informacji, dla grupy docelowej, dotyczącej szeroko pojętej tematyki 
bezpieczniejszych zachowań w tej kampanii była strona internetowa www.sekswmoimmiescie.pl. 
W trakcie działań środowiskowych rozdanych zostało prawie 26 000 prezerwatyw i 13 000 
lubrykantów. 
W ramach kampanii można było skorzystać z pomocy udzielanej za pomocą komunikatorów Gadu-
Gadu, Skype oraz poczty elektronicznej. 
Projekty był realizowany przez 9 organizacji z całej Polski (Fundacja Czyste Dźwięki, Centrum 
Profilaktyki Społecznej Parasol, Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Return, Społeczny 
Komitet ds. AIDS, Stowarzyszenie Return, Stowarzyszenie Program Stacja, Stowarzyszenie Tęczówka 
oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa) 

http://www.sekswmoimmiescie.pl/
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Projekt współfinansowało Krajowe Centrum ds. AIDS w kwocie 89 878,60 zł. Realizacja programu była 
możliwa także dzięki pracy wolontariuszy. 
 
 

Poradnia internetowa bezpytan.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 internetowej dostępnej pod adresem www.bezpytan.pl. 
Kluczowym działaniem realizowanym w ramach projektu było prowadzenie profesjonalnego, 
bezpłatnego i anonimowego poradnictwa przez Internet, za pomocą komunikatorów tekstowych: 
czat Portalu Interia.pl (czateria.interia.pl), Gadu-Gadu, Skype oraz poczty email. 
Porad udzielali Doradcy i Doradczynie posiadający odpowiednie wykształcenie, przygotowanie 
merytoryczne oraz doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, w tym w udzielaniu pomocy przez 
Internet. Jeśli zgłaszane problemy wymagały bardziej specjalistycznej i ukierunkowanej wiedzy, były 
one konsultowane z psychologiem, prawnikiem i specjalistą ds. socjalnych. 
Osoby zainteresowane mogły również skorzystać z informacji umieszczonych na platformie 
internetowej Poradni (bezpytan.pl), dotyczących alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, stresu 
i innych, szeroko pojętych, sytuacji kryzysowych. Można tam również było znaleźć informacje  
o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc w nagłej trudnej sytuacji związanej z przemocą, 
narkotykami, HIV/AIDS, zaginięciem itp. Dostępna była także wyszukiwarka warszawskich organizacji  
i instytucji pomocowych, z podziałem na dzielnice. Osoby zainteresowane mogły również podzielić się 
swoimi rozterkami poprzez działające na stronie forum internetowe. 
 
Główne cele projektu: 

1. Zwiększenie dostępności dla mieszkańców m.st. Warszawy do anonimowego poradnictwa 
internetowego w zakresie HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań seksualnych, uzależnień, 
przemocy, problemów psychologicznych, prawnych i socjalnych. 

2. Dostarczenie informacji na temat dostępnych form pomocy w zakresie ww. obszarów 
problemowych oraz zwiększenie liczby osób zmotywowanych do korzystania z nich. 

3. Poprawa zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych i ich rodzin. 
4. Ograniczanie liczby nowych zakażeń HIV oraz chorób przenoszonych drogą płciową poprzez 

zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości ryzyka zakażeń. 
5. Rozwój networkingu, jako formy pracy środowiskowej wśród osób podejmujących ryzykowne 

zachowania seksualne, zagrożonych uzależnieniem oraz uzależnionych, a także osób żyjących  
z HIV/AIDS oraz innymi STI. 

 
Osiągnięte rezultaty: 

• zrealizowano 592 godziny poradnictwa za pomocą czata na portalu CZATteria.pl, poprzez  
Gadu-Gadu oraz Skype (dwu- lub trzygodzinne dyżury; 4-5 razy w tygodniu, odbywające się wg 
miesięcznych grafików); 

• zrealizowano 120 godzin odpowiadania na maile przesłane przez odbiorców projektu; 
• przeprowadzono po 80 godzin konsultacji socjalnych i psychologicznych; 
• przeprowadzono 60 godzin konsultacji prawnych; 
• podczas dyżurów na czacie, Gadu-Gadu i Skype przeprowadzono w sumie 1 304 rozmowy  

z odbiorcami projektu; 

http://www.bezpytan.pl/
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• z poradnictwa w zakresie uzależnień, bezpieczniejszych zachowań seksualnych i psychologii  
(w tym z konsultacji socjalnych i prawnych) skorzystało 412 osób. 

