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Misja Stowarzyszenia Lambda Warszawa
Naszą misją jest budowanie pozytywnej tożsamości lesbijek, gejów, osób biseksualnych i
transpłciowych oraz kształtowanie wobec nich akceptacji społecznej oraz niesienie
niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Nasze wartości
Dla realizacji swojej misji Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
– szerzenie tolerancji społecznej wobec homoseksualności, biseksualności i
transpłciowości,
– kształtowanie pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn homoseksualnych,
biseksualnych i transpłciowych,
– propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu wirusem HIV i innymi
infekcjami przenoszonymi drogą płciową,
– przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną i tożsamość płciową,
– prowadzenie działań związanych z edukacją kulturalną, upowszechnianiem kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności kultury lesbijek,
gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queer.

Zarząd
W 2016 roku Stowarzyszeniem kierował Zarząd w składzie:
● Marta Turska
● Tomasz Piątek
● Agnieszka Wiciak
● Mariusz Bieńko
● Justyna Bułdys
W ciągu roku z Zarządu odszedł Tomasz Piątek.
Walne Zebranie Członków i Członkiń Stowarzyszenia odbyło się 20 grudnia 2016 roku. W
trakcie zebrania nie doszło do wyboru nowego Zarządu. Wybrana została jedynie Komisja
Rewizyjna w składzie: Inga Kostrzewa, Michał Żuczkowski i Marek Kowalski.
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Pomoc i wsparcie
Wszystkie działania pomocowe prowadzone były w ramach statutowej działalności
Stowarzyszenia Lambda Warszawa.
Osoby zaangażowane działalność pomocową 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.

Telefon Zaufania
Telefon Zaufania dla osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i ich bliskich
funkcjonował w 2016 roku pięć razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach
18.00-21.00. Dyżury w telefonie zaufania pełnili przeszkoleni wolontariusze i
wolontariuszki Stowarzyszenia Lambda Warszawa – łącznie 12 osób. Dzwoniącym
zapewniano anonimowość rozmów. Odbierane telefony były ewidencjonowane z
uwzględnieniem daty, płci, przypuszczalnego wieku dzwoniącego, opisu poruszanego
problemu i udzielonej porady.
Głównymi sprawami, z jakimi klienci zwracali się do pracowników telefonu zaufania były:
– problemy z samoakceptacją;
– strach związany z ujawnianiem swej orientacji psychoseksualnej i obawą przed
odrzuceniem;
– problemy związane z poszukiwaniem partnerów życiowych;
– problemy związane z budowaniem pozytywnych relacji w związkach;
– problemy związane z kryzysami w relacjach interpersonalnych;
– problematyka związana z odkrywaniem nieheteroseksualności swoich dzieci;
– problemy związane z zasadami bezpieczniejszego seksu i ryzyka zakażeniem
HIV/AIDS;
– zapytania dotyczące działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa;
– zapytania dotyczące działalności organizacji dla osób LGBT w innych rejonach Polski.
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.
Telefoniści i telefonistki uczestniczyli w regularnie odbywających się superwizjach,
podczas których omawiano wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem naszego
Telefonu.
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W 2016 roku odbyły się następujące szkolenia:
1) LGBT a prawo,
2) Kompendium wiedzy podstawowej o LGBTI,
3) Szkolenie z interwencji kryzysowej,
4) Szkolenie z podstaw seksuologii,
W 2016 roku odebrano około 700 telefonów. Koordynatorką Telefonu Zaufania była
Agnieszka Wiciak.

Dyżury na Gadu-Gadu
Poradnictwo za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu (1286102) prowadzone jest
przez Lambdę Warszawa od ponad dwunastu lat. Dyżury prowadzą osoby, które służą
pomocą i wsparciem, odpowiadają na trudne pytania. Osoby dyżurujące na GG starają się
pomóc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, ułatwiają zaakceptowanie własnej seksualności.
Pomoc przez Gadu-Gadu nie jest terapią ani psychoterapią. Gadu-Gadu powstało z myślą
o pomocy poprzez życzliwą i konstruktywną rozmowę.
Z pomocy przez GG korzystają osoby ze środowiska LGBT, ale także rodziny i bliscy
gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych. Poradnictwo gwarantuje
anonimowość i dyskrecję. Dyżury pełniło łącznie 5 osób.
W roku 2016 roku w ramach poradnictwa, podczas 58 dyżurów udzielonych zostało 90
porad. Ich tematyka była następująca:
1. Planuję coming out, jak to zrobić?
2. Poszukuję informacji o homoseksualności.
3. Nie akceptuję własnej orientacji psychoseksualnej.
4. Poszukuję grupy wsparcia lub pomocy psychologicznej dla osób LGBT.
5. Jestem samotny/samotna.
6. Doświadczam przemocy i nietolerancji w rodzinie.
7. Mam stany depresyjne i myśli samobójcze.
8. Doświadczam przemocy z powodu mojej orientacji w szkole/w miejscu pracy.
9. Chcę porozmawiać o transpłciowości.
10. Chcę porozmawiać o biseksualności.
11. Zakochałem się/zakochałam się w osobie tej samej płci. Co robić?
12. Poszukuję kontaktu do prawnika.
13. Mój syn/moja córka jest gejem/lesbijką, jak mam budować z nim/nią relację?
14. Mój kolega/moja koleżanka jest gejem/lesbijką, jak mam budować z nim/nią relację?
15. Cierpię na zaburzenia psychiczne i jestem gejem/lesbijką.
16. Jestem osobą z niepełnosprawnością i jestem gejem/lesbijką.
Uwaga: Podane dane charakteryzują profil klientek i klientów poradnictwa udzielanego
poprzez GG i prowadzonego przez Lambdę Warszawa. Nie stanowią one podstawy do
charakterystyki osób LGBT oraz ich środowiska.
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Porady prawne
Porady prawne w 2016 roku udzielane były (stacjonarnie) oraz przez Internet, pisząc na
adres prawnik@lambdawarszawa.org. Osoby zgłaszające się o pomoc zwracały się z
różnoraką problematyką:
– sprawy związane z pytaniem o możliwość zarejestrowania związków partnerskich za
granicą,
– sprawy związane z nabywaniem lub dzieleniem majątku nabytego w trakcie
pozostawania w faktycznym związku partnerskim/małżeńskim, sprawy spadkowe,
– sprawy związane z regulacjami dotyczącymi zabezpieczenia przed dyskryminacją w
miejscu pracy oraz w związku z zatrudnianiem,
– sprawy związane ze zmianą płci i traktowaniem osób transpłciowych w życiu
publicznym,
– sprawy związane z prawem rodzinnym.
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.
W roku 2016 odbyło się 240 godzin poradnictwa prawnego. Koordynatorką działu
prawnego była Karolina Brzezińska.

