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List Zarządu
Drodzy, przedstawiamy Wam Sprawozdanie Roczne za rok 2015, pełnego wydarzeń
kluczowych dla przyszłości Stowarzyszenia Lambdy Warszawa. W połowie roku 2015 r. szeregi
Zarządu opuścił Krzysztof Kliszczyński, osoba niezwykle zasłużona dla naszej organizacji,
człowiek orkiestra i dobra dusza tej organizacji. Raz jeszcze z tego miejsca pragniemy
podziękować Ci Krzysztof za wieloletnie zaangażowanie i nieoceniony wkład.
W trakcie roku skład Zarządu zmieniał się jeszcze dwukrotnie, o czym możecie
przeczytać w poniższych punktach. Dostrzegamy jak Lambda Warszawa zmieniła się przez
ostatni rok, zarówno od strony infrastrukturalnej (remonty), organizacji jako takiej (mamy więcej
działających grup, więcej osób z nami współpracuje i pracuje u nas), jak również większej
widoczności na zewnątrz. Na Wasze ręce przekazujemy podsumowanie działań prowadzonych
w minionym już 2015 roku, licząc, że jego lektura przybliży Wam naszą pracę i realizowane
działania. Życzymy miłej lektury!
Zarząd Stowarzyszenia Lambda Warszawa w składzie:
Justyna Bułdys, Mariusz Bieńko, Tomasz Piątek, Marta Turska, Agnieszka Wiciak
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Wizja Stowarzyszenia Lambda Warszawa
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.
Nasze wartości
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.
Zarząd
W 2015 roku Stowarzyszeniem kierował Zarząd wybrany przez Walne Zebranie w dn.
21.12.2014 r., w składzie:
●
●
●
●
●
●

Krzysztof Kliszczyński (Przewodniczacy Zarządu)
Karolina Borowska (Zastępczyni Przewodniczącego Zarządu)
Tomasz Piątek (Sekretarz Zarządu)
Agnieszka Wiciak (Członkini Zarządu)
Mariusz Bieńko (Członek Zarządu)
Michał Pawlęga (Członek Zarządu)
W ciągu roku Stowarzyszenie wprowadziło zmianę w nazewnictwie funkcji pełnionych w
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Zarządzie - bez podziału na poszczególne role. Tym sposobem wszystkie osoby stały się
członkami i członkiniami Zarządu.
W ciągu roku z Zarządu odeszły następujące osoby: Krzysztof Kliszczyński, Karolina
Borowska oraz Michał Pawlęga. Zaś pod koniec roku 2015, Zarząd zasiliły dwie kolejne osoby:
Justyna Bułdys oraz Marta Turska.
Komisja Rewizyjna
Nadzór nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia w roku 2015 r. sprawowała Komisja
Rewizyjna. Pracowała ona w składzie:
● Marek Kowalski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
● Wojciech Skrodzki (Członek Komisji Rewizyjnej)
● Maja Sztenke (Członkini Komisji Rewizyjnej)

Walne Zebranie Członków i Członkiń
30 czerwca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków i Członkiń, podczas którego
zatwierdzono roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w
2014 roku, a zatwierdzono propozycję zmian w statucie Stowarzyszenia. Ponadto zatwierdzono
strategię działania stowarzyszenia na lata 2015-2018.
23 listopada 2015 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków i Członkiń, podczas którego
zatwierdzono zmiany w statucie Stowarzyszenia.

Działalność operacyjna
Nasze

Stowarzyszenie

w

2015

roku

prowadziło

działalność

dzięki

zaangażowaniu

wolontariuszek i wolontariuszy, także dotacjom celowym otrzymanym od Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy, Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowego
Centrum ds. AIDS, Państwowego Zakładu Higieny, Komisji Europejskiej i Funduszu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W 2015 roku w działalność Stowarzyszenia było zaangażowanych przeszło 100 osób.
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Pomoc i wsparcie

Wszystkie działania w zakresie udzielania pomocy i wsparcia były prowadzone w ramach
działalności statutowej. Osoby odpowiadające za ich realizację posiadały zweryfikowane
przygotowanie merytoryczne do pracy o charakterze pomocowym. Zespół ten brał udział w
regularnych spotkaniach superwizyjnych, prowadzonych przez współpracujących z nami
psychologów: Adama Kłodeckiego oraz Wiesława Sokoluka. W ich trakcie analizowano sytuacje
występujące w pracy i wypracowywano odpowiednie ich rozwiązania, a także doskonalono
warsztat pracy i weryfikowano umiejętności osób działających w zakresie pomocowym.
Zespół zaangażowany w te działania był obowiązany do przestrzegania zasad,
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zapisanych w Kodeksie Etycznym Stowarzyszenia, regulującym zasady i filozofię udzielanego
przez nas wsparcia i pomocy. Stwierdzenie naruszenia postanowień Kodeksu Etycznego mogło
skutkować odsunięciem od wykonywania pracy pomocowej, jednak w 2014 roku, podobnie do
lat ubiegłych, taka sytuacja nie miała miejsca.
Oferowana pomoc i wsparcie były całkowicie bezpłatne.

Telefon Zaufania
Telefon Zaufania świadczył ogólnopolską pomoc dla gejów, lesbijek, osób biseksualnych i
transpłciowych oraz i ich bliskich funkcjonował w 2015 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach
18:00-21:00.

Dyżury

w

telefonie

pełnili

przeszkoleni

wolontariusze

i

wolontariuszki

Stowarzyszenia Lambda Warszawa, w sumie 15 osób. Dzwoniącym zapewniono całkowita
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 ujawnieniem swojej orientacji seksualnej i obawą przed odrzuceniem,
Problemy związane z poszukiwaniem partnerów życiowych
Problemy związane z budowaniem pozytywnych relacji w związkach
Problematyka związana z odkrywaniem nieheteroseksualnej orientacji swoich dzieci
Problematyka osób transpłciowych
Problemy związane z zasadami bezpieczniejszego seksu i ryzyka zakażenia HIV/AIDS

Część pytań dotyczyła działalności SLW. Działalności innych polskich organizacji lesbijskogejowskich oraz klubów i lokali dla gejów, lesbijek (tzw. Telefony informacyjne).
Dla wielu osób dzwoniących do naszego TZ rozmowy te były pierwszą próbą powiedzenia o
swojej tożsamości psychoseksualnej. Część dzwoniących poprzez TZ nawiązała kontakt ze
Stowarzyszeniem i korzystała z innych form pomocowych - przede wszystkim grup wsparcia i
indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
W roku 2015 odbyły się szkolenia dla telefonistów
● z transpłciowości
● z tematyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową
W 2015 odbyły się również superwizje dla pracowników TZ. Podczas których omawiano
wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem naszego telefonu.
W 2015 r odebrano ponad 700 telefonów.
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Poradnictwo Telefonu Zaufania było świadczone w ramach środków pochodzących z 1%
podatku od osób fizycznych. Koordynatorem Telefonu Zaufania był Krzysztof Kliszczyński,
później Dorota Kozłowska, zaś superwizorem zespołu świadczącego porady – Adam Kłodecki.

