
RAPORT

ROCZNY  

2017  



2 
 

LIST OD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku! 
 

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Ci raport z działalności Stowarzyszenia 
Lambda Warszawa w 2017 roku. Znajdziesz w nim informacje o naszej wizji i celach oraz 
działaniach, które prowadzimy, by te cele urzeczywistniać. 

Choć Lambda Warszawa od wielu lat przygotowuje roczne sprawozdania 
merytoryczne i finansowe, ten raport jest wyjątkowy. Nie jest on po prostu opisem tego, 
co wydarzyło się w 2017 r.. Zależało nam na tym, by, poprzez liczby i inne wskaźniki, 
pokazać skalę naszych działań oraz ich wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. 
Dlatego, tam gdzie możemy, podajemy konkretne dane pokazujące co zrobiliśmy i 
dlaczego to jest ważne. Chcemy być przejrzyści finansowo, dlatego w raporcie 
przedstawiamy też informacje o dochodach i wydatkach Lambdy Warszawa w 2017 
roku oraz informacje o źródłach finansowania. 

Rok 2017 był pod wieloma względami trudnym, ale jednocześnie ciekawym i 
ważnym dla Lambdy Warszawa i społeczności LGBT+ w Polsce okresem. Z jednej strony, 
sytuacja osób należących do mniejszości społecznych i organizacji stojących na straży 
praw człowieka pogarsza się: politycy atakują Rzecznika Praw Obywatelskich za 
zajmowanie się dyskryminacją (co jest jego obowiązkiem wynikającym z ustawy), a 
Ministerstwo Sprawiedliwości zarzuca plany podwyższenia kar za przestępstwa z 
nienawiści wobec osób LGBT+. Dla organizacji pozarządowych zamykają się kanały 
dialogu z władzami, a działacze i działaczki padają ofiarami nagonek w mediach. W 
tym kontekście wspomnieć warto ataki medialne na Fundację Batorego oraz Prezydenta 
m.st. Warszawy, czyli strategicznych partnerów Lambdy Warszawa. 

Z drugiej strony, 2017 r. to czas rozkwitu społeczności LGBT+ w Polsce. Przez 
polskie miasta przeszła rekordowa liczba marszy równości, a tęczowe flagi widoczne były 
na demonstracjach w obronie praw kobiet i obronie niezależności sądów. Dla Lambdy 
Warszawa rok 2017 to okres rozwoju instytucjonalnego i wytężonej pracy m.in. nad 
poprawą bezpieczeństwa organizacji, poprawą jakości świadczonych usług oraz 
szukaniem nowych źródeł finansowania. To ostatnie jest szczególnie ważne w kontekście 
odcięcia dostępu do programów rządowych dla organizacji równościowych. 

W 2018 r. już wiemy, że środków publicznych na pracę organizacji jest jeszcze 
mniej niż poprzednio, a te, które pozostały, są coraz trudniejsze do zdobycia i rozliczenia. 
Czas spędzony na pracy administracyjnej projektów ze środków publicznych to czas 
zabrany osobom LGBT+, które potrzebują naszego wsparcia. Dlatego by upewnić się, że 
każdy, kto tego potrzebuje, otrzyma pomoc, zachęcamy Was do regularnego 
wspierania naszych działań. Już 30 zł przekazane na Telefon Zaufania może sprawić, że 
osoba doświadczająca homofobii w szkole, domu czy pracy będzie mogła 
porozmawiać z kimś zaufanym. Informację o tym, jak można nas wesprzeć, znajdziecie 
na ostatniej stronie tego raportu. 

Pozdrawiamy i życzymy przyjemnej lektury! 
 

Zarząd Stowarzyszenia Lambda Warszawa 
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STRESZCZENIE

Lambda Warszawa – najstarsza polska 

organizacja LGBT – w 2017 roku 

obchodziła swoje dwudziestolecie. 

Kulminacją obchodów rocznicy była 

konferencja „Równość w budowie”, na 

której spotkały się osoby ze świata 

nauki, NGOs, kultury i polityki. 

Podobnie jak przez całe ostatnie dwa 

dziesięciolecia, także w tym roku 

najważniejszy obszar aktywności 

stowarzyszenia stanowiły działania 

pomocowe skierowane do społeczności 

LGBT.  

W ramach jedynego w Polsce Telefonu 

Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich w 

ostatnim roku przeprowadzono 674 

rozmowy.  

Odbyło się ponad 1400 spotkań 

indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego i kryzysowego oraz 

kilkadziesiąt porad prawnych. 

Poradnictwo grupowe było realizowane 

przez ponad 300 godzin, a w jedno- i 

dwudniowych warsztatach rozwojowych 

i prawnych wzięło udział łącznie prawie 

180 osób.  

Nasi party-workerzy, zajmujący się 

edukacją nt. bezpieczniejszego seksu, 

odbyli 42 dyżury, na których rozdali 

łącznie ponad 600 prezerwatyw i 

przeprowadzili setki rozmów.  

W ramach działalności rzeczniczej w 

latach 2016 i 2017 skupiliśmy się na 

przemocy motywowanej uprzedzeniami 

wobec osób LGBT. Jako pierwsza 

organizacja w Polsce zareagowaliśmy 

na prześladowania osób LGBT w 

Czeczenii. Byliśmy również 

zaangażowani w demonstracje po 

śmierci 14-letniego Kacpra z Gorczyna, 

który doświadczał homofobii w szkole.  

Na arenie międzynarodowej odbyliśmy 

szereg spotkań z przedstawicielstwami 

dyplomatycznymi krajów członkowskich 

ONZ, przygotowaliśmy raporty 

alternatywne oraz wspólnie z innymi 

organizacjami przedstawiliśmy Radzie 

Praw Człowieka ONZ informację o 

dyskryminacji osób LGBT w Polsce. 

W 2017 roku, jak co pięć lat, wraz z 

organizacjami partnerskimi 

opracowaliśmy raport na temat sytuacji 

społecznej osób LGBT w Polsce. W 

naszym badaniu, które jest najczęściej 

cytowanym źródłem wiedzy o osobach 

LGBT w Polsce, wzięło tym razem udział 

ponad 10 700 osób. 

W 2017 r. Lambda Warszawa uruchomiła 

program Bezpieczeństwo, w ramach 

którego prowadzone są działania w 

obszarze przemocy motywowanej 

uprzedzeniami (m.in. badania, szkolenia 

i kampanie). Jednym z głównych 

działań w programie w 2017 r. była 

kampania „Jeśli to słyszysz, jeśli to 

mówisz”, w której zachęcaliśmy do 

reagowania na przypadki przemocy 

domowej wymierzonej przeciwko 

osobom LGBT. Kampania dotarła do 

ponad 1,6 mln osób. Oprócz tego 

współorganizowaliśmy dwie konferencje 

o przestępstwach z nienawiści. 

Siedziba Lambdy Warszawa od lat jest 

centrum społeczności LGBT w stolicy. 

Spotykają się w niej grupy 

zainteresowań, stowarzyszenia i grupy 

nieformalne, w tym AA i AN. 