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. W ramach pomocy psychologicznej oferowano:
Konsultacje psychologiczne obejmujące 1-2 spotkania z psycholożką/ psychologiem lub
psychoterapeutką/ psychoterapeutą mające na celu profesjonalne rozpoznanie problemu,
postawienie diagnozy psychologicznej oraz zakwalifikowanie do dalszego leczenia w
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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 koordynowała
Agnieszka Wiciak.
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Pomoc grupowa
W ramach pomocy grupowej prowadzone były grupy wsparcia i grupy spotkaniowe.

Grupa interpersonalno-terapeutyczna
Grupa zamknięta, dla osób LGBT prowadzona od 11.2015 do 06.2016 w nurcie terapii
grupowej psychodynamicznej prowadzona przez Annę Mach i Marcina Dąbrowskiego.
Spotkania odbywały się raz w tygodniu w poniedziałki przez dwie godziny. Uczestniczyło w
niej 11 osób. Praca dotyczyła ich problemów osobowościowych i zaburzeń, które powstają
w relacjach interpersonalnych oraz wątków wokół poczucia izolacji, wykluczenia i poczucia
inności wynikających z orientacji seksualnej. Watki ogniskowe poddawane były w grupie
pracy analitycznej wzbogaconej o doświadczenia interpersonalne oraz specyficzne relacje
powstające między uczestnikami grupy terapeutycznej.

Grupa GSD
Zamknięta grupa wsparcia GSD (Gender Sexual Diversity - queerowa grupa otwarta na
płciową i seksualną różnorodność), spotykała się w 2016 roku sześć razy.
Grupa miała za zadanie zająć się pomocą osobom z całego spektrum LGBTQ+ rozwojem i wzajemnym zrozumieniem ludzi, którzy w warunkach klasycznych grup
wsparcia, rozwojowych i terapeutycznych gromadzących osoby z poszczególnych „literek”
L, G, B, T nie miałaby możliwości zaistnieć. W grupie znalazły się osoby z tych właśnie
grup, a także poliamoryczne tworzące tęczową rodzinę.
Członkowie grupy uczyli się wzajemnie akceptować swoją odmienność i różnorodność
sposobów reagowania na pojawiające się w trakcie trwania grupy problemy komunikacji i
konflikty.
Grupę prowadziły dwie osoby - terapeuta Patryk Gredes i Dorota Dowgiel. W grupie
uczestniczyło 8 osób.

Grupa Seniorska – „Lambda Café”
Przez cały rok 2016 (z przerwą wakacyjną) odbywały się spotkania Grupy Seniorskiej,
przeznaczonej dla osób powyżej sześćdziesiątego roku życia (choć przychodzą na nią też
osoby młodsze).
Grupa odbywała się w każdy wtorek, w godzinach 12-14.00., a w jej spotkaniach
uczestniczyło od 4 do 10 osób. Grupa miała charakter spotkaniowy i była moderowana
przez osobę prowadzącą – Krzysztofa Kliszczyńskiego.
„Lambda Café” (taka jest druga nazwa grupy) jest kontynuatorką działań prowadzonych w
latach 2014-2015, w ramach projektu ASOS – Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.

8

Grupa Studencka
Celem grupy było stworzenie przestrzeni spotkań, dyskusji i rozwoju wiedzy i
zainteresowań dla studiujących osób LGBT. W 2016 roku grupa spotykała się w każdy
wtorek, o godzinie 18.30. W ramach grupy organizowano dyskusje, wspólne wyjścia do
kina, na łyżwy lub do muzeum. Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu, z
wyłączeniem wakacji. Uczestniczyło w nich średnio 11 osób. Spotkania grupy prowadzili
Mariusz Bieńko i Marek Huzar.

GRUPY ZEWNĘTRZNE, SPOTYKAJĄCE SIĘ W LAMBDZIE :

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.

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 2016 roku
zorganizowano łącznie 52 spotkania, w których uczestniczyło średnio 8 osób. Działalność
grupy była finansowana przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików. Stowarzyszenie
Lambda Warszawa udostępniało lokal przeznaczony do organizacji spotkań. Spotkania
grupy prowadziła Barbara Krawczyk.

Grupa AA Tolerancja
Grupa AA „Tolerancja” 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 2016 roku
zorganizowano łącznie 52 spotkania, w których uczestniczyło średnio 7 osób. Działalność
grupy była finansowana przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików. Stowarzyszenie
Lambda Warszawa udostępniało lokal przeznaczony do organizacji spotkań.