 
Do poradni zwracały się zarówno osoby, których problem dotyczy, jak i ich rodziny i bliscy. 
Wielu klientów, w chwili rozmowy z Doradcą, nie korzystało z żadnej formy dostępnej pomocy,  
a kontakt z poradnią był pierwszą próbą skonsultowania problemu z profesjonalistą. Jest to o tyle 
istotne, że pierwsza próba uzyskania pomocy jest bardzo ważnym, wręcz przełomowym krokiem  
w dążeniu do poprawy sytuacji i dotarcia do oferty pomocowej. 
 
Finansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa. 
Budżet przeznaczony na realizację: 75 900 zł (w tym 60 000 zł z budżetu miasta). 
Okres działania poradni: poradnia działała przez cały 2013 rok. Działania finansowane z budżetu 
miasta obejmują okres 6.03 – 31.12.2013. 
Osoba odpowiedzialna za koordynację poradni: Monika Grotecka. 
 
 

Program profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających  
i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania 
zachowań prozdrowotnych 
Celem ogólnym projektu było poszerzenie oferty oddziaływań na terenie Warszawy w zakresie 
ograniczenia rozmiarów problemów alkoholowych i zachowań ryzykownych 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 2012 – listopad 2015). Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających 
i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych zakładał  
w 2013 r. realizację następujących działań: 

• prowadzenie grupy rozwojowej (36 spotkań, 72 godzin), 
• prowadzenie grupy socjoterapeutycznej (47 spotkań, 94 godzin), 
• prowadzenie konsultacji psychologicznych (599 godzin). 

Zadanie było realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Projekt był finansowany 
przez m. st. Warszawa w kwocie 80 000 zł (umowa nr PS/B/VI/1/6/412/2012-2015). 
 
 

Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub 
doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub 
psychologicznego) 
Projekt był skierowany do osób dorosłych zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy zagrożonych 
dyskryminacją ze względu na swoją tożsamość i/lub orientację seksualną oraz osób jej 
doświadczających – osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, poszukujących 
możliwości uzyskania kompleksowego poradnictwa ukierunkowanego na rozwiązanie 
doświadczanych trudności. Celem projektu była poprawa funkcjonowania społecznego osób LGBT 
zagrożonych dyskryminacją i jej doświadczających, zwiększenie świadomości prawnej 
mieszkanek_ców Warszawy przynależnych do grupy LGBT oraz wsparcie psychologiczne  
w diagnozowaniu potrzeb oraz opracowaniu propozycji działań zmierzających do rozwiązania 
problemów osób LGBT w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych. 
W ramach projektu zrealizowano 213 godzin poradnictwa psychologicznego, 21 godzin poradnictwa 
seksuologicznego oraz 84 godzin poradnictwa prawnego w zróżnicowanych godzinach. 
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Zadanie było realizowane w okresie od 14 października do 31 grudnia 2013 r. Projekt 
współfinansowany przez m. st. Warszawa w kwocie 31 670,00 zł (umowa nr CKS-WOP-
JHO/B/X/3/3/324/81/2013/NGO). 
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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”) był rozwój edukacji ludzi dorosłych, 
który 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 współtworzyło sześć organizacji europejskich, które współpracowały 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 2013 r. odbyły się 2 spotkania organizacji partnerskich projektu – w Wilnie (Litwa) i we Wiedniu 
(Austria). 
Projekt był 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 wolontariuszek i wolontariuszy 
Projekt „Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania 
kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy” był skierowany do studentek/studentów oraz 
absolwentek i absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych podjęciem wolontariatu  
w Stowarzyszeniu Lambda 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 otrzymało dofinansowanie miasta stołecznego Warszawy na realizację w latach 2013 – 2015. 
Zadanie było realizowane w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r. Projekt był współfinansowany 
przez m. st. Warszawa w kwocie 30 000 zł (umowa nr CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/86/17/2013/NGO). 
 
 
 

http://www.beyondbordersproject.wordpress.com/
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Biblioteka 
W bibliotece gromadzimy literaturę związaną z tematyką homoseksualności i biseksualności: 

- beletrystyczną literaturę homoseksualną i dotyczącą homoseksualności, 
- literaturę naukową i popularną o szeroko pojętym charakterze antropologicznym (socjologia, 

etnologia i etnografia, antropologia kulturowa, psychologia, psychoterapia, seksuologia, 
medycyna, życie codzienne/praktyczne problemy życia codziennego), 

- pisma gejowskie i lesbijskie, również zagraniczne, 
- broszury i ulotki, 
- materiały wewnętrzne Stowarzyszenia i prace niepublikowane. 