Organizowane są pokazy filmowe, 

debaty oraz dyskusyjny klub książki. 
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Lambda Warszawa wspiera lokalne 

działania na rzecz osób LGBT poza 

Warszawą. W 2017 roku udzieliliśmy 

trzech mikrograntów na realizację 

projektów w Elblągu, Krakowie i 

Poznaniu w ramach Funduszu Stonewall, 

finansowanego z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

Lambda Warszawa dba również o 

pielęgnowanie historii ruchu LGBT, 

prowadząc Queerstorię – największe w 

Polsce archiwum i bibliotekę LGBT. 

W działania Lambdy w 2017 r. 

zaangażowanych było ponad 30 osób.  

Suma przychodów wyniosła 761 468 zł.
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O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Lambda Warszawa jest 
najstarszą organizacją LGBT+ w Polsce i 
największą organizacją nastawioną na 
wsparcie społeczności LGBT+. 
Organizacja od ponad 20 lat prowadzi 
szeroko zakrojoną działalność 
pomocową, rzeczniczą, kontrolną, 
badawczą, edukacyjną, szkoleniową i 
kulturalną. Obszary działania to m.in. 
przeciwdziałanie dyskryminacji i 
przemocy wobec osób LGBT+; poprawa 
zdrowia psychicznego osób LGBT+; 
prewencja HIV/AIDS; budowanie 
społeczności i promocja kultury LGBT+. 

Wizja 

Naszą wizją jest świat bez opresji, w 
którym każdy człowiek jest 
pełnoprawnym podmiotem życia 
społecznego. W świecie tym ludzie są 
różnorodni, ale równi – każdy ma prawo 
do bycia sobą i uznaje to prawo pod 
względem innych osób, darząc się 
wzajemnie szacunkiem. Otwarte 
społeczeństwo chce i potrafi zmierzyć się 
ze swoim uprzedzeniami, tak by uczynić 
świat wolnym od dyskryminacji. 

Misja 

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni 
do budowania pozytywnej tożsamości 
społeczności LGBT+ oraz niesienie 
niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej 
pomocy w sytuacjach trudnych i 
kryzysowych. 

Wartości 

Naszą pracę ukierunkowujemy na 
wewnętrzny rozwój społeczności LGBT+ 
działając w wymiarze lokalnym i 
krajowym. 

Wierzymy w możliwości 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Uważamy, że obywatelki i obywatele 
powinny i powinni organizować się w 
celu wspólnego działania w ważnych 

dla nich sprawach. Dlatego też 
tworzymy organizację pozarządową, 
nienastawioną na zysk, apartyjną i 
niezależną od nacisków zewnętrznych. 

W swoich działaniach kierujemy się 
zasadą jawności działalności organizacji 
i transparentnością, szanując 
jednocześnie prawo osób korzystających 
z naszych działań do prywatności. 

Dążymy do jak najwyższej jakości 
oferowanych usług, doskonaląc osoby 
wykonujące prace na rzecz Lambdy, 
określając standardy działania i 
inwestując w rozwój organizacji. 

Wyznajemy następujące wartości, 
wywodzące się z filozofii praw człowieka, 
które promujemy poprzez nasze 
działania: 

 wolność słowa i samostanowienia 
 równość wszystkich ludzi 
 szacunek dla innych 
 otwartość 
 szacunek wobec siebie i własnego 

zdrowia 
 rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

bez przemocy. 

Cele 

Do celów Lambdy Warszawa należą:  

1. Prowadzenie działań związanych z 
edukacją, w szczególności edukacją 
społeczną na dotyczącą równego 
traktowania i przeciwdziałania 
dyskryminacji wobec osób 
homoseksualnych, biseksualnych, 
transpłciowych i queer. 

2. Promocja zdrowia, w szczególności 
zdrowia fizycznego, psychicznego i 
społecznego: 
a. kształtowanie pozytywnej 

świadomości osób 
homoseksualnych, biseksualnych, 
transpłciowych i queer, 

b. propagowanie zasad 
postępowania zapobiegającego 
zakażeniu wirusem HIV i innym 
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infekcjom przenoszonym drogą 
płciową, 

c. przeciwdziałanie uzależnieniom. 
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i 

praw człowieka, w szczególności 
działania, związane z promowaniem 
równego traktowania oraz 
przeciwdziałaniem dyskryminacji, 
zwłaszcza ze względu na tożsamość, 
orientację seksualną i płeć. 

4. 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. 

5. Prowadzenie działań na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób homoseksualnych, 
biseksualnych, transpłciowych i queer 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w szczególności ze 
względu na uzależnienia, 
bezdomność oraz doświadczanie 
przemocy. 

 



20 lat Lambdy 
Warszawa 
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1997–2017: DWADZIEŚCIA LAT LAMBDY WARSZAWA

Krótka historia i zarys działań 

towarzyszenie Lambda Warszawa 
zostało założone w październiku 
1997 roku przez aktywistów Ośrodka 

„Rainbow”, który funkcjonował 
wcześniej jako grupa warszawska 
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Grup 
Lambda, a następnie jako organizacja 
nieformalna. 

Działalność stowarzyszenia 
nastawiona była początkowo na 
wsparcie społeczności i udzielanie 
informacji. Stowarzyszenie przejęło 
prowadzenie Telefonu Zaufania dla 
gejów, lesbijek i ich bliskich 
(działającego od 1995 roku w ramach 
Ośrodka „Rainbow”). Powstały grupy 
wsparcia i samopomocowe, rozwinięte 
zostało poradnictwo psychologiczne i 
prawne. Działalność ta jest dziś 
kontynuowana w ramach programu 
„Wsparcie”. Wkrótce po powstaniu 
Lambda Warszawa zaczęła pracę na 
rzecz propagowania bezpieczniejszych 
zachowań seksualnych wśród lesbijek i 
gejów. Działania w tym zakresie to 
przede wszystkim party-working, 
poradnictwo i kampanie informacyjne 
(m.in. kampania „Seks w moim mieście” 
w 2013 r.). Praca w tym obszarze jest dziś 
kontynuowana w ramach programu 
„Bezpieczniejsze związki” (zob. sekcja 
„Zdrowie psychiczne i seksualne”). 

Od samego początku Stowarzyszenie 
prowadziło również monitoring i badania 
dotyczące dyskryminacji i przemocy ze 
względu na orientację seksualną, a 
także szkolenia i rzecznictwo w tym 
zakresie. Przez wiele lat Lambda 
Warszawa współpracowała z Centrum 
Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie 
prowadziła zajęcia nt. przestępstw z 
nienawiści i równego traktowania osób 
LGBT+. W 2001 r. stowarzyszenie wydało 
„Raport o dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną w Polsce”. Od 2002 
r. raporty nt. sytuacji społecznej osób 
LGBT+ wydawane są w cyklu 
pięcioletnim we współpracy z Kampanią 

Przeciw Homofobii i Fundacją Trans-Fuzja 
(zob. sekcja „Bezpieczeństwo i równe 
traktowanie”). 