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, która jednocześnie
prowadziła spotkania informacyjne. Spotkania odbywały się dwa razy w miesiącu - jedno
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spotkanie dotyczyło rozwoju duchowego, a drugie rozwoju intelektualnego. Grupa była
wsparciem szczególnie dla osób, które mają trudności z pogodzeniem swojej orientacji z
religijnością. Spotkania grupy były prowadzone przez Agnieszkę Barszcz.
Grupa spotykała się raz w miesiącu - w każdy ostatni piątek miesiąca. W spotkaniach
uczestniczyło od 10 do 20 osób.
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Kultura, edukacja, historia
Celem działań podjętych w tym zakresie było informowanie oraz edukacja
zainteresowanych osób i wybranych grup społecznych o homoseksualości, biseksualności
i transpłciowości, a także o działalności Stowarzyszenia, oraz organizowanie
przedsięwzięć wspierających rozwój życia społecznego osób LGBT. Dział kultury
koordynowała Justyna Bułdys.
Podejmowane działania:
KULTURA I HISTORIA
















Utworzenie działu historyczno-archiwalnego i podjęcie prac zmierzających do
powstania dostępnego dla wszystkich online archiwum (koordynacja Agnieszka
Wiciak)
Szkolenia i wizyty w ośrodkach, które mają doświadczenie w tworzeniu archiwum, w
tym historii LGBT (koordynacja Agnieszka Wiciak)
Zapoczątkowanie projektu Historii Mówionej (koordynacja Agnieszka Wiciak)
Warsztaty komiksowe w ramach Festiwalu Równe Prawa do Miłości (prowadzone
przez Beatę Sosnowską)
Regularne zajęcia z rysunku i historii sztuki - spotkania co tydzień (prowadzone przez
Jana Reszkę)
Noc Muzeów „Nie samą walką człowiek żyje” (koordynacja Justyna Karpińska)
Wieczory poetyckie seniorów
Dyskusyjny Klub Książkowy - literatura queer z przewagą lesbijskiej - spotkania raz w
miesiącu (prowadzone przez Paulinę Szkudlarek, a następnie Paulinę Machnik)
Cykl spotkań „Sobotnie planszówki w Lambdzie” - spotkania nieregularne
Powstanie zespołu naukowego, zgodnie z planem strategicznym na lata 2015-2018,
koordynacja Justyna Karpińska
2 edycje spotkań z nauką - „Wykłady w Lambdzie”
Noc Bibliotek Lambdy Warszawa
Spotkania literacko-historyczne z Pawłem Fijałkowskim i Andrzejem Selerowiczem
Uruchomienie kursu języka angielskiego prowadzonego przez native-speakerkę

EDUKACJA
Warszawski Dzień Różnorodności
Celem projektu było:
- zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy dotyczącej sytuacji osób należących do
grup mniejszościowych i ich potrzeb;
- pogłębienie świadomości osób mieszkańców Warszawy dotyczącej skutków
dyskryminacji osób należących do grup
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mniejszościowych.
Założone cele zostaną osiągnięte poprzez organizację całodziennego wydarzenia w
przestrzeni publicznej pn. II Warszawski Dzień Różnorodności, skierowanego do osób
zamieszkujących w Warszawie. Na wydarzenie to złożyły się:
- Żywa Biblioteka – tj. aktywności realizowane w namiocie, w którym przez cały dzień
odbywała się Żywa Biblioteka, umożliwiająca indywidualne rozmowy z Żywymi Książkami
(osobami należącymi do grup narażonych na dyskryminację),
- Prezentacje aktywności organizacji – tj. namiot, w którym w sposób angażujący
publiczność prezentowane będą działania i dokonania 17 organizacji pozarządowych
podejmujących działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na
zróżnicowane przesłanki
- Cykl sześciu wydarzeń edukacyjnych zorganizowanych przez organizacje
pozarządowe (pokazy filmowe, dyskusje, warsztaty, prezentacje), umożliwiających
zapoznanie się z sytuacją osób należących do grup narażonych na dyskryminację i
pogłębienie świadomości przyczyn jej występowania i skutków.
- Koncert trzech zespół muzycznych, które w swojej twórczości uwzględniają tematykę
równościową.
W wydarzaniu wzięło udział ok 1500 osób.

Szkolenia dla policji
Przeszkoliliśmy 436 policjantów i policjantek w ośrodku szkolenia policji w
Legionowie. Większość to osoby zaczynające karierę w Policji, które uzyskały
podstawową wiedzę w zakresie rozpoznawania przemocy motywowanej uprzedzeniami,
barier w zgłaszaniu przestępstw oraz pracy z osobami LGBT pokrzywdzonymi przemocą.