Biblioteka prowadzi i wspiera badania kulturoznawcze dotyczące lub powiązane z tematyką 
mniejszości seksualnych. 
Bibliotekarki_rze udzielają także wskazówek bibliograficznych. 
Z księgozbioru można korzystać na miejscu, część książek można także wypożyczyć na zasadach 
określonych w regulaminie.  
Zakup książek i czasopism jest finansowany ze środków otrzymanych w ramach 1% podatku od osób 
fizycznych. 
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok – z przerwą wakacyjną. Dyżury biblioteczne były pełnione  
we wtorki i czwartki w godzinach 19:00 – 21:00. 
Podczas jednego dyżuru z biblioteki korzystało od kilku do kilkunastu osób. 
Za projekt biblioteczny odpowiedzialni byli Krzysztof Kliszczyński i Barbara Kochman. 
 
 

Archiwum 
W archiwum gromadzimy materiały: 

- związane z działalnością organizacji LGBT w Polsce i na świecie, 
- artykuły z prasy polskiej, dotyczące homoseksualności, transpłciowości i tematyki HIV/AIDS, 
- pinsy (przypinki) związane z organizacjami i tematyką LGBT. 

Od 1985 r. w archiwum zgromadzonych zostało ponad 2 000 wycinków i ponad 1 000 innych 
materiałów (ulotek, broszur, dokumentów wewnętrznych, biuletynów). Archiwum na bieżąco 
porządkujemy i uzupełniamy. Zbiory udostępniamy wyłącznie w siedzibie Stowarzyszenia.  
Zbiory archiwum są wykorzystywane do prac naukowych oraz dokumentowania historii ruchu LGBT  
w Polsce. 
Archiwum funkcjonowało przez cały rok – z przerwą wakacyjną. Dyżury biblioteczne były pełnione  
we wtorki i czwartki w godzinach 19:00 – 21:00. 
Za archiwum odpowiedzialni byli Krzysztof Kliszczyński i Barbara Kochman. 
 
 

Klub Filmowy – kino lesbijskie 
DKF. Kino Lesbijskie z nutą poliamoryczną. 
Prowadzenie: Damski Tandem Twórczy (Agnieszka Małgowska & Monika Rak). 
Cykl prowadzony był regularnie, raz w miesiącu – w ostatnią sobotę miesiąca, w sumie odbyło się 9 
projekcji (przerwa wakacyjna), w tym pokaz specjalny, związany z Paradą Równości. 
Celem cyklu jest trwała obecność kina lesbijskiego wśród propozycji kulturalnych środowiska LGBT 
poza okolicznościowymi projekcjami, potrzeba przyjrzenia się filmowej les-twórczości, wraz  
z niszowym wątkiem kobiecej poliamorii, próba jej systematyzowania. Materiał porządkują trzy 
wątki: polskie filmy lesbijskie, filmy lesbijskie reżyserowane przez kobiety oraz filmy poliamoryczne. 
Pokazy uzupełniały dyskusje na temat filmów, które z czasem mają posłużyć jako podstawa do 
tekstów analitycznych, poświęconych wybranym filmom. 
Na spotkaniach bywało od 6 do 15 osób, średnio 6-8 widzów/widzek. Dominowały kobiety, mężczyźni 
pojawiają się sporadycznie. 
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Znacząca okazała się cykliczność zdarzenia, dzięki której stworzyła się niewielka grupa stałych 
bywalczyń, ale wciąż pojawia się nowe zainteresowane DKF-em widzki. 
Więcej informacji: http://kinolesbijskie.blogspot.com. 
 
Program: 
I. Polskie filmy lesbijskie 

- „Siedem przystanków na drodze do raju” reż. Ryszard Nyczka, Polska; 
- „Yes, we are” („Les-teśmy”) reż. Magda Wystub, Niemcy/Polska. 

II. Filmy lesbijskie reżyserowane przez kobiety 
- „Księżycowa Claire” („Clair of the Moon”) reż. Nicole Conn, USA; 
- „Niespełniona” („Elena Undone”) reż. Nicole Conn, USA; 
- „Siostro, moja siostro” („Sister My Sister”) reż. Nancy Meckler, Wielka Brytania. 