W obszarze zainteresowania Lambdy 
Warszawa od początku była również 
społeczność, kultura i historia ruchu na 
rzecz praw osób LGBT+ w Warszawie i w 
Polsce. Od wielu lat stowarzyszenie jest 
jednym z głównych centrów 
społeczności w stolicy, a w jej siedzibie 
odbywają się liczne spotkania, wystawy i 
dyskusje. By wspierać działania lokalne, 
w 2009 r. Lambda Warszawa utworzyła 
fundusz mini-grantów „Stonewall”. W 
jego ramach do roku 2018 wsparto 20 
inicjatyw (m.in. w Bydgoszczy, Rzeszowie, 
Białymstoku, Olsztynie i Gdańsku) łączną 
kwotą ponad 28 tys. zł. Stowarzyszenie 
stworzyło też i utrzymuje największe w 
Polsce archiwum i bibliotekę LGBT+. 
Zbiory te są regularnie wykorzystywane 
przez badaczy i badaczki z Polski i 
zagranicy (zob. sekcja „Kultura, historia i 
społeczność”). 

Lambda Warszawa kilkukrotnie 
zmieniała swoją siedzibę. W 1998 r. 
Stowarzyszenie wynajęło swój pierwszy 
lokal (przy ul. Czerniakowskiej 178 w 
Warszawie). W 2002 roku Lambda 
Warszawa przeniosła się do większego 
biura przy ul. Hożej 50. Od 2008 roku 
siedziba stowarzyszenia znajduje się w 
kamienicy przy ulicy Żurawiej 24A. Duża 
przestrzeń (prawie 150 m2) zapewnia 
możliwość oferowania szerokiej gamy 
działań, a także udostępniania jej 
inicjatywom na rzecz osób LGBT+. 

Zmieniał się również profil organizacji i 
grupy docelowe jej działań. Początkowo 
Lambda Warszawa była zarządzana i 
świadczyła swoje działania wyłącznie na 
rzecz mężczyzn. Stopniowo organizacja 
rozszerzyła swoją ofertę także na grupę 
kobiet homoseksualnych i biseksualnych. 
Kobiety zaczęły też działać w organizacji 
i pełnić funkcje w jej władzach. W 2010 r. 
Lambda Warszawa wsparła finansowo 
nowo powstałą Fundację Trans-Fuzja, 
działającą na rzecz osób 
transpłciowych. Od tego czasu coraz 
więcej działań stowarzyszenia 

S
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uwzględnia potrzeby i sytuację osób 
trans i niebinarnych płciowo. 
Opublikowany w 2017 roku raport 
„Sytuacja społeczna osób LGBTA 2015-
2016” uwzględnia perspektywę osób 
aseksualnych. 

Obchody XX-lecia 

W październiku 2017 roku 
stowarzyszenie Lambda Warszawa 
świętowało dwadzieścia lat swojego 
istnienia (1997-2017). W SLW powołano 
grupę roboczą, która zajęła się 
przygotowaniami obchodów i następnie 
realizacją zaplanowanych działań. 
Główne obchody 20-lecia odbyły się w 
terminie 17-21.10.2017. 

Wystawa „20 lat Lambdy 
Warszawa” 

Na wystawie zaprezentowaliśmy część 
zbiorów archiwalnych dotyczących 
początków i najważniejszych inicjatyw 
Lambdy Warszawa. Wystawie 
towarzyszyły dwa wystąpienia działaczy 
Lambdy, którzy byli z nami we 
wczesnych latach: Piotr Brodacki i 
Krzysztof Kliszczyński opowiedzieli o 
początkach ruchu LGBT w Polsce, 
Ośrodku Rainbow, kampaniach 
konstytucyjnych i pierwszych paradach; 
Yga Kostrzewa opowiedziała o 
spisanych początkach Lambdy 
Warszawa, czyli biuletynie „Tęczątko”, 
którego była wieloletnią redaktorką. 

Konferencja „Równość w budowie. 
Historia-Społeczność-Kultura LGBT” 
(20 października) 

Konferencja odbyła się w Bibliotece 
Publicznej przy ul. Koszykowej w 
Warszawa i składała się z trzech sesji.  

Panel HISTORIA był okazją do 
spojrzenia wstecz na historię ruchu LGBT 
w Polsce w czasach wojny, PRL-u oraz w 
latach ‘90. W części historycznej 
wystąpili: Joanna Ostrowska, Paweł 
Fijałkowski, Łukasz Szulc i Krzysztof 
Tomasik.  

W panelu SPOŁECZNOŚĆ zadaliśmy 
sobie pytanie „Gdzie jesteśmy?”, razem z 
przedstawicielkami i przedstawicielami 
innych organizacji podjęliśmy rozmowę 
nad tym z jakimi wyzwaniami boryka się 
obecnie społeczność LGBT w Polsce. W 
panelu udział wzięli/ły: Hubert Sobecki, 
Sue Bartel, Edyta Baker, Mirosława 
Makuchowska, Roma Cieśla i Michał 
Pawlęga. 

Ostatni panel poświęcony był 
KULTURZE. Udział wzięli/ły: Marta 
Konarzewska, Natalia Judzińska, Monika 
Rak i Agnieszka Małgowska oraz Bartosz 
Żurawiecki.



Zdrowie psychiczne 

i seksualne
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ZDROWIE PSYCHICZNE I SEKSUALNE

romocja zdrowia psychicznego i 
społecznego osób LGBT+ jest 
jednym z głównych celów Lambdy 

Warszawa od początku istnienia 
stowarzyszenia. Do stowarzyszenia co 
roku zgłasza się kilkaset osób chcących 
porozmawiać o problemach związanych 
z orientacją seksualną lub tożsamością 
płciową. Zgłaszają się również osoby 
potrzebujące wsparcia w związku z 
uzależnieniami oraz problemami zdrowia 
psychicznego, takimi jak obniżony 
nastrój, depresja czy myśli samobójcze. 
By odpowiedzieć na zapotrzebowanie 
społeczności, Lambda Warszawa 
prowadzi m.in. poradnictwo 
psychologiczne i kryzysowe, warsztaty 
rozwojowe, grupy wsparcia i 
samopomocowe oraz Telefon Zaufania i 
poradnictwo internetowe. 

Telefon Zaufania 
i poradnictwo internetowe: 
674 rozmowy 

Telefon Zaufania dla osób LGBT+ i ich 
bliskich Lambdy Warszawa jest jedynym 
tego typu serwisem w Polsce. Telefon 
pracuje w dni powszednie, w godzinach 
18.00-21.00. Porad udziela przeszkolony 
zespół wolontariuszek i wolontariuszy, 
znajdujących się pod stałą superwizją. 
Od kilku lat Lambda Warszawa udziela 
również anonimowych porad za 
pomocą komunikatora Gadu-Gadu. 
Porady udzielane są też za pomocą e-
maila, innych platform internetowych 
oraz w biurze organizacji. 

W 2017 roku poprzez Telefon Zaufania 
oraz Gadu-Gadu przeprowadzono 674 
rozmowy. W Telefonie Zaufania było ich 
449, zaś w Gadu-Gadu – 225. 