Maraton pisania listów Amnesty International
Podczas międzynarodowego dnia Praw Człowieka w Lambdzie odbył się Maraton Pisania
Listów Amnesty International (rekordowo napisaliśmy 70 listów!) oraz debata „Uchodźcy
LBGT+ na skrzyżowaniu dróg”, chyba pierwsza taka rozmowa w Polsce na temat
dyskryminacji krzyżowej.
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Projekty realizowane dzięki dotacjom celowym
Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych – DDA/DDD
Projekt trzyletni (1.01.2016-30.11.2018) zakładał w 2016 roku realizację następujących
działań:
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego
Przeprowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla DDA/DDD
Prowadzenie zajęć treningowo-warsztatowych
Przeprowadzenie superwizji poradnictwa psychologicznego
Zadanie realizowane w terminie 01.01.2016-30.11.2016
W roku 2016 zrealizowano:
 873 godzin poradnictwa psychologicznego
 100 godzin spotkań grupy psychoedukacyjnej dla DDA/DDD w ramach
cotygodniowych spotkań prowadzonych przez psychologa specjalistę terapii
uzależnień i współuzależnienia
 108 godzin zajęć treningowo-warsztatowych
 6 godzin superwizji poradnictwa psychologicznego
Z działań realizowanych w ramach zadana 2016 skorzystało:
 873 osoby (terapia krótkoterminowa i konsultacje psychologiczne)
 40 spotkań grupy psychoedukacyjnej dla DDA/DDD dla 12 osób
 12 dni po 9 godzin,144 osoby skorzystały z zajęć treningowo-warsztatowych
Projekt finansowany z m.st Warszawy 559.
Celem projektu było wsparcie dla osób homoseksualnych (lesbijki, geje) i biseksualnych,
pochodzących z rodzin w, których nadużywano alkoholu, z rodzin dysfunkcyjnych. W
ramach projektu prowadzona była zamknięta grupa wsparciowo-edukacyjna przez 11
miesięcy, 40 spotkań grupy, łącznie 100 godzin, w której uczestniczyło 12 osób. Grupę
prowadziła psycholog, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia Agata
Tomaszewska. Uczestnictwo w grupie umożliwiło radzenie sobie z problemami
relacyjnymi, niskim poczuciem własnej wartości, rozpoznaniem ról pełnionych w rodzinie
alkoholowej, dysfunkcyjnej uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych 2dniowych, 9-godzinnych w trzech powtarzających się cyklach: Bliskie relacje, Akceptacja
siebie, Radzenie sobie z emocjami, Redukcja stresu warsztaty prowadzili psycholodzy,
terapeuci: Justyna Bułdys, Agata Tomaszewska, Małgorzata Kucharczyk.
Program stażowy 1.02.2016 - 31.12.2017
Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st.Warszawy
Projekt jest skierowany do osób zainteresowanych podjęciem pracy wolontarystycznej w
Stowarzyszeniu Lambda Warszawa, w tym studentek i studentów oraz absolwentek i abso
lwentów szkół wyższych a także osób, które zakończyły formalną edukację i chcą zaangaż
ować się w pracę ochotniczą. W 2016 roku do programu zgłosiło się ponad 60 osób,
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zrekrutowano 23 osoby.
W ramach projektu przeprowadzamy kompleksowe działania, które umożliwiają osobom z
ainteresowanym nabycie i poszerzenie kompetencji do pracy w organizacji. Na projekt skła
dają się szkolenia ogólne, pozwalające lepiej zrozumieć specyfikę działalności organizacji,
szkolenia specjalistyczne dotyczące wybranych przez uczestników i uczestniczki obszaró
w specjalizacji (ścieżek):
- pomocowej, prawnej, edukacyjno-kulturalnej i wewnętrznej.
W ramach zadania ma miejsce tutoring czyli indywidualna opieka wspierająca nabywanie
kompetencji i rozwój umiejętności w trakcie pracy na rzecz Stowarzyszenia.
Obok rozwoju kompetencji przewidziano działania mające na celu wsparcie rozwoju indywi
dualnego wolontariuszy i wolontariuszek, w tym realizacji potrzeb społecznych i zawodowy
ch, pomagania potrzebującym, motywacji, wyboru ścieżki zawodowej etc. Do działań tych
należą superwizje oraz coaching. Celem ogólnym zadania jest wzmocnienie potencjału St
owarzyszenia Lambda Warszawa jako organizacji działającej w sferze pożytku publiczneg
o poprzez zwiększenie liczby i kompetencji wolontariuszy zaangażowanych w wykonywani
e działań statutowych.
Do celów szczegółowych należą: zwiększenie poziomu kompetencji wolontariuszek i wolo
ntariuszy Stowarzyszenia Lambda
Warszawa do realizowania zadań statutowych, pogłębienie rozumienia idei pracy
ochotniczej, wynikającej z niej satysfakcji zawodowej u potencjalnych oraz obecnych wolo
ntariuszy i wolontariuszek Stowarzyszenia oraz zwiększenie liczby osób pracujących ochot
niczo na rzecz Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Projekt zdrowotny 2014-2016
W 2016 roku realizowaliśmy zadanie 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 2016 zostały przeprowadzone trzy cykle szkoleń trwające po trzy weekendy:
- Radzenie sobie ze stresem;
- Umiejętności interpersonalne;
- Asertywność.
W szkoleniach – prowadzonych przez psychologów: Magdalenę Dietrich, Justynę Bułdys i
Dariusza Jundziłła - uczestniczyło łącznie 48 osób. Zadanie realizowane było w okresie od
01 marca do 31 grudnia 2016, w ramach umowy z Biurem Polityki Zdrowotnej UM
Warszawy.
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Hostel interwencyjny dla osób LGBT
Projekt jest kierowany do osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i
transpłciowych), które na skutek zagrożenia lub doświadczania przemocy ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową są zmuszone do opuszczenia miejsca
zamieszkania i zatrudnienia. Wiele z nich w związku z tą sytuacją doznaje zagrożenia
wykluczeniem społecznym, a ponieważ istniejące formy pomocy nie są adekwatne do ich
potrzeb staje się wykluczonymi społecznie. W trakcie projektu będzie prowadzony w
partnerstwie z Fundacją Transfuzja hostel interwencyjny, umożliwiający rozwiązanie
problemów osobistych 50 osób LGBT, przygotowujący je do przyszłego samodzielnego
funkcjonowania. Oprócz bezpiecznego schronienia hostel oferuje możliwość
uporządkowania ich sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej, dzięki czemu po
udzieleniu im wsparcia będą gotowe do dalszego samodzielnego funkcjonowania.
Zadanie realizowane w okresie 1 października 2014 r. – 29 lutego 2016 r. Projekt
realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy
EOG w kwocie 349 807,0 zł. Umowa nr E2/0584. W okresie od marca 2016 r. do
października 2016 r. hostel był finansowany z darowizn, zbiórek pieniędzy i
przekazywanego 1% podatku.
Ze względów finansowych działalność hostelu została zawieszona.