III. Filmy poliamoryczne 
- „Gorzkie łzy Petry von Kant” („Die Bitteren Tränen der Petra von Kant”) reż. Werner Fassbinder, 

Niemcy; 
- „Pęknięcia” („Craks”) reż. Jordan Scott, Francja/Hiszpania/Irlandia/Szwajcaria/Wielka Brytania; 
- „Zagubione” („Lost and Delirious”) reż. Lea Pool, Kanada; 
- „Dziewczęta w mundurkach” („Mädchen in Uniform”) reż. Geza von Radvanyi, RFN/Francja. 

 
 

Spotkania edukacyjne 
Jak co roku w siedzibie Stowarzyszenia organizowane były spotkania z osobami wnoszącymi znaczny 
wkład w rozwój społeczności LGBT i jej kultury. W 2013 r. zorganizowane zostały spotkania z: 

• Karolem Radziszewskim (13 kwietnia), dotyczące wątków homo- i biseksualnych w jego sztuce; 
podczas spotkania zaprezentowano dwa najnowsze filmy artysty „Backstage” (2011) oraz 
„Sebastian” (2010), które stanowiły inspirację do rozmowy na temat współczesnej sztuki LGBT; 

• dr Tomaszem Kaliściakiem (25 maja) pod tytułem „Zagłada ludzkości, czyli odmieńcy  
w literaturze polskiej”. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. zagłady w kontekście odmienności, 
wpływu na literaturę „paniki homoseksualnej” oraz odczytywania literatury przy założeniu 
odgrywania w niej istotnej funkcji przez homoseksualność. 

W każdym ze spotkań wzięło udział ponad 30 osób. 
 
 

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. 
Największym wydarzeniem kryzysowym i wyzwaniem był projekt „Seks w moim mieście”, którego 
internetowa część została pozbawiona dotacji w wyniku wypowiedzenia umowy przez Krajowe 
Centrum ds. AIDS (decyzją Ministra Zdrowia), po publikacji oczerniającego artykułu  
w „Rzeczpospolitej”. 21 listopada została zorganizowana merytoryczna konferencja prasowa celem 
wyjaśnienia zaistniałej nagonki na projekt i przedstawienia jego założeń. Podczas konferencji głos 
zabrali m.in.: Magda Bartnik z Fundacji Redukcji Szkód, Jacek Charmast z Polskiej Sieci Polityki 
Narkotykowej i dr Andrzej Depko – seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. 
W sumie ukazało się ponad 40 publikacji prasowych i internetowych, współpracowaliśmy w tym 
czasie m.in. z prof. Zbigniewem Izdebskim. 
 
 
 
 

http://kinolesbijskie.blogspot.com/
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Konferencja prasowa z 21 listopada: 
 

 
 
 
 
Pierwsza strona portalu Gazeta.pl z 19 listopada: 
 

 
 
 

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. 
 
 

Matronato-patronaty 
Nasze stowarzyszenie zostało matro-patronką filmów: 

• „Kyss mig”, wyd. Solopan, premiera 14 maja; 
• „Zabić geja. Kino kontra homofobia” – cykl filmów z Rainbow Collection, premiera maj-czerwiec; 
• „Lada dzień”, wyd. Mayfly, premiera 6 września; 

http://www.facebook.com/lambda.warszawa
https://twitter.com/lambdawarszawa
http://www.youtube.com/user/lambdawarszawa?feature=watch
https://plus.google.com/102277864455732319384/posts
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• „W ciemno”, wyd. Mayfly, premiera 11 października. 
 

 
 
 

Partnerstwo 4 edycji LGBT Film Festival 
Lambda Warszawa została partnerką czwartej edycji LGBT Film Festivalu. 
Podczas festiwalu odbyły się projekcje filmów z wątkami LGBT. 
Przed pokazami filmów emitowana była reklama 1% OPP Lambdy Warszawa. 
Wydarzenie odbyło się w kwietniu w miastach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Katowice, Łódź. 
Więcej informacji: www.lgbtfestival.pl. 
 
 

IV Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ 
W dniach 28-30 czerwca Toruniu odbyło się czwarte w historii ogólnopolskie spotkanie organizacji 
LGBTQ. Na zaproszenie Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności przybyły osoby reprezentujące 14 
polskich organizacji LGBTQ. 
Konferencja była okazją do przyjrzenia się zmianom, jakie w ciągu ostatnich zaszły wśród polskich 
organizacji. Powstało kilka 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. 
 