Dyżury na Gadu-Gadu
Poradnictwo za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu (1286102) prowadzone jest
przez Lambdę Warszawa od ponad dziesięciu lat. W ramach tej oferty służymy pomocą i
wsparciem, udzielamy odpowiedzi na trudne pytania oraz udzielamy informacji dotyczących
homo- o biseksualności. Z pomocy przez Gadu Gadu korzystały osoby ze społeczności LGBT, a
także ich rodziny i osoby bliskie oraz sporadycznie osoby heteroseksualne, które nie otrzymały
pomocy w innych organizacjach i instytucjach pomocowych. Świadczone porady udzielano z
zachowaniem całkowitej anonimowości i dyskrecji (ochrona prowadzonych rozmów, kasowanie
plików z zapisami rozmów i numerami kont rozmówczyń i rozmówców).
Do najczęściej poruszanych tematów należały:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

planuję coming out, jak to zrobić?
Nie akceptuję własnej orientacji seksualnej
Doświadczam trudnych stanów emocjonalnych
Jestem samotny/samotna
Zakochałam się/zakochałem w osobie tej samej płci
Mam stany depresyjne i samobójcze
Doświadczam przemocy z powodu orientacji w pracy /w szkole
jestem osobą z niepełnosprawnością i jestem homoseksualny/a
moje dziecko jest osobą homoseksualną, co zrobić?

W 2015 roku zostało przeprowadzonych 280 rozmów.
Poradnictwo przez Gadu Gadu było świadczone w ramach środków pochodzących z 1%
podatku od osób fizycznych. Koordynatorką poradnictwa świadczonego przez Gadu Gadu była
Dorota Kozłowska.
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Pomoc prawna
Pomoc prawna była skierowana do osób dorosłych zagrożonych dyskryminacją ze względu na
tożsamość lub orientację seksualną oraz jej doświadczających. Poradnictwo było świadczone
zarówno w sposób bezpośredni w siedzibie Stowarzyszenia, jak i drogą elektroniczną za
pomocą

e-maila:

prawo@lambdawarszawa.org.

Zapytania

dotyczyły

głównie

chęci

uregulowania sytuacji prawnej między osobami tej samej płci pozostającymi w związku
partnerskim tj. stosunków majątkowych (uregulowanie spraw bieżących, wzajemne rozliczenia
majatkowe byłych partnerów/ partnerek); kwestie dziedziczenia, udzielania wzajemnych
pełnomocnictw, prowadzenie wspólnego rachunku bankowego, odbiór korespondencji, ·
uzyskanie informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki, udzielonych świadczeniach
zdrowotnych, wgląd do dokumentacji medycznej, ale także przemocy w związku czy też spraw
z zakresu prawa rodzinnego, tj. rozwodowych, alimentacyjnych, adopcyjnych, in vitro. Z
poradnictwa prawnego skorzystało około 100 osób.
Porad prawnych były udzielane przez osoby z wykształceniem prawniczym.
Poradnictwo prawne było świadczone w ramach zadania publicznego pn. Prowadzenie
poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w
szczególności prawnego i/lub psychologicznego), finansowanego ze środków m.st. Warszawy.
Zorganizowane zostały dwa warsztaty prawne, podczas których osobom zainteresowanym
została przekazana wiedza w zakresie obowiązującego prawa, w szczególności uregulowanie
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spraw majątkowych, postępowanie w sytuacji pokrzywdzenia dyskryminacją, zgłaszanie
naruszeń prawa. Celem warsztatów było przekazanie osobom zainteresowanym praktycznych
aspektów obowiązującego prawa, w tym umiejętności sporządzania pism dotyczących naruszeń
prawa w sprawach karnych, pełnomocnictw, przekazanie projektów pism, m.in. testamentu,
zapisu windykacyjnego, upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia partnera/
partnerki, zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych w sprawach karnych i cywilnych.
Warsztaty prawne zostały przeprowadzone w ramach zadania publicznego pn. Prowadzenie
poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w
szczególności prawnego i/lub psychologicznego), finansowanego ze środków m. st. Warszawy.
Ponadto poradnictwo prawne było świadczone wobec osób LGBT, które doświadczyły
przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną w ramach
projektu „Równi i Bezpieczni” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach

Programu Obywatele dla Demokracji.

Poradnictwo prawne było świadczone drogą bezpośrednią - w siedzibie Stowarzyszenia oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora SKYPE, a także telefonicznie, za pomocą
specjalnie uruchomionego w ramach projektu numeru telefonu przeznaczonego dla osób
pokrzywdzonych.
Z poradnictwa prawnego skorzystało 28 osób. Poradnictwo prawne było świadczone przez
prawniczkę - Karolinę Brzezińską.