Równi i bezpieczni
Projekt dotyczy osób doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze
względu na etniczność, narodowość i orientację seksualną. W trakcie jego realizacji
przewidziano oferowanie wsparcia osobom pokrzywdzonym (porady prawne,
monitorowanie procesów sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał
organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przestępstwom z
uprzedzeń, organizowanie wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i
prowadzenie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk publicznych w tym
zakresie).
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa, wiodąca organizacja
działająca na rzecz osób LGBT w Polsce. Współpraca w ramach projektu umożliwi lepsze
wzajemne poznanie specyfiki pracy z osobami o innej etniczności, narodowości i osobami
LGBT, rozpoznanie wspólnych mechanizmów występowania przestępstw motywowanych
uprzedzeniami wobec tych grup i wymianę doświadczeń w świadczeniu poradnictwa
prawnego.
Zadanie realizowane w okresie 1 marca 2014 r. – 30 kwietnia 2016 r. Projekt realizowany
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG w kwocie
350 000,00 zł. Umowa nr E1/1053 z liderem projektu, Stowarzyszeniem Interwencji
Prawnej.
Bezpieczniejsze związki - zaangażowana profilaktyka zdrowotna w grupie MSM
Projekt jest skierowany do osób z grupy MSM (men having sex with men) oraz
nakierowany na pogłębioną profilaktykę zdrowotną w tej grupie, w szczególności w
obszarze chorób przenoszonych drogą płciową a w tym HIV/AIDS. Celem projektu jest
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minimalizowanie
występowania
ryzykownych praktyk zdrowotnych w grupie MSM.
W ramach projektu zaplanowano realizację kampanii profilaktyczno – edukacyjnej,
obejmującej działania partyworkerskie oraz profilaktyczno-edukacyjne prowadzone w
klubach i saunach, szkolenia dla pracowników lokali dla MSM oraz działania szkoleniowe
skierowane
do
peer
edukatorów (liderów środowiskowych).
Zadanie realizowane w okresie 1 września 2015 r. - 30 listopada 2016 r. Projekt
współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 70 000,00 zł. umowa nr 653_II/2015.
Szkoła bez homofobii
Projekt ma celu zwiększenie kompetencji osób doskonalących kadrę nauczycielską szkół
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. Efektem projektu będzie wzrost kompetencji kadry
nauczycielskiej szkół do przeciwdziałania przemocy motywowanej homofobią oraz
stworzenie w nich środowiska przyjaznego osobom LGBT. Projekt realizowany w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw UNESCO oraz Warszawskim
Centrum
Innowacji
Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń.
Zadanie realizowane w okresie 1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2016 r. Projekt realizowany
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG, dotacja
w kwocie 185 229,00 zł (w tym dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa 182 229,00 zł).
Umowa nr E3/1893.
Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce - przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Diversja (lider projektu) oraz Stowarzyszenie
Lambda Warszawa (partnera), dotyczy rozwoju kompetencji podmiotów (szczególnie
spoza dużych miast) do organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych w formie Żywej
Biblioteki - metody umożliwiającej zwiększanie świadomości i wiedzy społeczności
lokalnych dotyczących sytuacji osób i grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. W
ramach projektu opracowana zostanie nowoczesna strona internetowa - serwis dla
organizacji i osób zainteresowanych metodą Żywej Biblioteki zywabiblioteka.org.pl, w
którym zostaną udostępnione opracowane w ramach projektu materiały i narzędzia
wspierające organizację Żywych Bibliotek (podręczniki, katalogi i oprogramowanie do
obsługi wydarzenia), przeprowadzone zostaną szkolenia połączone z mentoringiem
dotyczące wykorzystania metody Żywej Biblioteki dla 80 osób pragnących rozpocząć
wykorzystywanie tej metody w swojej pracy, zorganizowana zostanie także konferencja
służąca wymianie doświadczeń, nawiązaniu kontaktów i doskonaleniu umiejętności
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podmiotów organizujących takie wydarzenia.
Zadanie realizowane w okresie 1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2016 r. Projekt realizowany
w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG, dotacja
w kwocie 281 090,00 zł (w tym dla Stowarzyszenia Lambda Warszawa 81 150,00 zł).
Umowa nr E3/1535.

Działania rzecznicze (projekt Love Fund)
W 2016 roku Stowarzyszenie Lambda Warszawa prowadziło działania rzecznicze mające
na celu przeciwdziałanie i poprawę zwalczania przemocy motywowanej uprzedzeniami na
tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
Główne działania zrealizowane w 2016 to:
- kontynuacja pracy w ramach Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywowanymi
Uprzedzeniami (w ramach projektu Równi i Bezpieczni) oraz działanie na rzecz jej
wzmocnienia.
- przygotowanie konferencji naukowej poświęconej przeciwdziałaniu przestępstwom z
nienawiści. Celem konferencji, która odbyła się w lutym 2017, była m.in. dyskusja na
temat wzmocnienia ochrony prawnej i wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwami
motywowanymi uprzedzeniami ze względu na niepełnosprawność, orientację seksualną,
płeć, tożsamość płciową i wiek.
- rozwinięcie sprawozdawczości do organizacji międzynarodowych. W szczególności
przygotowano i opublikowano szczegółowe raporty na temat przestępstw motywowanych
uprzedzeniami na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej zgłoszonych do Lambdy
Warszawa w 2015 i 2016 roku i przekazano ich do Biura Instytucji Demokratycznych i
Praw Człowieka (ODIHR).
- rozwijanie współpracy międzynarodowej – w szczególności z organizacjami LGBT z
innych krajów oraz organizacjami zajmującymi się przemocą motywowaną uprzedzeniami
na tle innych przesłanek (np. rasizm i ksenofobia).
- opracowanie raportu nt. przestępstw z nienawiści w Polsce 2012-2016 i przekazanie go
do Rady Praw Człowieka ONZ. Raport, dostępny na stronie Lambdy, jest pierwszym tak
szczegółowym raportem na temat polityki w zakresie przestępstw z nienawiści w Polsce.
- opracowanie propozycji zmiany kodeksu karnego, wspólnie z KPH, i przekazanie jej
posłom partii .Nowoczesna w celu przedstawienia w Sejmie.
Dzialania rzecznicze były na bieżąco komunikowane publicznie. W ciągu roku
zorganizowano kilka konferencji prasowych (m.in w kwietniu i w listopadzie 2016). Efekty
działań PR omówione są w osobnym rozdziale.
W okresie od kwietnia 2016 do stycznia 2017 działania rzecznicze w zakresie przestępstw
motywowanych uprzedzeniami realizowane były między innymi w ramach projektu
„Monitoring and countering anti-LGBTQI rights and violence – cross-sectional advocacy”,
finansowanego z środków Love Fund.
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Pozostałe
Śmierć Wojciecha Skrodzkiego
8 marca 2016 r., w wieku 81 lat, zmarł Wojciech Skrodzki, działacz naszego
Stowarzyszenia i członek Komisji Rewizyjnej. Wojtek Skrodzki, urodzony w sierpniu 1935
r, był historykiem i krytykiem sztuki, dziennikarzem i działaczem społecznym. W 2012 roku
związał się z Lambdą Warszawa, gdzie aktywnie uczestniczył w działaniach Grupy
Seniorskiej oraz organizował spotkania z osobami ze świata kultury i sztuki.
Pogrzeb Wojtka Skrodzkiego – prowadzony przez biskupa Szymona Niemca ze
Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego, odbył się 23 marca 2016 roku na
Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Dotacja na rozwój instytucjonalny z Fundacji Stefana Batorego
Jesienią 2016 roku Stowarzyszanie Lambda Warszawa otrzymało dotację na rozwój
instytucjonalny z Fundacji Stefana Batorego (wniosek w/0198, obszar tematyczny –
przeciwdziałanie dyskryminacji).
Dotacja - w wysokości 100 000 złotych – przeznaczona jest na następujące działania:
- zatrudnienie osoby pełniącej funkcję stratega finansowego i opracowanie strategii
finansowej organizacji;
- wzmocnienie instytucjonalne działu pomocowego organizacji;
- rozwój i realizacja strategii komunikacji zewnętrznej organizacji (PR);
- wsparcie administracyjne;
- dofinansowanie działalności biura organizacji.
Działania w ramach tej dotacji przewidziane są do końca roku 2017. W roku 2016 z
otrzymanej dotacji wydatkowano 9000 złotych.
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Ataki na siedzibę Lambdy Warszawa
W roku 2016 doszło do dwóch ataków na siedzibę Lambdy Warszawa:
- w nocy z 6 na 7 lutego 2016 r.:
na drzwiach wejściowych do siedziby naszej organizacji, obok widocznych prób włamania,
były ślady oplucia, wyryty został krzyż celtycki oraz napisy: "White power" i "zakaz
pedałowania". Zerwano i spalono również wiszący przed wejściem plakat z nazwą
organizacji.
- w nocy z 1 na 2 marca 2016 r.:
nieznani sprawcy wybili szybę w siedzibie Stowarzyszenia Lambda Warszawa, nasi
pracownicy znaleźli w środku kawałek kostki brukowej. Atak, podczas którego nieznane
osoby wybiły podwójną szybę, nastąpił od strony ulicy Żurawiej, gdzie od lat wisi tęczowa
flaga. Na miejsce wezwana została policja, technicy, złożone zostały zeznania.