 

Wsparcie dotyczące pozyskiwania 1% podatku (jako OPP) 
Kontynuowaliśmy kampanię wizerunkowo-informacyjną, do której materiały zostały przygotowane  
w 2012 r. 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, 
na ekranach LED i LCD, w autobusach miejskich, na kanale YouTube, podczas festiwalu filmowego 
LGBT Film Festival. Ponadto przygotowane zostały ulotki, rozdawane w klubach  
w Warszawie, na stronie internetowej 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). 
 

http://www.lgbtfestival.pl/
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Newsletter e-mailowy 
Raz w miesiącu wysyłany był newsletter e-mailowy, za pomocą którego Stowarzyszenie informowało 
o podejmowanych działaniach i zachęcało do włączenia się w realizowane projekty. Z tej formy 
otrzymywania informacji o aktywności organizacji korzystało prawie 1 000 osób. 
W kwietniu podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu kontynuowania wysyłki wiadomości na listę 
informacyjną prowadzoną w witrynie Yahoo (głównie ze względów technicznych). Do kwietnia 
opublikowaliśmy tam 45 postów. 
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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 niedeklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej. Zgodnie  
z przyjętymi zasadami w 2013 r. Fundusz dysponował kwotą odpowiadającą 15% środków 
otrzymanych w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w poprzednim roku, tj. 
3 200 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 czterem projektom: 

1. Fundacji Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE, Olsztyn na realizację projektu „Przegląd Filmów 
LGBTQino”, dotacja 1 000 zł; 

2. Stowarzyszeniu Krakowski Klub Sportowy Krakersy, Kraków na realizację projektu „Gay & 
Lesbian Amateur CUP Kraków 2014 – GLAM CUP”, dotacja 1 000 zł; 

3. Grupie nieformalnej Queerowe Centrum Społeczne, Warszawa, na realizację projektu 
„Bezpieczna Przestrzeń”, dotacja 600 zł; 

4. Grupie nieformalnej „Grupa Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza”, Oddział Warszawa na realizację 
projektu „Opracowanie i druk pierwszej w Polsce broszury antydyskryminacyjnej dotyczącej 
chrześcijan LGBTQ”, dotacja 600 zł. 

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

Uczestnictwo w pracach Koalicji Równych Szans 
Koalicja Równych Szans 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 2013 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 
problematyki równego traktowania; 

• konsultacjami projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 
2013 – 2015; 

• nowelizacją tzw. ustawy antydyskryminacyjnej i kodeksu postępowania cywilnego; 
• wprowadzeniem do kodeksu karnego penalizacji mowy nienawiści. 

Koordynatorem Koalicji było Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. 
Informacje o działaniach Koalicji można znaleźć na stronie www.ptpa.org.pl/koalicja. 
 
 

http://www.stonewall.org.pl/
http://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 wchodzą obecnie 43 organizacje 
pozarządowe zajmujących się edukacją i edukacją antydyskryminacyjną. W 2013 r. odbyły się  
w ramach Koalicji 3 spotkania z ekspertami/kami zajmującymi się edukacją formalną. Nasze 
stowarzyszenie udostępnia swój lokal na spotkania Koalicji. 
Więcej o działaniach Koalicji można przeczytać na stronie Towarzystwa Edukacji 
Antydyskryminacyjnej www.tea.org.pl. 
Powstanie Koalicji i jej działania od roku 2011 finansowane są ze środków Fundacji im. Stefana 
Batorego. 
 
 

Uczestnictwo w pracach Komisji Dialogu Społecznego 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 celem 
wypracowywania rozwiązań w zakresie równego traktowania na terenie miasta. Do zadań Komisji 
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 2013 r. Komisja zajmowała się m.in. prowadzeniem działań rzeczniczych zmierzających do 
uchwalenia przez Radę Miasta Programu „Warszawa Różnorodna”, konsultowaniem planowanych 
konkursów ofert w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz wymianą informacji dotyczących 
działań prowadzonych przez miasto i organizacje pozarządowe w obszarze równego traktowania. 

http://www.tea.org.pl/
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Pracom Komisji w 2013 r. współprzewodniczył reprezentant Stowarzyszenia Lambda Warszawa 
Michał Pawlęga. 
Informacje o działalności Komisji można znaleźć na stronie 
www.ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-rownego-traktowania. 
 
 

Komisja opiniująca oferty w zakresie równego traktowania na 
terenie m. st. Warszawy 
Komisja opiniująca oferty w zakresie równego traktowania na terenie m. st. Warszawy jest ciałem 
doradczym powołanym przy Dyrektorze Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy. Do jej 
zadań należy opiniowanie ofert o wsparcie zadania publicznego, składanych przez organizacje 
pozarządowe w tzw. procedurze małograntowej, umożliwiającej uzyskanie dofinansowania w kwocie 
do 10 000 zł. W 2013 r. w pracach Komisji uczestniczył przedstawiciel naszego Stowarzyszenia, Michał 
Pawlęga. 
 