Poradnictwo psychologiczne
Stowarzyszenie

prowadziło

tradycyjną

pomoc

psychologiczną

skierowaną

do

osób

indywidualnych, par i rodzin. Za jej świadczenie odpowiadał zespół psycholożek, psychologów,
psychoterapeutek i psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych:
psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz humanistyczno-egzystencjalnym.
W ramach pomocy psychologicznej oferowano:
Konsultacje psychologiczne obejmujące 1-2 spotkania z psycholożką/ psychologiem lub
psychoterapeutką/ psychoterapeutą mające na celu profesjonalne rozpoznanie problemu,
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postawienie diagnozy psychologicznej oraz zakwalifikowanie do dalszego leczenia w ramach
adekwatnej formy pomocy w Stowarzyszeniu lub poza nim.
Poradnictwo psychologiczne obejmujące maksymalnie kilka spotkań z psycholożką/
psychologiem lub psychoterapeutką/ psychoterapeutą polegających na udzielaniu rad
bazujących na aktualnej wiedzy psychologicznej w sposób dostosowany do możliwości
emocjonalnych i intelektualnych korzystającej osoby.
Psychologiczną interwencję kryzysową obejmującą spotkania z psycholożką/ psychologiem
mające na celu minimalizowanie skutków gwałtownego kryzysu psychologicznego (np. ryzyko
samobójstwa, destrukcyjnych działań podejmowanych w afekcie, gwałtownych dekompensacji
psychicznych) klientki/ klienta przez względnie dyrektywny styl pracy osoby udzielającej
pomocy.
Psychoterapię krótkoterminową obejmującą maksymalnie 12 spotkań prowadzonych przez
psychoterapeutki/ psychoterapeutów zgodnie z przyjętym nurtem psychoterapii mającym
empirycznie potwierdzoną skuteczność.
Life coaching stanowiący rodzaj coachingu koncentrującego się na osiąganiu celów
osobistych, obejmującego: 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).
Konsultacje seksuologiczne stanowiące rodzaj oddziaływania psychologicznego mającego na
celu leczenie zaburzeń psychoseksualnych.
Poradnictwo psychologiczne było świadczone przez 6 dni w tygodniu, zarówno w ciągu dnia jak
i wieczorem. Poradnictwo było finansowane przez m. st. Warszawa oraz ze środków
pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych. Pracę zespołu psychologicznego do lutego
2015 roku koordynował Paweł Kurczak, od lutego 2015 koordynatorką jest Agnieszka Wiciak.
Hostel interwencyjny dla osób LGBT
Celem tego projektu jest zapobieganie bezdomności osób LGBT poprzez prowadzenie
bezpiecznego miejsca dla tych z nich, które stały się ofiarami przemocy. Miejsce ma za zadanie
pomagać im w rozwiązaniu problemów socjalnych, wzmacniać stan psychologiczny i
umożliwiać poprawę sytuacji życiowej.
Hostel został otwarty w lutym 2015 roku. Wynajęto lokal w którym jest miejsce dla 15
mieszkańców. Lokal ma 12 łóżek w pokojach 2,3 i 4 osobowych i 3 materace awaryjne w
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przestrzeni wspólnej. Obiekt jest wyposażony we wszystkie meble i potrzebne sprzęty.
Do hostelu zostali zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy/pracowniczki - pełniący dyżury
całodobowe (dzienne i nocne), a także specjalistyczne w rolach psychologa, pracownika
socjalnego i trenera umiejętności społecznych..
Miedzy początkiem lutego 2015 a końcem lutego 2016 z pomocy hostelu skorzystało 49
osób. Oprócz tego, 4 z mieszkańców na skutek kolejnej sytuacji kryzysowej zostało przyjętych
do hostelu dwukrotnie. Zdecydowana większość z nich to osoby identyfikujące się jako
mężczyźni w wieku 18-54 lat. Prawie wszyscy klienci podejmowali się pracy nad swoją sytuacją,
realizowali plany pomocy współpracując z psycholożkami i pracowniczką socjalną i
uczestnicząc w warsztatach i zajęciach life-coaching. Średni czas pobytu jednej osoby to 2-3
miesiące.
W trakcie realizacji projektu zostały przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne
dotyczące tej inicjatywy. W ramach rozwoju instytucji prowadzono działania fundraisingowe,
rzecznicze, przeprowadzono szkolenie dot. PR i marketingu oraz stworzono nową stronę
internetową organizacji.
Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją Transfuzja, a dofinansowany w
ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Koordynator(-k)ami projektu byłi : luty 2015 - Paweł Kurczak, marzec 2015 - listopad 2015 –
Magdalena Dietrich , grudzień 2015-obecnie – Agnieszka Duszyńska.
Projekt jest kontynuowany.
Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających
dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego)
Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób LGBT zagrożonych
dyskryminacją i jej doświadczających na terenie Warszawy poprzez dostarczenie im informacji,
wiedzy, umiejętności i wsparcia psychologicznego oraz prawnego potrzebnych do poprawy
swojej sytuacji.
Realizacja projektu polegała na prowadzeniu stacjonarnego i telefonicznego poradnictwa
kryzysowego umożliwiającego wczesną interwencję w sytuacjach dyskryminacji lub zagrożenia
nią, odpowiednie pokierowanie do innych specjalistów biorących udział projekcie (poradnictwo
psychologiczne i prawne) lub udzielenie informacji o ofercie innych właściwych instytucji
miejskich/ organizacji pozarządowych odpowiednio do zgłaszanego problemu. W trakcie
projektu zostały także przygotowane i przeprowadzone dwa trzygodzinne warsztaty, podczas
których osobom zainteresowanym została przekazana wiedza w zakresie obowiązującego
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prawa, w szczególności regulacji związanych z naruszeniami zasady równego traktowania w
kontekście orientacji seksualnej.
Zadanie realizowane w okresie od 1 marca 2015 r do 31 grudnia 2015 r. W tym okresie
zrealiowano:
●
●
●
●
●

448 godzin poradnictwa psychologicznego;
210 godzin poradnictwa kryzysowego
2 warsztaty prawne.
240 godzin porad prawnych
50 osób z poradnictwa psychologicznego (w 448 godzin konsultacji po średnio 10 godzin

na osobę):
● 190 osób z poradnictwa kryzysowego( podczas 210 godzin)
● 2 warsztaty prawne z których skorzystało łącznie 28 osób (12 i 16)
● 100 osób skorzystało z poradnictwa prawnego ( średnio 2,5 godz. na 1 osobę)
Projekt współfinansuje m. st. Warszawa- umowa nr CKS-WOP-JHO/B/X/3/3152/16/2015/NGO
Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w
motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych
Projekt trzyletni (grudzień 2012 r. – listopad 2015 r.) zakładał w 2015

roku realizację

następujących działań:
prowadzenie konsultacji psychologicznych,
prowadzenie grupy socjoterapeutycznej,
prowadzenie grupy rozwojowej.
Zadanie realizowane w terminie 1 grudnia 2012 r. – 30 listopada 2015 r
W 2015 roku zrealizowano:
● 320 godzin poradnictwa psychologicznego;
● 112 godzin spotkań grupy socjoterapeutycznej w ramach 28 cotygodniowych
dwugodzinnych spotkań współprowadzonych przez dwie osoby;
● 32 godziny spotkań grupy rozwojowej w ramach 16 cotygodniowych dwugodzinnych
●
●
●
●
●

spotkań prowadzonych przez jedną osobę;
4 godziny superwizji zespołu pomocowego w ramach dwóch spotkań.
Z działań realizowanych w ramach zadania w 2015 r skorzystało:
63 osoby z poradnictwa psychologicznego (w 320 godzin konsultacji):
16 spotkań grupy rozwojowej dla ok. 20 osób;
28 spotkań grupy socjoterapeutycznej dla ok. 22 osób.

Projekt finansowało m. st. Warszawa - umowa nr PS/B/VI/1/6/412/2012-2015
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Pomoc grupowa
W ramach pomocy grupowej prowadzone były grupy wsparcia i grupy spotkaniowe.

Grupa wsparcia dla rodzin i przyjaciół osób LGBT
Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób homoseksualnych „Akceptacja” działa raz w
miesiącu - 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 na zmianę z którymś z rodziców. Na
spotkania zazwyczaj przychodziły nowe osoby po wsparcie i informację, a dla części z nich
stanowi ona grupę wsparcia.
Działalność grupy była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.
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Gennema – grupa wsparcia dla kobiet
Grupa Gennema była grupą terapeutyczną dla kobiet nieheteroseksualnych doznających
różnych trudności życiowych. Grupa miała charakter zamknięty tzn. w lutym kiedy zebrała się
grupa 12 kobiet, nikt więcej nie mógł już do niej dołączyć. Grupę prowadziła Magdalena
Kowalska. Spotkania odbywały się od stycznia do grudnia 2015 r.
Podczas spotkań zajmowano się problemem orientacji psychoseksualnej uczestniczek,
poszukujących pozytywnych zmian i rozwiązań w życiu. Był prowadzony program, aby
nawiązać głębsze i cieplejsze relacje z innymi kobietami.

Grupa LGBT dla osób z niepełnosprawnościami
Grupa miała na celu 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 rozwiązania
problemów i trudności związanych z ich orientacją psychoseksualną w gronie podobnych ludzi.
Spotkania odbywały się raz w miesiącu w niedzielę. Osobą prowadzącą była Barbara
Kowalska. Odbyło się 11 spotkań. Początkowo przychodziło do 7 osób jednakże z uwagi na to,
że dla osób poruszających się na wózku dostęp do SLW jest bardzo mocno ograniczony, osoby
takie spotykały się w Fundacji Trans-Fuzja. Poruszane tematy związane były z barierami
społecznymi i komunikacyjnymi. Realizowany był też cel rozrywkowo-klubowy.
Działalność grupy była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.
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Grupa AA
Grupa AA „Tęcza” to wspólnota mężczyzn i kobiet dzielących się nawzajem doświadczeniem,
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z
alkoholizmu. Mityngi opierały się na Programie Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycjach.
Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu, w 2015 roku zorganizowano łącznie 52
spotkania, w których uczestniczyło średnio 10 osób.
Działalność

grupy

była

finansowana

przez

Wspólnotę

Anonimowych

Alkoholików,

Stowarzyszenie Lambda Warszawa udostępniało lokal przeznaczony do organizacji spotkań.
Spotkania grupy prowadziła Barbara Krawczyk.