Wymiana drzwi
W roku 2016 dwukrotnie zaatakowano naszą siedzibę. Podczas jednego z ataków
zniszczone zostały drzwi wejściowe do organizacji, wyryto na nich obraźliwe napisy i
symbole. Po tym wydarzeniu zdecydowaliśmy się na wymianę drzwi. Projekt był
współfinansowany przez urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

HR i wolontariat (koordynacja Justyna Bułdys)
W zakresie działu pomocowego (współpraca z Agnieszką Wiciak):
 utworzenie nowych stanowisk w dziale pomocowym - interwent/ka kryzysowy/a oraz
koordynator/ka TZ
 zbudowanie kanałów komunikacyjnych pomiędzy TZ, interwentami i psychologami
 Wprowadzenie regularnych szkoleń merytorycznych dla telefonistów i telefonistek
 Stworzenie ścieżki awansowania wewnętrznego dla wolontariuszy pracujących w
dziale pomocowym
Inne stanowiska:
 Stworzenie struktury organizacyjnej Lambdy oraz struktury odpowiedzialności
wewnątrz zarządu
 Stworzenie opisu stanowisk pracy oraz zakresu obowiązków jako baza do prac nad
wprowadzeniem umów o pracę
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Rozpoczęcie prac nad standardami komunikacyjnymi
Wprowadzenie zasad prowadzenia trudnych rozmów z osobami zaangażowanymi w
pracę w Lambdzie
Opracowanie planu rozwoju HR i wolontariatu w Lambdzie
Wprowadzenie wsparcia coachingowego i superwizyjnego dla wolontariuszy
Przegląd rozwiązań prawnych w zakresie polityki personalnej
Dostosowanie umów cywilno-prawnych do wymogów prawa cywilnego
Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem dla koordynatorów/ek
Utworzenie zespołu ds. Grantów zagranicznych
Utworzenie stanowiska stratega finansowego
Uzyskanie finansowania z Fundacji Batorego dla stratega finansowego, koordynatorki
PR, koordynatorki pomocówki oraz koordynatorki biura
Prowadzenie programu stażowego w ramach warszawskiego projektu Ochotnicy
Warszawscy - cel: rozwój i promocja wolontariatu

COME FORWARD
W grudniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja projektu COME FORWARD: wspieranie
osób LGBT pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.
Podstawowym celem tego projektu jest zwiększenie liczby ośrodków bezpośredniego
zgłaszania przestępstw poprzez zbudowanie umiejętności takiego działania po stronie
podmiotów społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów w instytucjach państwowych na
poziomach krajowym i lokalnym. W ramach tego projektu chcemy też polepszyć dostęp
osób doświadczających takiej formy przemocy do specjalistycznej pomocy. Ma to się
odbyć poprzez zbudowanie umiejętności po stronie podmiotów udzielających pomocy
osobom doświadczającym przestępstw. Działania w ramach projektu dadzą możliwość
dzielenia się dobrymi praktykami, wzmocnienia więzi międzynarodowych oraz związków
różnych organizacji oraz przyczynią się do zwiększenia świadomości i wsparcia osób
doświadczających przemocy motywowanej homofobią i transfobią.
Projekt realizowany przez Uniwersytet w Brescia (Włochy) oraz Stowarzyszenie Lambda
Warszawa oraz we współpracy z 22 organizacjami partnerskimi z 11 krajów.
POCZĄTEK: grudzień 2016
KONIEC: listopad 2018
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LAMBDA WARSZAWA W MEDIACH
W roku 2016 Lambda Warszawa pojawiała się w mediach głównie w związku z dwoma
atakami na organizację oraz problemami finansowymi i zamknięciem hostelu
interwencyjnego dla osób LGBT. W drugiej połowie 2016 zainteresowanie medialne
wzbudziły inicjatywy dotyczące publikacji raportu OBWE nt. przestępstw z nienawiści
(konferencja prasowa „W Polsce nie ma homofobii? Raport OBWE nt przestępstw z
nienawiści" wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii) oraz projekt zmiany Kodeksu
Karnego opracowany przez partię Nowoczesna.pl we współpracy z Lambdą Warszawa.
Wśród wydarzeń kulturalnych największą uwagę mediów przyciągnął II Warszawski Dzień
Różnorodności.
Ataki na Lambdę Warszawa – w lutym nieznani sprawcy próbowali włamać się do
siedziby Lambdy Warszawa, pozostawiając za sobą zniszczone drzwi. Miesiąc później
wybita została szyba w oknie. Oba incydenty wzbudziły duże zainteresowanie mediów.