 

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 ze względu 
na 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 ww. organizacji w obszarze edukacji 
antydyskryminacyjnej nieformalnej, jak również wzmocnienie jakości współpracy ww. organizacji  
z administracją publiczną (w obszarze edukacji i zatrudnienia). 
W ramach uczestnictwa w sieci przedstawicielki/le Lambdy Warszawa brały/li udział 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. 
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 pracach Koalicji „Partnerstwo dla związków” 
Lambda Warszawa kontynuowała uczestnictwo w koalicji organizacji pozarządowych „Partnerstwo 
dla związków”. Celem tej szerokiej koalicji, zrzeszającej 41 różnorodnych podmiotów, jest 
prowadzenie szerokiej debaty związanej z instytucją związków partnerskich, a docelowo – 
wprowadzenie przepisów umożliwiających rejestrowanie takich związków w Polsce. W ramach prac 
koalicyjnych podejmowaliśmy szereg działań – np. uczestniczyliśmy w spotkaniach (m.in. w Kancelarii 
Prezydenta), wysłaliśmy kilka listów i apeli (m.in. do premiera rządu). 
 
 
 
 

http://www.ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-rownego-traktowania
http://www.rownosc.info/
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Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji – praktyczny 
poradnik 
Komenda Główna Policji we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się równym 
traktowaniem wydała pierwszy w Polsce poradnik dla policjantek i policjantów, stanowiący 
kompendium wiedzy dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji w policji ze względu m.in. na 
orientację seksualną, tożsamość płciową, a także niepełnosprawność, płeć, pochodzenie etniczne  
i narodowe czy wiek. 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa odpowiadało za przygotowanie części poradnika poświęconej 
pracy z osobami LGBT. Znajdują się w nim m.in. wskazówki dla policjantek i policjantów dotyczące 
prowadzenia rozmowy z osobami należącymi do tej grupy oraz informacje o najczęstszych 
przejawach dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce. 
Publikacja została przekazana do wszystkich komend policji na terenie kraju. 
Poradnik można pobrać ze strony www.policja.pl/pol/prawa-czlowieka. 
 
 

Maraton Pisania Listów 
We współpracy ze Stowarzyszeniem Amnesty International nasza organizacja uczestniczyła  
w przygotowaniu i organizacji Maratonu Pisania Listów Amnesty International, który odbył się  
w dniach 14-15 grudnia. Maraton jest trwającym przez 24 godziny wydarzeniem, w trakcie którego  
w wielu lokalizacjach w Polsce przygotowywane są odręcznie napisane listy w obronie wybranych 
osób, których prawa zostały złamane. 
Listy pisane w naszym Stowarzyszeniu dotyczyły sprawy Ihara Cichaniuka z Białorusi, 
prześladowanego ze względu na jego orientację seksualną i zaangażowanie w obronę praw osób 
LGBT. Przygotowaniu listów towarzyszył cykl wydarzeń: spotkanie z bohaterem Maratonu, projekcje 
filmów dotyczących łamania praw osób LGBT na świecie oraz spotkanie dotyczące sytuacji osób LGBT 
w okresie PRL. 
W trakcie Maratonu, trwającego równolegle w ponad 400 miejscach napisano łącznie 214 472 listy,  
w tym w naszym Stowarzyszeniu – 117. 
Więcej informacji o Maratonie pisania listów można znaleźć na stronie 
www.amnesty.org.pl/maraton-pisania-listow. 
 
 

Parada Równości 2013 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa, podobnie jak w latach poprzednich, wzięło udział w Paradzie 
Równości – największej w Polsce pokojowej manifestacji gejów, lesbijek, osób biseksualnych, 
transpłciowych oraz wszystkich, dla których ważne są idee równości  
i wolności.  
Parada odbyła się 15 czerwca, a przedstawiciele i przedstawicielki Lambdy Warszawa – jak co roku – 
nieśli największą w Polsce tęczową flagę. Stworzyliśmy również transparenty-patykowce z hasłami, 
przygotowując je na specjalnym warsztacie dla wolontariuszy. W ramach wydarzeń okołoparadowych 
został wyświetlony film we współpracy z Damskim Tandemem Twórczym. 
 