Grupa Wiara i Tęcza Warszawa
Jest to grupa polskich chrześcijan oraz rodzin i przyjaciół. Grupa w większości składa się z osób
wyznania rzymsko-chrześcijańskiego, ale są otwarci ekumenicznie, także dla niewierzących.
Jest to grupa wsparcia dla uczestników/czek jednocześnie prowadziła spotkania informacyjne,
organizowała spotkania z udziałem teologów/teolożek jak np. z Haliną Bortnowską, również
spotkania wokół książek np. Brudny róż, Kingi Kosińskiej transseksualnej kobiety. Spotkania
odbywały się dwa razy w miesiącu - jedno spotkanie dotyczy rozwoju duchowego a drugie
rozwoju intelektualnego. Grupa była wsparciem szczególnie dla osób, które mają trudności z
pogodzeniem swojej orientacji z religijnością.
Działalność grupy była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych. Spotkania grupy były prowadzone przez Agnieszkę Wiciak, Maksa Jaworskiego i
Marcina Dzierżanowskiego.
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Grupa studencka
Celem grupy było stworzenie przestrzeni spotkań, dyskusji i rozwoju wiedzy i zainteresowań dla
studiujących osób LGBT. W 2015 roku grupa zorganizowała wiele dyskusji, a raz w miesiącu do września 2015 - spotkania filmowe. Organizowano również wspólne wyjścia do kina, na
łyżwy lub do muzeum. Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu, z wyłączeniem wakacji.
Uczestniczyło w nich średnio 10 osób. Spotkania grupy prowadził Tomasz Młyniec z pomocą
Mariusza Bieńko, który prowadził raz w miesiącu spotkania filmowe (do września 2015).
Działalność grupy była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.

Szkolenia zdrowotne
W

2015

roku

realizowaliśmy

zadania

pod

nazwą

„Cykl

warsztatów

edukacyjnych

dostarczających wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kształtujących
zachowania korzystne dla zdrowia psychicznego”.
Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych dorosłych osób LGBT w zakresie
radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz podniesienie ich umiejętności
interpersonalnych.
Zadanie zostało zrealizowane poprzez cykl zajęć warsztatowo-treningowych, ukierunkowanych
na rozwój kompetencji psychospołecznych. W roku 2015 zostały przeprowadzone trzy cykle
szkoleń trwające po trzy weekendy ● Radzenie sobie ze stresem: 18-19 kwietnia, 19-20 września oraz 28-29 listopada;
● Umiejętności interpersonalne: 11-12 kwietnia, 11-12 października oraz 5-6 grudnia;
● Asertywność: 9-10 maja, 26-27 września oraz 14-15 listopada.
W szkoleniach – prowadzonych przez psychologów: Łukasza Baryckiego i Justynę Bułdys oraz
socjologa Krzysztofa Kliszczyńskiego - uczestniczyło łącznie 48 osób.
Zadanie realizowane było w okresie od 01 marca do 31 grudnia 2015, w ramach umowy z
Biurem Polityki Zdrowotnej UM Warszawy.

Edukacja zdrowotna
Działania w zakresie edukacji zdrowotnej były prowadzone w klubach dla osób LGBT w
Warszawie w formie pracy klubowej (partyworkingu) pod wspólną nazwą Program
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„Bezpieczniejsze związki”. Polegały one na podejmowaniu działań edukacyjno-animacyjnych
związanych z profilaktyką HIV/AIDS, STI (infekcji przenoszonych drogą płciową) oraz
ograniczaniem skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych. Działania w
zakresie edukacji zdrowotnej były oparte na filozofii redukcji szkód (ang. harm reduction), tj.
ograniczaniu szkodliwych skutków wynikających z podejmowania przez ludzi różnych
zachowań.
W 2015 roku działania były realizowane od stycznia do grudnia, łącznie przeprowadzono 72
‘dyżury’ w

klubach, skorzystało z nich około 3500 osób, które nabyły wiedzę dotyczącą

ograniczania negatywnych skutków ryzykownych zachowań, a także otrzymały materiały
profilaktyczne: prezerwatywy, lubrykanty i materiały informacyjne (ulotki, broszury, podkładki
pod napoje, drinktesty).
Działania w zakresie edukacji zdrowotnej były finansowane ze środków pochodzących z 1%
podatku od osób fizycznych (styczeń - luty), Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
(marzec - grudzień 2015) oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej (październik - grudzień 2015).
Za koordynację działań związanych z edukacją zdrowotną odpowiadali Agata Styczyńska (do
lutego 2015 r.) oraz Mariusz Bieńko (od marca do grudnia 2015 r.).
W okresie styczeń - luty przeprowadzono w ramach wolontariatu programu “Bezpieczniejsze
Związki” 21 dyżurów (ok 10/mc, w klubach Code Red, Fantom, Sauna Galla, Lodi Dodi,
Ramona Bar i Toro), trwających po 2 godziny, realizowane przez 2 osoby (84h działań). W ich
trakcie nawiązano 252 kontakty - rozmowy z klientami oraz dystrybuowano materiały
profilaktyczne (prezerwatywy i lubrykanty) oraz edukacyjne (ulotki i broszury). Za koordynację
programu odpowiadała Agata Styczyńska.
W 2015 roku Lambda była też zaangażowana w realizację profilaktyczno edukacyjnego projektu pn. „Kampania profilaktyczno-edukacyjna, skierowana do osób
podejmujących ryzykowne zachowania” (projekt partnerski).
Czas realizacji: od 04.03.2015 do 31.12.2015
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Współfinansujący: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Lider projektu: Stowarzyszenie Program STACJA
Partnerzy: Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie MONAR (grupa partyworkerska
Alternative Dance).
Oddziaływaniami kampanii zostały objęte trzy grupy adresatów:
1. Młodzież i młodzi dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem osób uczących się, studiujących
(Stowarzyszenie Program STACJA)
2. Osoby ze środowiska LGBT, w szczególności MSM (men having sex with men), spędzające
czas w klubach, pubach i saunach (Stowarzyszenie Lambda Warszawa)
3. Osoby w wieku 18-35 lat, tworzące środowisko clubbingowe (Stowarzyszenie MONAR).
Wymienione grupy mają silne punkty wspólne:
- są klientami śródmiejskich klubów i dyskotek, czyli przebywają w miejscach o zwiększonym
rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych,
- podejmują ryzykowne zachowania,
- eksperymentują lub są zagrożone uzależnieniem od środków psychoaktywnych takich jak
alkohol, narkotyki.
Cele projektu
-

-

-

-

ograniczenie wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy występowania zachowań ryzykownych, związanych z
uzależnieniem oraz ryzykownym i/lub szkodliwym przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych,
objęcie działaniami edukacyjno-profilaktycznymi różnorodnych grup odbiorców,
przebywających w miejscach zwiększonego ryzyka używania narkotyków i alkoholu w
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników alkoholu i
narkotyków, a także osób które używają ich w sposób ryzykowny i szkodliwy,
zwiększenie dostępności atrakcyjnej i dostosowanej do potrzeb i zwyczajów odbiorców
oferty edukacyjno-profilaktycznej, poprzez dotarcie bezpośrednio do miejsca ich
przebywania, a także wykorzystanie współczesnych kanałów komunikacji (aplikacja
mobilna, kanał YOUTUBE),
redukcji ryzyka inicjacji w zakresie zachowań, które mogą mieć szkodliwe konsekwencje
dla zdrowia (substancje psychoaktywne, ryzykowne zachowania seksualne).