Po ujawnieniu informacji o śmierci 
kilkunastoletniego Kacpra z Gorczyna, 
Telefon Zaufania podawany był w 
mediach jako główne miejsce, w którym 
młode osoby LGBT+ doświadczające 
przemocy i dyskryminacji w szkole mogą 
szukać pomocy. 

Część kosztów działania Telefonu 
Zaufania i poradnictwa internetowego 
(media, szkolenia, koordynacja) 
finansowane były w roku 2017 z 
darowizn, dotacji Urzędu m.st. Warszawy 
oraz grantu ILGA-Europe. Telefon 
Zaufania obsługiwany był przez osoby 
pracujące społecznie. 

 
Światowa Organizacja Zdrowia określa 

zdrowie psychiczne jako pełen 
dobrostan fizyczny, psychiczny i 

społeczny człowieka. 
 

Oznacza to, że nie tylko działania 
stricte pomocowe (poradnictwo, 

Telefon Zaufania czy grupy wsparcia), 
ale i pozostałe formy działań Lambdy 
Warszawa (przede wszystkim tworzenie 

w siedzibie Lambdy Warszawa i 
podczas imprez przez nią 

organizowanych bezpiecznej i 
przyjaznej dla osób LGBT+ przestrzeni i 
miejsca spotkań, ale także działania 

edukacyjne, kampanie społeczne czy 
działania rzecznicze) sprawiają, że 

Stowarzyszenie tworzy przestrzeń do 
budowania pozytywnej tożsamości 

społeczności LGBT+. 

Poradnictwo psychologiczne 
i kryzysowe: 1407 godzin 

Lambda Warszawa prowadzi 
interwencje kryzysowe, a także świadczy 
konsultacje, poradnictwo oraz terapię 
psychologiczną (psychoterapię) krótko- i 
długoterminową w sprawach 
dotyczących problemów powiązanych z 
orientacją i tożsamością seksualną: 
trudności w związku, samotność, 
problemy z samoakceptacją, trudności 
w nawiązywaniu relacji, obniżony nastrój, 
życie z HIV, dyskryminacja lub 
doświadczanie przemocy. 

W 2017 r. zrealizowano 1407 godzin 
poradnictwa psychologicznego i 
interwencji kryzysowej. 1257 godzin 
zrealizowanych zostało w ramach 
dotacji z urzędu m.st. Warszawy, a 150 

P 
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godzin porad przeprowadzono w 
ramach wolontariatu. 

Warsztaty rozwojowe i prawne: 
179 osób uczestniczących 

W 2017 r. Lambda Warszawa 
zorganizowała szereg warsztatów dla 
osób LGBT+ mających na celu rozwój 
osobowościowy i poprawę dobrostanu 
psychicznego. Warsztaty dotyczyły m.in.: 
asertywności, akceptacji siebie, radzenia 
sobie z trudnymi emocjami, redukcji 
stresu i wchodzenia w bliskie relacje. W 
warsztatach wzięło udział łącznie 179 
osób, z czego większość oceniła je 
dobrze lub bardzo dobrze. 

Warsztaty finansowane były z środków 
pochodzących z dotacji urzędu m.st. 
Warszawy. 

Grupy terapeutyczne, 
wsparcia i spotkaniowe: 302 
godziny spotkań 

W 2017 roku w Lambdzie Warszawa 
spotykało się – zazwyczaj w cyklu 
tygodniowym – dziesięć grup 
terapeutycznych, samopomocowych i 
integracyjnych. W szczególności:  

 Grupa DDA/DDD nakierowana na 
rozwój umiejętności 
psychospołecznych i osobistych oraz 
motywowanie do zmiany sytuacji 
życiowej. W grupie uczestniczyło 12 
osób. Łącznie odbyło się 100 godzin 
spotkań. 

 Grupa kobieca, nakierowana na 
wsparcie kobiet 
nieheteroseksualnych. W grupie 
uczestniczyło 17 osób, łącznie odbyło 
się 50 godzin spotkań. 

 Grupa seniorska, grupa spotkaniowo-
integracyjna, skierowana do osób 
60+. W grupie uczestniczyło osiem 
osób – łącznie odbyło się 60 godzin 
spotkań. 

 Grupa studencka, spotkaniowo-
integracyjna – skierowana od osób 
studiujących, choć otwarta także na 
osoby już po studiach. W grupie 

uczestniczyło około 12 osób – łącznie 
odbyło się 56 godzin spotkań. 

 Grupa gejowska, spotkaniowo-
integracyjna, reaktywowana jesienią 
2017 r., skierowana do mężczyzn. W 
grupie uczestniczyło około 10 osób – 
łącznie odbyło się 16 godzin jej 
spotkań. 

 Grupa dla rodziców i bliskich osób 
LGBT – prowadzona wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Akceptacja” w 
każdy ostatni czwartek miesiąca. W 
grupie uczestniczyło 8 osób – łącznie 
odbyło się 20 godzin spotkań. 

Spotkania grup DDA/DDD i kobiecej 
finansowane były z dotacji z urzędu m.st. 
Warszawy, środków własnych 
stowarzyszenia pochodzących z 
darowizn i 1% podatku. Część pracy 
prowadzących to praca społeczna. 
Grupy: seniorska, studencka, gejowska i 
dla rodziców prowadzone były 
wolontariacko. 

Oprócz powyższych działań Lambdy 
Warszawa, w Lambdzie spotykały się 
grupy organizowane przez inne 
podmioty (zob. sekcja „Wsparcie innych 
organizacji”). 

Bezpieczniejsze związki: 42 
dyżury i 630 rozdanych 
prezerwatyw 

Edukacja zdrowotna i promocja 
zdrowia osób LGBT, szczególnie w 
zakresie zdrowia seksualnego, od lat 
pozostaje w obszarze zainteresowań 
Lambdy Warszawa. W ramach 
programu Bezpieczniejsze związki 
organizacja postawiła sobie za cel 
szerzenie rzetelnej i neutralnej 
światopoglądowo wiedzy o 
bezpieczniejszych zachowaniach 
seksualnych, propagowanie zasad 
postępowania zapobiegającego 
zakażeniu HIV i innym infekcjom 
przenoszonym drogą płciową, jak też 
przeciwdziałanie uzależnieniom. 

W 2017 roku Lambda Warszawa 
kontynuowała wdrażanie programu 
Bezpieczniejsze związki, opierającego się 



14 
 

na metodzie party-workingu. W jego 
ramach odbyły się 42 dyżury, podczas 
których rozdano ok. 630 prezerwatyw i 
750 lubrykantów oraz przeprowadzono 
setki rozmów. Dzięki temu kilkaset osób 
uzyskało wiedzę nt. bezpieczniejszego 
seksu i potencjalnie uniknęło zakażenia 
HIV lub innymi infekcjami przenoszonymi 
drogą płciową. Dyżury odbywały się 
cyklicznie w lokalach takich, jak Lodi 
Dodi, Toro, Sauna Heaven, Sauna Galla, 
Ramona i Code Red, a także podczas 
imprez kobiecych i wydarzeń 
specjalnych. Jak co roku, zespół 
partyworkerów pojawił się na festiwalu 
Woodstock, gdzie wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Program Stacja 
prowadziliśmy poradnictwo i warsztaty z 
zakresu profilaktyki HIV/AIDS i STI. 
Lambda miała również swoje stoisko 
podczas corocznej konferencji z okazji 
Światowego Dnia AIDS. 