Gazeta Wyborcza Warszawa
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19598420,atak-na-siedzibelambdy-warszawa-celtycki-krzyz-i-spalona-teczowa.html (08.02.2016)
TVN Warszawa http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,wybita-szyba-wsrodku-kostka-kolejny-atak-na-lambde,195189.html (03.03.2016)
Newsweek http://www.newsweek.pl/polska/atak-na-lambde-w-warszawie-i-kphnasila-sie-homofobia,artykuly,381161,1.html (04.03.2016)
Superstacja http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2016-02-11/atak-na-warszawskasiedzibe-stowarzyszenia-lambda/ (11.02.2016)
TOK FM http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,19596902,zakaz-pedalowania-whitepower-atak-na-siedzibe-lambdy.html (08.02.2016)
wyborcza.pl http://wyborcza.pl/10,82983,20247128,czy-osoby-lgbt-czuja-sie-wpolsce-bezpiecznie.html?disableRedirects=true (15.06.2016)
portal wawalove.pl http://wawalove.pl/Atak-na-siedzibe-Lambdy-Oplute-drzwiwyryty-krzyz-celtycki-i-napis-White-Power-a21725 (08.02.2016)
portal wawalove.pl http://wawalove.pl/Kolejny-atak-na-siedzibe-Lambdy-Kostkabrukowa-wybili-szybe-a21967 (03.03.2016)
Human Right First
https://www.facebook.com/humanrightsfirst/videos/10154327434255747/?
pnref=story.unseen-section (06.07.2016)
International Network for Hate Studies
http://www.internationalhatestudies.com/common-european-hate-crime-groundscan-we-find-them/ (08.07.2016)


Hostel interwencyjny dla osób LGBT – drugim tematem budzącym największe
zainteresowanie mediów była kwestia hostelu interwencyjnego dla osób LGBT. Od
początku roku hostel zmagał się z problemami finansowymi, ogłaszane były akcje
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fundraisingowe na rzecz utrzymania hostelu, także z udziałem znanych osób (cykl filmów
na kanale YouTube).














Gazeta Wyborcza, Duży Format,
http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,19875295,dom-dla-geja-dobrze-ukryty-hostelinterwencyjny-dla-osob-lgbt.html (07.04.2016)
Newsweek http://www.newsweek.pl/polska/pierwszy-hostel-interwencyjny-dla-osoblgbt-po-co-powstal-,artykuly,384540,1.html (24.04.2016)
Polityka http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1667128,1,jak-pis-igraze-srodowiskiem-lgbt.read (05.07.2016)
wyborcza.pl http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19600204,zniknieprzystan-dla-gejow-i-lesbijek.html (09.02.2016)
metrowarszawa.gazeta.pl
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141637,19763488,hostelinterwencyjny-dla-osob-lgbt.html (14.03.2016)
tvn24 http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,jest-przystania-dla-ofiar-przemocyhostel-lgbt-moze-przestac-istniec,204714.html (10.06.2017)
dziennik.pl http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/526223,zamkna-hosteldla-osob-lgbt-w-warszawie-by-przetrwal-potrzeba-90-tys-zlotych.html (12.07.2016)
Portal wawalove http://wawalove.pl/Szczygiel-Passent-i-Nowicka-ratuja-jedyny-wPolsce-hostel-dla-osob-LGBT-a23228 (05.07.2016) http://wawalove.pl/Koniechostelu-LGBT-Ostatni-podopieczny-opuszcza-placowke-a24307 (14.10.2016)
Portal naszemiasto.pl http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/hostel-lgbt-w-warszawiezostanie-zamkniety-znani-apeluja-o,3790915,artgal,t,id,tm.html (06.07.2016)

II Warszawski Dzień Różnorodności – już druga taka akcja w Warszawie. Lambda
Warszawa razem z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowała w plenerze kolorowe
miasteczko z Żywą Biblioteką oraz Strefą organizacji pozarządowych.





Gazeta Wyborcza Warszawa
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20260431,warszawa-roznorodna-ito-jak-porozmawiaja-z-gejem-syryjka.html (17.06.2016)
feminoteka.pl http://feminoteka.pl/18-czerwca-ii-warszawski-dzien-roznorodnosci/
(08.06.2016)
portal warszawa.naszemiasto.pl
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/1806-sobota-ii-warszawski-dzienroznorodnosci,3769936,galop,20698302,t,id,tm,zid.html (18.06.2016)

„W Polsce nie ma homofobii? Raport OBWE nt. przestępstw z nienawiści" Lambda
Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii – na konferencji prasowej obu organizacji
zaprezentowane zostały wyniki raportu OBWE nt. Przestępstw z nienawiści. Raport
pokazał wiele rozbieżności pomiędzy danymi zebranymi przez organizacje pozarządowe i
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polskie władze.