 

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. 

http://www.policja.pl/pol/prawa-czlowieka
http://www.amnesty.org.pl/maraton-pisania-listow
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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. 
Polskimi laureatami i laureatkami nagrody w wcześniejszych latach zostali: Kazimierz Kutz (2006), 
Piotr Pacewicz (2007), Marzanna Pogorzelska (2008), prof. Zbigniew Hołda (2009), Izabela Jaruga-
Nowacka (2010), Adam Bodnar (2011), Katarzyna Bojarska (2012). 
W 2013 r. polską laureatką Nagrody została Ewa Siedlecka, wieloletnia dziennikarka Gazety 
Wyborczej. W swoich artykułach i komentarzach porusza m.in. tematykę prawną i związaną  
z ochroną praw człowieka oraz zwierząt, na bieżąco komentuje kluczowe wydarzenia dotyczące praw 
osób LGBT, które często są umieszczane na głównych stronach Gazety Wyborczej i jej wersji 
internetowej, a następnie szeroko komentowane.  
 
 

Równościowy samorząd – cykl szkoleń dla samorządu 
warszawskiego 
We współpracy z Instytutem Spraw Publicznych i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej 
zrealizowaliśmy projekt polegającego na opracowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń i seminariów 
poświęconych tematyce równego traktowania. Wzięło w nich udział około 80 osób zatrudnionych w 
warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Wydziałach Spraw Społecznych  
i Zdrowia. 
Szczególny nacisk położony został na zmianę wiedzy dotyczącej sytuacji osób należących do grup 
dyskryminowanych i narażonych na dyskryminację, a także pogłębienie świadomości dotyczącej 
zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania temu zjawisku ze względu na takie przesłanki jak płeć, wiek, 
pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie, światopogląd i bezwyznaniowość, 
niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową. 
W projekcie wzięło udział około 80 osób zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego. 
W pierwszej fazie projektu zostały przeprowadzone dwudniowe warsztaty antydyskryminacyjne, 
dzięki którym osoby uczestniczące w projekcie nabyły wiedzę o mechanizmach i zjawisku 
dyskryminacji, aktach prawnych chroniących przed dyskryminacją, umiejętności rozpoznawania, 
reagowania na dyskryminację oraz przeciwdziałania jej. 
W drugiej fazie projektu przeprowadzone zostały seminaria specjalistyczne, dotyczące dyskryminacji 
ze względu na: kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, niepełnosprawność, orientację 
seksualną, wiek, płeć, religię lub wyznanie, światopogląd lub bezwyznaniowość. Każde z seminariów 
poprowadziły zarówno osoby zajmujące się naukowo badaniem zjawiska dyskryminacji ze względu na 
poszczególne przesłanki, jak i osoby prowadzące działania skoncentrowane na przeciwdziałaniu 
zjawiska dyskryminacji. 
Efekt projektu – zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób 
zatrudnionych w jednostkach samorządu warszawskiego. 
Działania te były realizowane w partnerstwie Instytutu Spraw Publicznych, Stowarzyszenia 
Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Projekt był współfinansowany przez  
m. st. Warszawa. 
 
 

Pilne akcje 
Stowarzyszenie na bieżąco reagowało na przejawy dyskryminacji i nietolerancji wobec grup 
mniejszościowych, występując do organów publicznych z listami wzywającymi do wyjaśnienia 
zaistniałych sytuacji oraz zaniechania praktyk dyskryminacyjnych. Do najważniejszych wystąpień 
Stowarzyszenia w 2013 r. należały: 
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- wystąpienie do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach w sprawie nienależytego 
zabezpieczenia wydarzenia plenerowego organizowanego przez Stowarzyszenie „Tęczówka”;  

- wystąpienie do instytucji samorządowych miasta Zabrze z wezwaniem do podjęcia działań  
w odpowiedzi na organizowaną manifestację antyromską; 

- wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z wezwaniem do wycofania homofobicznego 
podręcznika „Wędrując ku dorosłości” przeznaczonego do nauczania przedmiotu „Wychowanie 
do życia w rodzinie” w klasach I-III gimnazjum; w odpowiedzi na nasz protest podręcznik ten 
został skreślony z listy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