Zakup materiałów rozdawanych w 
ramach programu w 2017 r. 
sfinansowany został ze środków 
własnych stowarzyszenia pochodzących 
z darowizn i 1% podatku. Party-workerzy 
pracowali społecznie. 

 
 



Bezpieczeństwo 

i równe 

traktowanie
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BEZPIECZEŃSTWO I RÓWNE TRAKTOWANIE

y wspierać osoby doświadczające 
homofobii i transfobii, Lambda 
Warszawa prowadzi programy 

„Bezpieczeństwo” i „Równe 
traktowanie”. W ramach obu programów 
prowadzone są badania i monitoring 
incydentów motywowanych 
uprzedzeniami i przypadków 
dyskryminacji, szkolenia dla służb i 
NGOs, kampanie społeczne, działania 
rzecznicze oraz poradnictwo prawne. 

Kampania nt. przemocy 
domowej: ponad 1,6 mln 
odbiorców 

W 2017 roku, jako pierwsza 
organizacja w Polsce, Lambda 
Warszawa zwróciła uwagę 
społeczeństwa na problem przemocy 
domowej wobec osób LGBT za pomocą 
kampanii „Jeśli to słyszysz/jeśli to 
mówisz”. W ramach kampanii, 
przygotowanej we współpracy z 
agencją K2 Internet, powstała seria 
plakatów i ulotek pokazujących różne 
rodzaje przemocy, z którą spotykają się 
osoby LGBT, a także spot „Pychotka – 
nowy smak tradycji” skierowany do 
świadków przemocy. Plakaty 
umieszczone były na przystankach w 
różnych miejscach Warszawy, a spot 
wyświetlany był w internecie oraz w 
kinach w Warszawie (Kinoteka, 
Muranów) bezpłatnie w ramach bloku 
reklamowego. W ramach działań 
związanych z kampanią stworzone 
zostało również rzetelne źródło informacji 
– strona internetowa 
www.jeslitoslyszysz.pl. 

W sumie kampania dotarła do ponad 
1,6 mln odbiorców i odbiorczyń. Dzięki 
akcji udało się zwiększyć widoczność 
przemocy domowej wobec osób LGBT, 
zachęcić osoby LGBT oraz świadków do 
reagowania na przypadki przemocy 
oraz wskazać miejsca (np. Telefon 
Zaufania Lambdy Warszawa), gdzie 
można zgłaszać przemoc i uzyskać 
wsparcie. 

Kampania finansowana była z dotacji 
urzędu m.st. Warszawy oraz z środków 
własnych Lambdy pochodzących z 
darowizn i 1% podatku. 

Badania i monitoring: 10 704 
ankiety 

W roku 2017 KPH, Lambda Warszawa i 
Trans-Fuzja we współpracy z Centrum 
Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu 
Warszawskiego opracowały kolejną 
edycję badania sytuacji społecznej osób 
LGBT – jednego z najważniejszych i 
najczęściej cytowanych źródeł wiedzy o 
osobach LGBTA w Polsce. Raport 
Sytuacja społeczna osób LGBTA 2015-
2016 zawiera dane statystyczne 
bazujące na wynikach ankiet 
przeprowadzonych przez Centrum 
Badań nad Uprzedzeniami UW wśród 
10 704 osób LGBTA. Dane dotyczą takich 
zagadnień, jak: życie rodzinne, relacje w 
związkach, dobrostan psychiczny i 
zdrowie, przemoc i mowa nienawiści, 
stres mniejszościowy i ukrywanie 
tożsamości oraz stosunek osób LGBTA do 
instytucji publicznych, w tym rządu. W 
listopadzie odbyła się konferencja 
prasowa nt. raportu, generując duże 
zainteresowanie mediów. 

W 2017 roku Lambda Warszawa 
zwiększyła wysiłki w celu monitorowania 
zjawiska przemocy ze względu na 
orientację seksualną i tożsamość 
płciową. W szczególności, w celu 
poprawy jakości zebranych danych, a 
także umożliwienia ich lepszej analizy, 
wdrożyliśmy kwestionariusz do 
rejestrowania przypadków przemocy 
motywowanej uprzedzeniami 
(przestępstw i incydentów). Wdrożeniu 
narzędzia towarzyszyły szkolenia dla 
zespołu Lambdy Warszawa oraz 
kampania uświadamiająca. W jej 
ramach do organizacji, do których 
trafiać mogą osoby LGBT pokrzywdzone 
przemocą, trafiły ulotki wyjaśniające, 
czym jest przemoc wobec osób LGBT 
oraz gdzie można ją zgłaszać. Ulotki 

B 
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dystrybuowane były również podczas 
wydarzeń takich jak marsze równości. 
Kampanię uzupełniały infografiki 
opisujące, jaką formę może przyjąć 
przemoc wobec osób LGBT oraz 
zachęcające do zgłaszania przypadków 
do Lambdy. 

Dzięki wdrożeniu systemu zbierania 
danych i przeprowadzeniu kampanii, w 
2017 roku udało się zebrać kilkadziesiąt 
przypadków incydentów 
motywowanych uprzedzeniami na tle 
orientacji seksualnej i tożsamości 
płciowej. Opisy przypadków posłużą 
jako wkład do przyszłych raportów i 
szkoleń. 

Wkład finansowy Lambdy Warszawa 
w badanie Sytuacja społeczna osób 
LGBTA 2015-2016 pochodził z środków 
własnych stowarzyszenia (darowizny i 1% 
podatku). Monitoring przestępstw z 
nienawiści był współfinansowany z 
grantu ILGA-Europe. 

Szkolenia 

Lambda Warszawa jest liderką 
międzynarodowego projektu Come 
Forward! (zob. stronę projektu tutaj), 
mającego na celu podniesienie 
kompetencji służb i organizacji 
zajmujących się przemocą z nienawiści 
wobec osób LGBT+. W jego ramach, w 
2017 r. stowarzyszenie przeprowadziło 
badania potrzeb szkoleniowych w 
zakresie przestępstw z nienawiści wśród 
prokuratorów, policjantów i organizacji 
LGBT i organizacji zajmujących się 
przemocą. W tym celu przeprowadzono 
m.in. 20 pogłębionych wywiadów oraz 
ankiety internetowe. Powstała na 
podstawie badania analiza potrzeb 
posłużyła do przygotowania programu 
szkoleniowego, który będzie wdrażany w 
2018 roku. W całym kraju przeszkolonych 
zostanie 150 osób. Projekt 
współfinansowany jest przez Komisję 
Europejską. 