Główne działania projektowe
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1) Regularne działania partyworkerskie.
2) Akcyjne działania partyworkerskie - imprezy profilaktyczne.
3) Rozbudowanie i promocja aplikacji mobilnej (i)GRASZ?
Podstawowa wersja aplikacji jest dostępna online – tak, żeby mogły z niej skorzystać
także osoby nie posiadające urządzeń mobilnych: http://programstacja.org.pl/wp/strefawiedzy/aplikacja-igrasz
Pełna
wersja
do
pobrania
bezpłatnie
w
sklepie
Google
Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.programstacja.igrasz
4) Opracowanie, druk i zakup gier, quizów, materiałów i gadżetów profilaktycznych i
promocyjnych, w tym m. in.:
- 2 nowe mini gry – quizy,
- ulotka na temat substancji psychoaktywnych,
- ulotka formatu wizytówki – z informacjami na temat działań projektowych,
- ulotka w formie wizytówki – na temat „pigułki gwałtu”, zachęcająca do tego, by pilnować
swojego napoju,
- 2 rodzaje zakładek do książek (np. „pigułki” gwałtu i prezerwatyw),
- gadżety zawierające hasła profilaktyczne, w tym: podróżna szczoteczka do zębów,
pomadka do ust, buttonsy, naklejki,
- drinktesty.
5) Stworzenie i prowadzenie kanału profilaktycznego na portalu Youtube.com.
6) Wydane materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych (ulotki, zakładki do
książki, naklejki, wizytówki, bransoletki, buttonsy).
Dane liczbowe
–

Liczba kontaktów:
o podczas regularnych działań partyworkerskich: 1644 rozmowy;
o podczas imprez profilaktycznych: 243 rozmowy.

–

Liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin):
● 102 dyżury, trwające zazwyczaj po 2 godziny, realizowane przez 2 osoby (408h
działań), podzielone następująco pomiędzy organizacje:
○ STACJA – 55 dyżurów (ok 5/mc) – 50 w ramach dotacji, 5 wolontarystycznie,
trwające po minimum 2h każdy;
○ LAMBDA – 33 dyżury (ok 3/mc w klubach Fantom i Toro) – 30 w ramach dotacji, 3
wolontarystycznie, trwające po 2h każdy;
○ MONAR (Alternative Dance) – 10 dyżurów (ok 1/mc) – w ramach dotacji.

● 6 imprez profilaktycznych, trwających po 3 h (18h działań).
Za koordynację projektu po stronie Lambdy odpowiadał Mariusz Bieńko.
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W 2015 roku Lambda była również zaangażowana w realizację profilaktyczno edukacyjnego projektu pn. Bezpieczniejsze związki - zaangażowana profilaktyka
zdrowotna w grupie MSM.
Czas realizacji: od 01.09.2015 do 31.12.2015
Współfinansujący: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Oddziaływaniami kampanii zostali objęci adresaci z grupy MSM (men having sex
with men). Celem projektu było: minimalizowanie występowania ryzykownych praktyk
zdrowotnych w grupie MSM. W szczególności w obszarze chorób przenoszonych drogą płciową
a w tym Hiv/Aids.
Główne działania projektowe
1) Regularne działania partyworkerskie.
2) Opracowanie, druk i zakup materiałów i gadżetów profilaktycznych i promocyjnych, w
tym m. in.:
- ulotka formatu pocztówki – z informacjami na temat działań projektowych,
- broszura - z informacjami na temat działań projektowych,
- bannerów / roll-up’ów - z informacjami na temat działań projektowych zapewniających
lepszą widoczność osób prowadzących działania klubowe,
- tabletów - umożliwiających prowadzenie działań klubowych.
Dane liczbowe
– Liczba kontaktów: 216 rozmów podczas regularnych działań partyworkerskich.
– Liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin): 18
dyżurów (ok 6/mc, w klubach - Code Red, Fantom, Sauna
Galla, Lodi Dodi, Ramona Bar i Toro), trwających po 2
godziny, realizowane przez 2 osoby (72h działań).
Za koordynację projektu odpowiadał Mariusz Bieńko.

Działania skierowane do seniorek i seniorów LGB
Projekt

miał

na

celu

poprawę

funkcjonowania

społecznego

starszych osób LGB w Warszawie, przyczyniając się w dłuższej
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perspektywie do ograniczenia zagrożenia wykluczeniem społecznym tej grupy. Projekt był
jedyną tego typu ofertą skierowaną do seniorów i seniorek LGB (lesbijek, gejów, osób
biseksualnych).
Działania projektu polegały na zaproponowaniu programu aktywizacji osób starszych,
obejmującego: tutoring osób z młodszego pokolenia, przeprowadzenie szkoleń dotyczących
zjawisk wykluczenia związanego z wiekiem oraz metod radzenia sobie z nim, szkoleń
dotyczących obsługi komputera i telefonów komórkowych, zajęć z języka angielskiego, działań
służących integracji i aktywizacji osób uczestniczących w projekcie (wspólne wyjścia i
wycieczki) oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego, ukierunkowanego na poprawę
ich funkcjonowania psychicznego.
Zadanie realizowane w okresie od 01 maja 2015 do 31 grudnia 2015 r
W projekcie wzięło udział 15 seniorów i seniorek oraz 10 tutorów i tutorek.
Projekt współfinansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji
Społecznej Osób Starszych (ASOS). Umowa nr 6860/2015/ASOS.

Równe traktowanie
Fundusz Stonewall
Fundusz Stonewall jest funduszem celowym stworzonym przez Stowarzyszenie Lambda
Warszawa 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,

transpłciowych

i

nie

deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej.
W 2015 roku przeprowadzono jeden konkurs mikrograntów, do którego zgłoszono łącznie trzy
propozycje projektów. Spośród złożonych wniosków Rada Funduszu tworzona przez: prof.
Zbigniewa Izdebskiego, pedagoga i seksuologa, profesora UZ, prof. Monikę Płatek, prawniczkę,
profesorkę UW, dr hab. Jacka Kochanowskiego, socjologa, specjalistę gender/queer studies, dr
Kazimierę Szczukę, krytyczkę literacką, dziennikarkę, publicystkę, Tomasza Raczka, krytyka
filmowego, publicystę, dziennikarza i wydawcę oraz Krzysztofa Kliszczyńskiego, reprezentanta
Zarządu Stowarzyszenia Lambda-Warszawa wyłoniło zwycięską propozycje.
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Ze środków Funduszu sfinansowano projekt Ogólnopolskie badanie dotyczące ośrodków i form
tzw. "terapii reparatywnej" w Polsce przygotowany przez Nieformalną Grupę Chrześcijan
LGBTQ “Wiara i Tęcza”.
W 2015 roku zakonczyła się także realizacja projektu I Marsz Równości w Trójmieście,
zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT TOLERADO z Gdańska. Dzięki
otrzymanemu dofinansowaniu zainaugruowana została coroczna tradycja organizacji marszy na
Pomorzu, zaś w wydarzeniu wzięło udział ponad 2000 osób.
Szczegółowe informacje o zasadach działania Funduszu i projektach dofinansowanych w
poprzednich edycjach konkursu można znaleźć na stronie www.stonewall.org.pl.
Działalność Funduszu była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych – dysponował on 15% środków otrzymanych przez Stowarzyszenie w poprzednim
roku.

Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT
Celem projektu było zwiększenie kompetencji działających poza Warszawą grup nieformalnych i
organizacji pozarządowych do prowadzenia działań przyczyniających się do zwiększenia
tolerancji wobec osób LGBT. Dzięki kompetencjom nabytym w trakcie projektu, po jego
zakończeniu mogą one realizować więcej skutecznych działań zwracających uwagę na sytuację
osób LGBT, przyczyniając się do ograniczenia uprzedzeń wobec tej grupy. Na projekt złożyły się
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szkolenia przygotowujące sześć trzyosobowych grup (Białystok, Klimontów k. Kielc, Lublin,
Poznań, Trójmiasto, Wrocław) do organizacji wydarzeń upowszechniających tolerancję wobec
osób LGBT (m.in. warsztaty, akcje edukacyjne, debaty, protesty) oraz zrealizowana przede
wszystkim w 2015 roku część praktyczna. Polegała ona na samodzielnym przygotowaniu i
przeprowadzeniu przez grupy biorące udział w projekcie wydarzeń antydyskryminacyjnych w
swoich społecznościach. Organizacja tych wydarzeń była jednocześnie okazją do ćwiczenia
umiejętności nabytych podczas szkoleń. Po szkoleniach dotyczących opracowania projektów i
zarządzania nimi, treningu antydyskryminacyjnym z elementami treningu genderowego i
antyhomofobicznego,

a

antydyskryminacyjnych i

także

spotkaniach

poświęconych

prowadzeniu

warsztatów

organizowaniu akcji bezpośrednich (wszystkie odbyły się w 2014

roku) i szkoleniu dotyczącym organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych (odbyło się w 2015
roku)

od stycznia grupy przystąpiły do działan w swoich miejscowościach. Łącznie w tym

czasie obyło się aż 17 wydarzeń - pikiet, protestów, happeningów, warsztatów równościowych
dla różnych grup (młodzież, osoby starsze, uczennice i uczniowie), pokazów filmowych, debat,
spotkań dotyczących kultury LGBT. Projekt zakończył się w czerwcu, zaś jego efekty działają
dalej - w Poznaniu zawiązało się nowe Stowarzyszenie “Stonewall”, działające organizacje z
Gdańska (Tolerado) i Wrocławia (Kultura Równości) wzbogaciły się o nowe osoby w zespole, w
Klimontowie i Kielcach rozwinęły się - na razie nieformalne - działania na rzecz świętokrzyskiej
społeczności LGBT.
Szczegółowe

informacje

o

projekcie

można

znaleźć

na

stronie

www.old.lambdawarszawa.org/lokalnedzialania.
Projekt był dofinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z
Funduszy EOG oraz środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.
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Szkoła bez homofobii
Projekt ma celu przygotowanie osób doskonalących kadrę nauczycielską szkół (i pośrednio
placówek, które zajmują się doskonaleniem nauczycielek/ nauczycieli) do prowadzenia szkoleń
i innych form doskonalenia związanych z przeciwdziałaniem i reagowaniem na przejawy
homofobii. Działania projektu obejmują opracowanie modelu szkoleniowego i podręcznika
umożliwiających przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia naczycielek/li w zakresie
przeciwdziałania homofobii szkolnej i reagowania na nią, przygotowanie 40 osób z terenu
całego kraju zajmujących się doskonaleniem kadr nauczycielskich do prowadzenia szkoleń
dotyczących tej tematyki, a także upowszechnienie efektów projektu w formie konferencji
skierowanej do osób pracujących w podmiotach doskonalących kadry nauczycielskie i
kierujących szkołami oraz artykułów w czasopismach fachowych.
W 2015 roku przy zaangażowaniu zespołu eksperckiego, osób od wielu lat zajmujących się
doskonaleniem kadry nauczycielskiej i jednocześnie przeciwdziałaniem dyskryminacji zebrano
25 ‘dobrych praktyk’ - przykładów w jaki sposób polskie szkoły przeciwdziałają zjawisku
homofobii. Opracowano także i poddano tzw. testowaniu (sprawdzeniu jego skuteczności)
scenariusz szkolenia dotyczącego przeciwdziałania homofobii szkolnej, które zostanie
udostępnione na zakończenie projektu.
Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw UNESCO oraz
Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
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Projekt był dofinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z
Funduszy EOG oraz środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.

I Warszawski Dzień Różnorodności
W 2015 roku obyła się pierwsza edycja tego wydarzenia w Warszawie i jednocześnie w Polce!
Jego celem było zwrócenie uwagi opinii publicznej na różnorodność osób zamieszkująych w
stolicy i krzyści jakie wynikają z tego zaangażowania. Od sobotniego poranka, 23 maja pl.
Konstytucji w Warszawie stał się najbardziej różnorodnymi miejscem w całym mieście. Tego
jednego dnia w roku ponad 2000 osób mieszkających w Warszawie miało okazję do wzięcia
udziału w:
-

Żywej Bibliotece, umożliwiającej indywidualne rozmowy z Żywymi Książkami (osobami
należącymi do grup narażonych na stereotypizację i dyskryminację), lepsze zrozumienie
i poznanie ich życia; łącznie w trakcie 10 godzin działania Żywej Biblioteki skorzystało z

-

niej prawie 150 osób!
Prezentacjach aktywności 15 organizacji pozarządowych podejmujących działania
związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na różnicowane przesłanki można było np. skosztować czeczeńskiej chałwy, dowiedzieć się jakie miejsca w stolicy
mają symboliczne znaczenie dla społeczności LGBT, dowiedzieć jak wygląda świat osób

-

głuchych czy zagrać w quizy dotyczące wiedzy o cudzoziemcach w Polsce!
cyklu sześciu wydarzeń edukacyjnych (pokazy filmowe, dyskusje,

warsztaty,

prezentacje), umożliwiających zapoznanie się z sytuacją osób należących do grup
narażonych na dyskryminację. Wydarzenia te dotyczyły m.in. architektury ukraińskiej,
kultury żydowskiej, interseksualności czy dalekich wypraw organizowanych przez grupę
osób starszych dla… samych siebie.
Organizacja Dnia została poprzedzona szeroką kampanią promocyjną, które objęła reklamy w
metrze, dodatku do ogólnopolskiego dziennika oraz audycje w lokalnych stacjach radiowych.
Projekt był współfinansowany ze środków m. st. Warszawy oraz środków pochodzących z 1%
podatku od osób fizycznych, realizowało go partnerstwo Stowarzyszenia Lambda-Warszawa i
Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
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Szkolenia dla Policji
W roku 2014 przeprowadziliśmy dwa szkolenia „Działania policji w kontakcie z osobami
homoseksualnymi” dla przyszłych i policjantów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Celem szkoleń było przybliżenie przyszłym policjantkom i policjantom specyfiki działań policji w
kontakcie z osobami nieheteroseksualnymi. Rozmawialiśmy o orientacji psychoseksualnej,
LGBTQ, homofobii, coming outcie, heteronormatywności, dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową, a przede wszystkim o tym, jakich zachowań oczekuje
się od policjanta lub policjantki w sytuacji zgłoszenia przestępstwa lub interwencji.
W szkoleniach wzięło udział łącznie 298 osób.