- wysłanie listu – prośby o spotkanie, wraz z innymi organizacjami LGBTQ, po wyborze Joanny 
Kluzik-Rostkowskiej na stanowisko ministry Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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SIALON II 
Projekt ten, o pełnym tytule „Budowanie doświadczeń w integracji ukierunkowanych działań 
prewencyjnych i racjonalnego nadzoru epidemiologicznego nad HIV wśród mężczyzn utrzymujących 
kontakty seksualne z mężczyznami (MSM) – SIALON II” ma na celu oszacowanie liczby zakażeń HIV 
wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (MSM) w 14 krajach europejskich, 
identyfikację ryzykownych zachowań seksualnych mających wpływ ryzyko zakażenia HIV oraz potrzeb 
w zakresie działań profilaktycznych w populacji MSM.  
W efekcie możliwe będzie skuteczniejsze zaplanowanie i prowadzenie działań edukacyjnych 
skierowanych do tej grupy. W 2013 r. w ramach projektu przygotowano narzędzia badawcze  
i przeprowadzono badania w populacji MSM. W 2014 r. zostaną opracowane ich wyniki oraz 
sformułowane rekomendacje. 
W ramach projektu we współpracy z jego liderem krajowym, Państwowym Zakładem Higieny od 
czerwca do września 10 ankieterów/ek pracujących w 9 klubach dla MSM zlokalizowanych na terenie 
Warszawy zrekrutowało i przeprowadziło badanie w grupie 408 respondentów. Na badanie to składał 
się anonimowy kwestionariusz oraz pobranie próbki przesączu z jamy ustnej, z którego wykonywano 
badanie w kierunku HIV. Wynik badania można było odebrać we współpracującym Punkcie 
Konsultacyjno-Diagnostycznym.  
Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Drugiego Wspólnotowego 
Programu Działań w Dziedzinie Zdrowia na lata 2008 – 2013 za pośrednictwem Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w kwocie 31 980,00 zł, umowa nr A-
AE-BN-13/5/2013. 
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach www.sialon.eu oraz 
www.lambdawarszawa.org/sialon. 
 
 

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 2013 r. osoby angażujące się 
wolontariacko w prace organizacji zostały zaproszone na uroczyste spotkanie, które odbyło się  
8 grudnia 2013 r. w Mama Cafe. Wyróżnione zostały trzy osoby, które w sposób szczególny 
przyczyniły się do realizacji celów Stowarzyszenia: Anna Mach, Herbert Raniszewski oraz Katarzyna 
Rżanek. 
W konkursie wiedzy o ruchu LGBT nagrodę książkową wygrał Mariusz Bieńko. 
 
 

XX Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” 
Konferencja co roku organizowana jest przez Fundację Res Humanae oraz Krajowe Centrum ds. AIDS. 
XX edycja konferencji miała miejsce w dniach 2-3 grudnia 2013 r. 
Podczas konferencji nasze Stowarzyszenie zorganizowało 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 zespołu „Bezpieczniejsze związki”. 
Wszystkie działania w ramach Konferencji zostały zrealizowane wolontarystycznie przez 
partyworkerów i partyworkerki Stowarzyszenia Lambda Warszawa. 
 
 

http://www.sialon.eu/
http://www.lambdawarszawa.org/sialon
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Udział w seminarium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
W dniach 17-18 grudnia odbyło się seminarium, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, pt. „Przypadki poniżającego i nieludzkiego traktowania przez funkcjonariuszy Policji – 
przyczyny, charakterystyka, rozwiązania”. Zostało zaproszonych kilkanaście organizacji 
pozarządowych, zajmujących się tematyką przeciwdziałania przemocy i nienawiści, swoje wystąpienia 
mieli również przedstawiciele policji i MSW. Lambdę Warszawa reprezentowała Rzeczniczka Yga 
Kostrzewa. 
 
 

Udział w Radzie Konsultacyjnej ds. profilaktyki w środowisku MSM 
przy KC ds. AIDS. 
W 2013 r. Lambda Warszawa brała udział w Radzie Konsultacyjnej ds. profilaktyki  
w środowisku MSM przy KC ds. AIDS. 
Udział w Radzie zapewnia dostęp do najnowszych informacji w dziedzinie profilaktyki HIV/AIDS  
w środowisku MSM, co ma wpływ na planowanie działań Stowarzyszenia w tym zakresie. 
 
 

Współpraca z „W Biegu Cafe” 
Nawiązaliśmy współpracę z kawiarnią „W Biegu Cafe”, mieszczącą się przy Placu Zbawiciela  
w Warszawie. 
W ramach współpracy organizowane są „Kolorowe czwartki”, podczas których każdy na hasło 
„kolorowy czwartek” może uzyskać rabat na produkty z menu kawiarni. Kawiarnia z kolei udostępnia 
miejsce na nasze publikacje – ulotki, plakaty, ogłoszenia. 
 
 

Współpraca z TR Warszawa 
Współpracowaliśmy z teatrem TR Warszawa – na naszym profilu na portalu Facebook 
zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o Lambdzie Warszawa, zwycięzcy mogli otrzymać zaproszenia do 
teatru. 