W 2017 r. Lambda Warszawa 
przeprowadziła też dwa szkolenia nt. 
przestępstw motywowanych 
uprzedzeniami dla osób mających w 
Lambdzie kontakt z klientami i klientkami. 

Szkolenia miały na celu poznanie 
specyfiki tego rodzaju przemocy a także 
opracowanie i wdrożenie procedury 
zgłaszania i rejestrowania przypadków 
incydentów motywowanych 
uprzedzeniami. Szkolenia były 
współfinansowane z grantu ILGA-Europe. 

Konferencje 

Mowa nienawiści – w stronę 
interdyscyplinarnego podejścia do 
zjawiska (13-14 lutego) 

Celem konferencji było przyjrzenie się 
zjawisku mowy nienawiści z różnych 
perspektyw, stworzenie forum 
umożliwiającego wymianę informacji na 
temat aktualnego stanu badań w tym 
obszarze, a także rozważenie możliwości 
i zasadności wypracowania bardziej 
interdyscyplinarnego podejścia w 
badaniu tego zjawiska. 

Konferencja była finansowana przez 
Fundację Batorego i Ambasadę Wielkiej 
Brytanii w Polsce. 

Po pierwsze klient(ka): Praktyczne 
aspekty zwalczania przemocy 
motywowanej uprzedzeniami (16 
grudnia) 

Konferencja miała na celu 
poszerzenie wiedzy w zakresie 
praktycznych aspektów pracy z 
osobami, które doświadczyły 
przestępstw motywowanych 
uprzedzeniami. Skierowana była do 
przedstawicieli i przedstawicielek 
organizacji pozarządowych, 
profesjonalnych pełnomocników i 
pełnomocniczek oraz instytucji i 
inicjatyw, które pracują z osobami 
doświadczającymi przemocy z 
nienawiści. Do udziału w szczególności 
zachęcane były osoby zajmujące się 
przemocą ze względu na płeć, 
niepełnosprawność, orientację 
seksualną czy tożsamość płciową. 

Konferencja finansowana była przez 
Fundację Batorego. 
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Działania rzecznicze 

W 2017 r. Lambda kontynuowała 
rozpoczęte rok wcześniej działania 
rzecznicze mające na celu poprawę 
ochrony osób LGBT+ przed przemocą i 
przestępstwami motywowanymi 
uprzedzeniami. Przede wszystkim, 
stowarzyszenie brało udział w procesie 
powszechnego przeglądu okresowego 
ONZ (działania rozpoczęte w 2016 r.) 
oraz procesie oceny wdrażania 
Konwencji o prawach osób z 
niepełnosprawnościami.  

Między styczniem i kwietniem 2017 r. 
Lambda Warszawa odbyła szereg 
spotkań z przedstawicielstwami 
dyplomatycznymi krajów członkowskich 
Rady Praw Człowieka ONZ w celu 
przekazania informacji o problemach 
związanych z ochroną osób 
pokrzywdzonych przestępstwami z 
nienawiści w Polsce. W kwietniu Lambda 
Warszawa, KPH i Trans-Fuzja opracowały 
i przedstawiły w Genewie stanowisko ws. 
praw osób LGBT w Polsce. W wyniku 
wspólnych wysiłków organizacji 
pozarządowych, w maju 2017 r. Rada 
Praw Człowieka wydała szereg 
rekomendacji odnoszących się 
bezpośrednio do osób LGBT, w tym do 
konieczności zwiększenia ochrony 
prawnej przed przemocą i mową 
nienawiści ze względu na orientację 
seksualną lub tożsamość płciową.  

W kwietniu 2017 r. Lambda Warszawa 
wraz z KPH przekazały raport o 
przypadkach incydentów 
motywowanych uprzedzeniami 
zgłoszonymi do obu organizacji do Biura 
Instytucji Demokratycznych i Praw 
Człowieka OBWE. W listopadzie 2017 r. 
obie organizacje zorganizowały 
konferencję prasową na ten temat, 
generując duże zainteresowanie 
mediów. 

Oprócz pracy systemowej i 
rzecznictwa w organizacjach 
międzynarodowych, Lambda 
reagowała również na bieżące 
wydarzenia, w szczególności 
prześladowania gejów w Czeczenii oraz 
śmierć Kacpra z Gorczyna (zob. poniżej). 

Oprócz stycznia (ostatniego miesiąca 
grantu Love Fund) działania rzecznicze 
prowadzone były bez finansowania 
zewnętrznego jako praca społeczna. 

Prześladowania w Czeczenii 

Na początku kwietnia 2017 roku 
Lambda Warszawa jako pierwsza 
organizacja LGBT w Polsce doniosła o 
fali przemocy i systematycznych 
prześladowań gejów w Czeczenii.  

Krótko po tym, już 6 kwietnia, Lambda 
Warszawa wraz z innymi organizacjami 
LGBT zorganizowała akcje 
solidarnościowe z ofiarami homofobii w 
Czeczenii. Wystosowaliśmy również apel 
do ambasadora Rosji, premier RP B. 
Szydło i ministra spraw zagranicznych W. 
Waszczykowskiego. W reakcji na apel, 19 
maja polski MSZ potępił przemoc w 
Czeczenii. 

5 czerwca stowarzyszenie Za wolną 
Rosję zorganizowało debatę „Zabić 
tych, których nie ma”, w której udział 
wzięły Tatiana Winniczenko – obrończyni 
praw człowieka, kierowniczka 
archangielskiej organizacji obrony praw 
osób LGBT „Rakurs”, przewodnicząca 
rady Rosyjskiej Sieci LGBT, oraz Jelena 
Kostiuczenko – dziennikarka Nowej 
Gaziety, aktywistka ruchu LGBT. Lambda 
Warszawa była partnerką wydarzenia. 

Działania prowadzone były bez 
finansowania zewnętrznego. 

Przemoc rówieśnicza 

We wrześniu 2017 roku do mediów 
trafiła informacja o samobójczej śmierci 
gnębionego przez rówieśników 14-
letniego Kacpra z Gorczyna. Tragedia 
zwróciła uwagę mediów i 
społeczeństwa na problem homofobii w 
szkole i jej konsekwencji dla młodych 
osób LGBT. 

W reakcji na śmierć Kacpra, Lambda 
Warszawa wraz z ponad 60 innymi 
organizacjami wydała oświadczenie 
potępiające homofobię i wzywające 
władzę do reakcji. 23 września Lambda 
Warszawa wraz z innymi organizacji 
pozarządowymi zorganizowała 
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wydarzenie: „Zapal znicz dla Kacpra”. 
Udział w akcji zadeklarowało ponad 2.5 
tys. osób. W Warszawie pod siedzibą 
MEN zgromadziło się około 150 osób. 

Działania prowadzone były bez 
finansowania zewnętrznego. 

Równe traktowanie: 
kilkadziesiąt porad prawnych 

W 2017 r. Lambda Warszawa 
kontynuowała działania na rzecz 
przeciwdziałania dyskryminacji i 
promocji równego traktowania. 