Żywe Biblioteki
W ramach działań realizowanych przez nasze stowarzyszenie w 2015 roku udało się
zrealizować wspólnie ze Stowarzyszeniem Diversja projekt "Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce
- przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie". Jego celem był rozwój kompetencji podmiotów
(szczególnie spoza dużych miast) do organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych w formie
Żywej Biblioteki. W trakcie trwania projektu została opracowana nowoczesna strona internetowa
www.zywabibliotekapolska.pl, na której zostały udostępnione materiały i narzędzia wspierające;
zostały przeprowadzone szkolenia połączone z mentoringiem dotyczące wykorzystania metody
Żywej Biblioteki dla blisko 80 osób; zorganizowana została 3-dniowa konferencja służąca
wymianie doświadczeń i nawiązaniu kontaktów wśród osób z całej Polski.
Projekt dotyczy rozwoju kompetencji podmiotów (szczególnie spoza dużych miast) do
organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych w formie Żywej Biblioteki. Jest to metoda
umożliwiająca zwiększanie świadomości i wiedzy społeczności lokalnych w zakresie sytuacji
osób i grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie.
Projekt zrealizowany został w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z
funduszy EOG.
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Program stażowy
Program stażowy 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 cykl szkoleń umożliwiających 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, edukacyjnej oraz prawnej, a także tutoring, tj.
indywidualna opieka, wspierająca nabywanie kompetencji i umiejętności w trakcie wykonywania
pracy na rzecz Stowarzyszenia przez wolontariuszki i wolontariuszy, superwizje stanowiące
rodzaj wsparcia i pomocy w rozwoju zawodowym oraz coaching polegający na wspieraniu
wolontariuszy i wolontariuszek w realizacji celów organizacyjnych i osobistych.
Dzięki

zrealizowanym

działaniom

Stowarzyszenie

poszerzyło

grupę

wolontariuszek/

wolontariuszy i współpracujących z nim osób. Projekt był finansowany ze środków m. st.
Warszawy oraz środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.
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Przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami

Celem projektu było zwiększenie ochrony prawnej osób doświadczających najczęściej
przestępstw motywowanych uprzedzeniami (tj. przestępstw, w których motywacja sprawcy/
sprawców wynika z uprzedzenia wobec grupy osób) w Polsce, tj. osób LGBT oraz
cudzoziemców.
W trakcie zaplanowanych na dwa lata działań oferowano wspólnie z partnerem projektu,
Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, wsparcie osobom pokrzywdzonym (porady prawne,
monitorowanie

procesów

sądowych),

szkolenia

zwiększające

potencjał

organizacji

pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z uprzedzeń, organizowano
wspólne działania w ramach porozumienia (Koalicji zrzeszającej 10 organizacji) i prowadzono
działania rzecznicze (tj. działania wpływające na kształtowanie polityk publicznych w zakresie
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ochrony przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami).
W 2015 roku świadczono poradnictwo prawne skierowane do osób LGB: poradnictwo osobiste,
telefoniczne i za pomocą komunikatorów (szczegółowe informacje znajdują się w części
„Pomoc prawna”), z którego skorzystało 28 osób; zorganizowano 4 regularnie odbywające się
spotkania Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami; przeprowadzono
dwa szkolenia dla organizacji członkowskich Koalicji („Zbrodnie na tle nienawiści” zorganizowane przez OBWE, oraz „W jaki sposób stosować podejście własnowolnienia ang.
empowerment”); zabiegano także o objęcie możliwe pełną ochroną osób poszkodowanych w
nowo uchwalonej ustawie o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym.
Opracowano także narzędzia wspierające przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści:
“równościowy słownik”, standardy poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwami
motywowanymi uprzedzeniami oraz formularz służący prowadzeniu monitingu tego typu spraw
przed sądami.
Szczegółowe

informacje

o

www.old.lambdawarszawa.org/koalicja

projekcie

można

znaleźć

na

stronie

oraz www.lambdawarszawa.org/lambdawarszawa/co-

robimy/edukacja/koalicja-przestepstwa-z-uprzedzen.
Projekt “Równi i bezpieczni” był dofinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG oraz środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych. Za koordynację działań projektu odpowiadał Michał Pawlęga.
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Kultura, edukacja, historia

Biblioteka i archiwum
W bibliotece gromadzone są:
- beletrystyczna literatura homoseksualna i dotycząca homoseksualności,
- literatura naukowa i popularna 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.
Z kolei 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.
Z księgozbioru można było korzystać na miejscu i wypożyczać książki na zasadach określonych
w regulaminie. Z czasopism i zbiorów archiwum można było korzystać jedynie na miejscu. W
2015 roku w bibliotece odbywały się także konsultacje poza godzinami dyżurów, zwłaszcza dla
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osób spoza Warszawy lub potrzebujących więcej czasu na kwerendę. Katalog biblioteki został
w większości uzupełniony. Archiwum zostało uporządkowane. Trwało także pozyskiwanie i
zakup nowych pozycji. Aktualnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 4000 woluminów.
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok (z przerwą wakacyjną), oferując dostęp do zbiorów dwa
razy w tygodniu. Podczas jednego dyżuru z biblioteki korzystało kilka osób.
Działalność biblioteki była finansowana ze środków otrzymanych w ramach 1% podatku od
osób fizycznych. Za koordynację działalności biblioteki odpowiadał Paweł Wasilewski.

DKF. Kino Lesbijskie z nuta poliamoryczną oraz DKK. Dyskusyjny Klub Książkowy
W 2015 roku DKF połączył się z DKK i powstał cykl literacko-filmowy “Śladem zbrodni:
wampirzyce, więźniarki, morderczynie”, skupiający sie na kryminalnych opowieściach i
legendach lesbijskich. W sumie w 2015 roku odbyło się 10 projekcji (z wyłączeniem przerwy
wakacyjnej), w

tym

pokaz

specjalny połączony z wykładem w

ramach

wydarzeń

towarzyszących Paradzie Równości oraz 6 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książkowego
Celem cyklu jest zapewnienie trwałej obecności kina lesbijskiego wśród propozycji
kulturalnych środowiska LGBT oraz inicjowanie systematycznej debaty poświęconej filmowej
les-twórczości wraz z niszowym wątkiem kobiecej poliamorii. W 2014 roku materiał
porządkowały cykle tematyczne: np. lesbijskie muzykowanie, lesbijki poza Europą. Pokazy
uzupełniały dyskusje na temat filmów, które z czasem posłużą jako podstawa do tekstów
analitycznych, poświęconych wybranym filmom.
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W każdej projekcji uczestniczyło od 8 do 20 osób, dominowały kobiety - w różnym wieku.
Działalność DKFu i DKK była finansowana ze środków otrzymanych w ramach 1% podatku od
osób fizycznych.
Spotkania prowadził Damski Tandem Twórczy: Agnieszka Małgowska i Monika Rak oraz
Paulina Szkudlarek.
Miedzy sierpniem a grudniem odbyło sie również 6 spotkań DKFu seniorskiego. Celem projekcji
było przybliżenie naszym seniorom kino opowiadającego historie starszych osób LGB oraz
integracja towarzyska i kulturalna.
Spotkania prowadził Damski Tandem Twórczy (kino lesbijskie) oraz Mariusz Bieńko (kino
gejowskie).