Newsweek http://www.newsweek.pl/polska/homofobia-w-polsce-policyjnestatystyki-a-rzewczywistosc,artykuly,400665,1.html (17.11.2016)
wyborcza.pl http://wyborcza.pl/7,75398,20993271,polskie-przestepstwa-zhomonienawisci-policja-i-rzad-ich-nie.html (17.11.2016)
wp.pl https://wiadomosci.wp.pl/rzad-ignoruje-problem-przemocy-z-nienawisciorganizacje-pozarzadowe-bijemy-na-alarm-6059954502009985a
Portal Queer.pl http://queer.pl/news/198404/obwe-przestepstwa-z-nienawiscipolicja-kodeks-karny-lgbt (18.11.2016)

Projekt zmiany Kodeksu Karnego (Nowoczesna.pl) – nowelizacja miała wprowadzać
ochronę Polek i Polaków, którzy zostali pokrzywdzeni przestępstwami motywowanymi
uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową,
niepełnosprawność, wiek lub płeć. Nowelizację odrzucono w sejmie większością głosów
(17.11.2016).






OKO.press https://oko.press/polska-policja-udaje-widzi-przestepstw-wobec-osoblgbt/ (17.11.2016)
Portal strajk.eu http://strajk.eu/hodujac-nienawisc-w-polsce/ (04.11.2016)
Portal Codziennik Feministyczny http://codziennikfeministyczny.pl/sejm-odrzucamowi-nie-lgbt/ (04.11.2016)
Portal Queer.pl http://queer.pl/news/198320/kodeks-karny-lgbt-mowa-nienawiscizbigniew-ziobro (04.11.2016)
Portal wp.pl https://wiadomosci.wp.pl/srodowisko-lgbt-chce-zmian-w-kodeksiekarnym-scheuring-wielgus-chcemy-ochrony-przed-przestepstwami-motywowanymiuprzedzeniami-6049684703433857a

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Strona Lambdy Warszawa na portalu Facebook zwiększyła w 2016 grono obserwujących
o 2 tysiące (z 3966 na 5970). Największym zainteresowaniem cieszyły się posty dotyczące
zbiórki funduszy na hostel interwencyjny oraz informacje o atakach na Lambdę. Bardzo
duży zasięg osiągnęła także info-grafika komentująca odrzucenie przez Sejm projektu
nowelizacji Kodeksu Karnego stworzonego przez partię Nowoczesna.pl. Post osiągnął
rekordowy na profilu Lambdy Warszawa zasięg 157 tys.
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Od marca 2016 Lambda Warszawa ma także konto na Instagramie, które gromadzi
obecnie 742 obserwujących.
Filmy publikowane w 2016 na kanale YouTube obejrzano łącznie 4430 razy. Wśród
najbardziej popularnych były materiały dotyczące hostelu interwencyjnego oraz zbiórki
funduszy na hostel przy udziale znanych osób (Mariusz Szczygieł, Agata Passent,
Agnieszka Graff).

MATRONATY

Książka „Na jej rozkazy” A.M Chaudiere,
A. Caligo, wyd. Czarna Kawa – powieść
erotyczna przeznaczona przede wszystkim
dla kobiet. Autorki, prywatnie także para,
opisują erotyczny związek BDSM dwójki
kobiet.

Książka „Zostać Nicole. Metamorfoza amerykańskiej rodziny” Amy
Ellis Nut, wyd. Czarna Owca - książka laureatki Nagrody Pulitzera,
historia o dwóch braciach, którzy zostali adoptowani. Byli identycznymi
bliźniakami, ale coś ich różniło – jeden z nich, Wyatt, czuł się
dziewczyną.

Film „Nowy Świat”, Elżbieta Bankowska, Łukasz Ostalski, Michał
Wawrzecki, Polski Instytut Sztuki Filmowej - trzy poruszające
historie trójki młodych ludzi, którzy próbują odnaleźć swoje miejsce w
lepszym świecie… w Polsce. Film mierzy się z problemami, jakie są
niezwykle ważne i aktualne – ksenofobią, homofobią, transfobią,
rasizmem.
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8. Wrocławski Marsz Równości „Nie ma kultury,
bez równości” - 08.10.2016 Marsz poprzedzony był
tygodniowym Festiwalem Równych Praw 2016.
Kultura Równości, organizator imprezy wydała
również manifest, w którym domaga się by Wrocław
wybrany przez Radę Unii Europejskiej na
Europejską Stolicę Kultury 2016, w standardach
swoich działań, rzeczywiście zasługiwał na to miano.

WYDARZENIA:
12.2016
Spotkanie autorskie z Pawłem Fijałkowskim w związku z ukazaniem się
jego najnowszej publikacji "Androgynia, dionizyjskość, homoerotyzm. Niezwykłe wątki
europejskiej tożsamości".
12. 2016 - Maraton Pisania Listów Amnesty International
Maraton odbył się w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
Cały dzień wspólnie pisaliśmy apele do
władz i listy solidarności do osób, których
prawa są łamane. Celem akcji było
poprawienie sytuacji wybranych bohaterów,
którzy są często niesprawiedliwie uwięzieni
lub oskarżeni. Listę bohaterów opublikujemy
wkrótce.

Wieczorem odbył się panel dyskusyjny
dotyczący
dyskryminacji
krzyżowej
„Uchodźcy LGBT+ na skrzyżowaniu dróg”
(ze względu na przynależność do więcej niż jednej
grupy
dyskryminowanej),
ze
szczególnym
uwzględnieniem obecnej sytuacji imigrantów
LGBTQIA+. Więcej szczegółów niebawem. Udział
wzięli: Gagik Grigoryan (Fundacja Ocalenie),
reportażystka Lidia Ostałowska, Marta Górczyńska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Paweł
Cywiński (Magazyn Kontakt, RDC).
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FUNDRAISING

5 lipca, ruszyła akcja #UratujmyHostel. W jej ramach Stowarzyszenie Lambda Warszawa
przez cały lipiec udostępniało filmy z udziałem znanych osób, które przekonywały, że
warto wesprzeć jedyny w Polsce Hostel Interwencyjny dla osób LGBT. W akcji wzięli
udział m.in. Mariusz Szczygieł, Agata Passent, Wanda Nowicka, Agnieszka Graff, Ewa
Siedlecka i Yga Kostrzewa.
Akcja miała na celu pomoc w zebraniu środków na utrzymanie hostelu. Aby hostel
utrzymał się, do grudnia potrzebne były środki w wysokości 90 tys. złotych.
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