Podobnie jak w poprzednich latach, 
stowarzyszenie prowadziło poradnictwo 
prawne dla osób doświadczających 
dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną bądź tożsamość płciową. Z 
pomocy stowarzyszenia skorzystało 
kilkadziesiąt osób. Prawnicy i prawniczki 
zajmowali się tematami takimi jak 
dyskryminacja w miejscu pracy, 
przestępstwa i incydenty motywowane 
uprzedzeniami oraz problemy prawne 
osób w związkach jednopłciowych. 

Pod koniec 2017 roku Lambda 
Warszawa wraz z Fundacją Ocalenie 
wydała w formie drukowanej oraz jako 
audiobook Informator równościowy dla 
organizacji pozarządowych. Wydanie 
publikacji było odpowiedzią na rosnącą 
potrzebę kształcenia kadr w 
organizacjach pozarządowych w 
obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i 
poszerzania wiedzy związanej z tym 
obszarem. Publikacja została wydana w 
ramach dotacji z urzędu m.st. Warszawy. 

Poradnictwo prawne i wydanie 
Informatora współfinansowane było 
przez urząd m.st. Warszawy w ramach 
dotacji celowych. 

Dobra praktyka: Współpraca 
intersekcjonalna 

Walcząc z dyskryminacją i 
przestępstwami motywowanymi 
uprzedzeniami, Lambda Warszawa 
współpracuje nie tylko z organizacjami 
LGBT+, ale również z organizacjami 
działającymi w obszarach takich jak 

prawa kobiet, prawa dzieci, zwalczanie 
rasizmu i ksenofobii czy wsparcie osób 
pokrzywdzonych przemocą. 

Szczególnie ważna jest trwająca od 
2014 roku strategiczna współpraca 
Lambdy Warszawa ze Stowarzyszeniem 
Interwencji Prawnej. Obie organizacje 
współdziałają w obszarze wsparcia 
pokrzywdzonych dyskryminacją i 
przemocą motywowaną uprzedzeniami 
oraz koordynują działania rzecznicze w 
tym obszarze, maksymalizując ich 
efektywność. W 2017 r. współpraca 
między obiema organizacjami została 
doceniona przez Europejskie Forum na 
Rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego (EFUS), 
które uznało projekt Lambdy Warszawa i 
SIP „Równi i Bezpieczni” za dobrą 
praktykę w zapobieganiu przemocy 
motywowanej dyskryminacją na 
poziomie lokalnym. 

 



Kultura 

i społeczność
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KULTURA, HISTORIA I SPOŁECZNOŚĆ

ziałania w obszarze kultury, historii 
i społeczności przyczyniają się do 
poprawy widoczności, integracji 

społeczności oraz budowania 
pozytywnej tożsamości osób LGBT+. Na 
obszar składa się wiele cyklicznych i 
jednorazowych działań. Najważniejsze z 
nich to centrum społeczności, fundusz 
mikrograntów Stonewall, Parada 
Równości i marsze równości, spotkania 
ze społecznością oraz nagroda 
Tolerantia, Queerstoria – Biblioteka i 
archiwum, Dyskusyjny Klub Książki, 
matronaty, Noc Muzeów grupa 
rysunkowo-malarska oraz wydarzenia 
kulturalne (slamy poetyckie, wystawy).  

Jedyne centrum społeczności 
w Warszawie 

Biuro Lambdy Warszawa jest od wielu 
lat jedyną w stolicy przestrzenią 
dedykowaną społeczności LGBT+, która 
jest regularnie wykorzystywana na 
potrzeby różnych organizacji, grup i 
inicjatyw zrzeszających osoby LGBT+ i 
działających na ich rzecz. W siedzibie 
Lambdy regularnie spotykają się m.in. 
następujące stowarzyszenia i grupy: 

 Stowarzyszenie sportowe Volup – 
Warszawski Klub Piłki Siatkowej 

 Grupa chrześcijańska stowarzyszenia 
„Wiara i Tęcza”. W 2017 roku odbyło 
się 42 godziny jej spotkań, w których 
uczestniczyło około 30 osób.  

 Dwie grupy anonimowych 
alkoholików (LGBT Tolerancja i Tęcza), 
w których uczestniczyło około 10 osób 
– łącznie odbyło się 160 godzin ich 
spotkań. 

 Grupa anonimowych narkomanów – 
uruchomiona jesienią 2017 roku. W 
spotkaniach uczestniczyło około 10 
osób, łącznie przeprowadzono 16 
godzin ich spotkań. 

Oprócz powyższych, Lambda 
Warszawa udostępnia swoją siedzibę na 
szkolenia, spotkania i debaty 

organizowane przez inne organizacje, 
jeśli te są zgodne z wartościami 
stowarzyszenia i pomagają realizować 
jego cele. 

Fundusz Stonewall: trzy 
wsparte inicjatywy 

Lambda Warszawa wspiera działania 
zgodne z jej misją i celami prowadzone 
przez inne podmioty. W tym celu w 2009 
r. Lambda Warszawa uruchomiła 
pierwszy w Polsce fundusz mikrograntów 
na działania lokalne na rzecz 
zwiększenia wolności, równości i 
poszanowania praw lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych, transpłciowych i nie 
deklarujących płci w Polsce i na świecie. 

Kwota środków dostępnych w 
ramach Funduszu jest ogłaszana 
podczas każdego naboru, a środki na 
jego cele pochodzą z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
przekazanego Lambdzie Warszawa w 
roku poprzedzającym. 

W 2017 r. w ramach Funduszu 
Stonewall dofinansowano realizację 
trzech projektów, w łącznej kwocie 5300 
zł: 

1. Elbląska Grupa Pryzmat – Pryzmat w 
akcji (1600 zł); 

2. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo 
(Kraków) – Dostępność na tęczowo – 
jak organizacje LGBT+ mogą być 
dostępne dla osób z 
niepełnosprawnościami (1700 zł); 

3. Fundacja Akceptacja (Poznań) – 
Trans-Akcja. Nie bójcie się nas! (2000 
zł). 

Wszystkie projekty są realizowane w 
2018 roku. 

Parada Równości i marsze 
równości 

Lambda Warszawa od wielu lat jest 
członkiem Komitetu Organizacyjnego 

D
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warszawskiej Parady Równości – 
największego wydarzenia LGBT+ w 
Polsce. W 2017 roku Parada Równości 
odbyła się w Warszawie 3 czerwca. 
Lambda Warszawa współorganizowała 
towarzyszące Paradzie Miasteczko 
Różnorodności tworzone przez 20 
organizacji pozarządowych 
działających na rzecz grup 
mniejszościowych w różnych obszarach 
życia (m.in. Grupa Stonewall, Miłość Nie 
Wyklucza, Kampania Przeciw Homofobii 
czy Fundacja Feminoteka). 

Poza Paradą w Warszawie, 
przedstawicielki i przedstawiciele 
Lambdy Warszawa byli obecni na 
marszach równości w innych miastach, 
takich jak Łódź, Poznań czy Toruń. 

Podczas wszystkich imprez Lambda 
Warszawa rozdawała ulotki Telefonu 
Zaufania oraz ulotki informujące o 
możliwości zgłaszania przestępstw z 
nienawiści. 