Akcja “Jestem stąd, chcę być sobą”
W pierwszej połowie grudnia zorganizowaliśmy akcję mającą na celu promowanie obecności
osób nieheteronormatywnych w miastach i wioskach w całej Polsce i zagranicą. Przez 2
tygodnie dostalismy kilkadziesiąt pocztówek z Polski i świata, z pozdrowieniami, a nawet z
prezentacją coming out’u. Także na nasz profil na Facebooku oraz na pocztę internetowa
spłynęło wiele zdjęć, za pomocą których osoby LGBT przedstawiały swoją miejscowość i z
dumą mówiły: “jestem stąd, jestem gejem/lesbijką/ osoba bi, transseksualną, chcę byc sobą”.

Spotkania edukacyjne
Jak co roku w siedzibie Stowarzyszenia organizowane były spotkania z osobami wnoszącymi
znaczny wkład w rozwój społeczności LGBT i jej kultury. W 2015 r. zorganizowane zostały
spotkania z:
● Martinem Pendergastem, podczas którego rozmawialiśmy o tym, czego możemy
nauczyc sie od działaczy LGBT w Wielkiej Brytanii;
● Robertem Rientem, z którym rozmawialiśmy o jego autobiografii “Świadek”;
● zespołem DA BOYZ, który przygotował dla wszystkich zainteresowanych warsztaty dragkingowe
● Damskim Tandemem Twórczym, który opowiadał o lesbijskiej twórczości teatralno filmowej
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● Andrzejem Selerowiczem, przedstawiającym swoją nową książkę pt. “Kryptonim
Hiacynt”
● Suzi Andreis, aktywistką feministyczną i sportową, prezeska pierwszej lesbijskiej drużyny
piłkarskiej Chrząszczyki
W każdym ze spotkań wzięło udział ponad 20 osób.
Organizacja spotkań edukacyjnych była finansowana ze środków otrzymanych w ramach 1%
podatku od osób fizycznych.
Koordynacja spotkań była powierzona Agacie Keller oraz Magdalenie Cebulak.

Grupa Historyczna
W 2015 r. zrealizowano spotkanie z Andrzejem Selerowiczem wokół napisanej przez niego
książki Kryptonim Hiacynt. Spotkanie odbyło się w siedzibie SLW 20 sierpnia 2015 r. Wzięło w
nim udział ok 30 osób, spotkanie prowadzone było przez Agnieszkę Wiciak.

Nagroda Tolerancji
W 2015 roku nagrodę odebrała Ewa Wanat, polska dziennikarka i była szefowa radia TOK FM i
RDC. Ewa Wanat znacząco wpłynęła na dyskurs w polskich mediach, głównie za sprawą jej
zaangażowania w działalność dwóch stacji radiowych – Tok FM i RDC. Zawsze odważnie
podejmuje trudne i kontrowersyjne tematy takie jak homo- i transfobia, przemoc oraz nadużycia
seksualne w szkołach. Bierze aktywny udział w debacie publicznej nt. związków partnerskich.
Tym, co wyróżnia Ewę Wanat jest nacisk, jaki kładzie na merytoryczne aspekty każdej dyskusji,
unikając atmosfery skandalu. Jej pragnieniem było stworzenie „mądrych mediów” – nie tylko
osiągnęła ten cel, lecz także nakierowała medialny świat w Polsce na tematy związane z
wrażliwością i niesprawiedliwością społeczną.
Nagroda Tolerancji z przyznawana jest przez Lambdę Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii
[Polska], MANEO [Niemcy] i SOS-Homophobie [Francja]

Maraton Pisania Listów z Amnesty International
Po raz trzeci z rzędu Lambda brała udział w Maratonie Pisania Listów, akcji organizowanej
przez Amnesty International. W ostatniej edycji wzięło udział 20 osób, które napisały w sumie
35 listów. W ramach wydarzenia odbyła się też debata pn. „Biją geja, a gej milczy?”, w której
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udział wzięły następujące osoby: Sylwia Spurek, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
Gerard Bah, Pełnomocnik Komendanta Świętokrzyskiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka;
prof. Monika Płatek, prawniczka, kierująca Zakładem Kryminologii UW; Daniel Galos i Hubert
Centkowski, poszkodowani przestępstwem z powodu orientacji seksualnej w październiku 2015
r. w Krakowie. Spotkanie poprowadził Mariusz Kurc. Podczas spotkania odniesiono się do
sprawy pobitych mężczyzn, a także zastanawiano się jakie są przyczyny niezgłaszania
podobnych spraw na policję. Spotkanie przyciągnęło liczną publiczność.

Remont
W roku 2015 w ramach rozwoju instytucjonalnego, dofinansowanego z Funduszy Europejskiego
Obszaru

Gospodarczego

(EOG)

w

ramach

programu

„Obywatele

dla

Demokracji”,

przeprowadzono następujące działania:
1. Dokonano odświeżenia sali służącej do prowadzenia grup wsparcia/ samopomocowych oraz
szkoleń i treningów - zdemontowano niewykorzystywane półki, pomalowano drzwi, ściany,
grzejniki i okna, zainstalowano listwy przypodłogowe, zainstalowano uchwyt i podwieszono
projektor multimedialny wraz z okablowaniem VGA i HDMI umożliwiającym projekcje obrazów
statycznych (np. prezentacje) i dynamicznych (np. filmów).
2. Dokonano wyciszenia pomieszczenia służącego prowadzeniu poradnictwa (poprzednio
wykorzystywanego jako pomieszczenie dla Telefonu Zaufania, który przeniesiono do innej
części biura) - zabudowano nową ścianę wzmocnioną płytą kartonowo - gipsową z
wypełnieniem z wełny mineralnej, pomalowano ją, zainstalowano listwy przypodłogowe.
Działaniom tym towarzyszyła wymiana drzwi na umożliwiające izolację pomieszczenia od
dźwięków zewnętrznych (w ramach projektu dofinansowanego ze środków m. st. Warszawy).
Zabudowa nowej ściany umożliwiła jednocześnie wydzielenie odpowiedniej przestrzeni, w której
wydzielona została recepcja.
3. Pomalowano pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie biura, zainstalowano w nich
listwy przypodłogowe, dokonano wymiany wykładziny. Działaniom tym towarzyszyła wymiana
drzwi na umożliwiające izolację pomieszczenia od dźwięków zewnętrznych (w ramach projektu
dofinansowanego ze środków m. st. Warszawy).
d) Dokonano stworzenia recepcji, wyposażonej w blat/ biurko, komputer oraz krzesło i telefon.
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Służy ona przywitaniu osób odwiedzających Stowarzyszenie i kierowaniu ich do odpowiednich
pomieszczeń.
Równolegle do opisanych działań w ramach środków pochodzących z innych projektów
dokonano remontu hallu wejściowego, służącego jako poczekalnia dla klientek i klientów usunięto z niego zabudowaną w latach 60. okładzinę drewnianą (tzw. boazeria), dokonano
naprawy ścian oraz ich malowania. W części biura zabudowano także nową instalację
elektryczną, dzięki której możliwe będzie użytkowanie niezbędnego sprzętu biurowego, unikając
jednocześnie częstych przeciążeń sieci, które skutkowały awariami zasilania.
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