Platforma Lambdy Warszawa 
(współdzielona z Fundacją Ocalenie) 
finansowana była z środków 
pochodzących z darowizn od osób 
indywidualnych. 

Nagroda Tolerancji 

Międzynarodowa Nagroda Tolerancji 
wręczana jest osobom zasłużonym na 
rzecz praw osób LGBT+ i walki z 
nietolerancją w Niemczech, Francji, 
Irlandii Północnej, Szwajcarii i Polsce od 
2006 roku przez konsorcjum organizacji 
pozarządowych, w skład którego 
wchodzą Lambda Warszawa i 
Kampania Przeciw Homofobii.  

W 2017 roku Lambda Warszawa i KPH 
postanowiły uhonorować nagrodą 
Tolerantia Elżbietę Szczęsną, inicjatorkę i 
prowadzącą grupę dla rodziców osób 
LGBT+ (grupa prowadzona jest wspólnie 
przez Lambdę Warszawa i 
Stowarzyszenie Akceptacja). Osobiste 
doświadczenie i zaangażowanie 
Szczęsnej pozwoliły setkom rodziców z 
całego kraju, które dowiadywały się o 
tym, że ich dziecko jest lesbijką, gejem 
lub osobą transpłciową, kontaktować 

się ze sobą, nawzajem wspierać i 
wymieniać doświadczeniami. 

Gala wręczenia nagród odbyła się w 
październiku 2017 r w Warszawie w 
ramach obchodów XX-lecia Lambdy 
Warszawa. 

Queerstoria: Największe w 
Polsce biblioteka i archiwum 
LGBT+ 

Obszar biblioteczny i historyczny w 
Lambdzie Warszawa składa się z trzech 
działów: biblioteki, archiwum i grupy 
historycznej. Wszystkie trzy są znane pod 
wspólną nazwą Queerstoria – Biblioteka i 
Archiwum Lambdy Warszawa.  

Aktualnie zbiory biblioteki i archiwum 
SLW są największym w Polsce 
repozytorium materiałów związanych z 
historią ruchu LGBT+ w Polsce. Dzięki 
darom przekazywanym przez osoby 
prywatne oraz organizacje zbiory cały 
czas się powiększają.  

Queerstoria jako jedyny dział w 
Lambdzie Warszawa ma swoją własną 
stronę w portalu Facebook. Pod koniec 
2017 r. strona miała prawie 700 polubień. 

Zbiory są regularnie udostępniane 
czytelniczkom i czytelnikom oraz 
badaczkom i badaczom, którzy 
wykorzystują je do prac naukowych oraz 
dokumentowania historii ruchu LGBT+ w 
Polsce. 

W 2017 roku wolontariuszki i 
wolontariusze Lambdy Warszawa 
skupieni w grupie historycznej 
kontynuowali prace związane z 
gromadzeniem zbiorów dotyczących 
historii LGBT+ w archiwum oraz 
nagrywaniem relacji biograficznych w 
ramach projektu „Historia mówiona 
społeczności LGBT+ w Polsce”, 
realizowanego przy współpracy z 
Domem Spotkań z Historią. Akcent 
historyczny pojawił się również podczas 
obchodów XX-lecia Lambdy Warszawa 
(zob. sekcja „1997–2017: Dwadzieścia lat 
Lambdy Warszawa”). 
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Matronaty 

W ramach budowania widzialności i 
promocji kultury LGBT+ Lambda 
Warszawa udziela matronatów i włącza 
się w promocję wydarzeń 
organizowanych przez i dla społeczności 
LGBT+. 

W 2017 r. najważniejszym 
wydarzeniem kulturalnym LGBT+ w 
Warszawie był, jak co roku, LGBT Film 
Festival, któremu Lambda Warszawa 
udzieliła matronatu. Podczas festiwalu 
premierę miał film dokumentalny 
„Artykuł 18” (reż. B. Staszewski), któremu 
Lambda Warszawa również udzieliła 
matronatu. 

Od września do grudnia 2017 r. 
Lambda Warszawa była partnerką cyklu 
„Kino Równości” organizowanego przez 
Kinotekę. 

Oprócz powyższych, Lambda 
Warszawa udzieliła matronatu lub w inny 
sposób wsparła m.in. wydanie książki 
Lutza van Dijka „Cholernie mocna 
miłość”, galę finałową Mr. Gay Poland, 
turniej tenisowy stowarzyszenia Klub 
Sportowy Chillli, cykl imprez kobiecych 
Twin Heart i L Vibes. 

Dyskusyjny Klub Książki 

W 2017 r. kontynuował swoje 
działanie Dyskusyjny Klub Książki Lambdy 
Warszawa, który spotykał się w każdy 
ostatni wtorek miesiąca w siedzibie 
stowarzyszenia. Podczas każdego 
spotkania była omawiana wybrana 
wcześniej książka z szerokiego spektrum 
literatury queerowej. Wśród czytanych 
książek znalazły się m.in.: „Orlando” 
(Virginia Woolf), „Podróże przez Azję i 
Europę” (Annemarie Schwarzenbach), 
„Slash” (Natalia Osińska) oraz „Po co ci 
szczęście, skoro możesz być normalna” 
(Jeanette Winterson). 

Grupa rysunkowo-malarska 

Lambda Warszawa pomaga tworzyć 
kulturę i buduje pozytywną tożsamość 
osób LGBT+ poprzez prace grupy 

malarsko-rysunkowej, prowadzonej przez 
prof. Jana Reszkę. Cotygodniowo ok. 10 
osób ćwiczy umiejętności rysunkowe i 
malarskie. Prace grupy w 2017 r. 
prezentowane były podczas Nocy 
Muzeów (poniżej). 

Grupa prowadzona jest bez 
zewnętrznego wsparcia finansowego. 

Pierwszy Warszawski 
Nieheteronormatywny Slam 
Poetycki 
W grudniu 2017 r. Lambda Warszawa 

zorganizowała w klubie Pogłos Pierwszy 

Warszawski Nieheteronormatywny Slam 

Poetycki. Osoby występujące oceniane 

były przez publiczność. Na koniec 

wyłoniony został artysta, którego utwór 

najbardziej przypadł do gustu zebranej 

widowni. 

Noc Muzeów 

W 2017 roku po raz drugi w swojej 
historii Lambda Warszawa wzięła udział 
w warszawskiej Nocy Muzeów. 
Wydarzenie odbyło się pod hasłem „20 
lat Lambdy Warszawa. Otwartość i 
tolerancja”. 

W roku 2017 po raz pierwszy Lambda 
Warszawa udostępniła wszystkim swoje 
pomieszczenia (czyli siedzibę najstarszej 
istniejącej organizacji LGBT+ w Polsce). 
W trakcie Nocy Muzeów odbył się 
wernisaż prac grupy rysunkowej prof. 
Jana Reszki, prezentacja archiwaliów 
oraz pokaz filmu „Artykuł Osiemnasty” 
(matronat Lambdy Warszawa). W 
wydarzeniu wzięło udział ponad 40 
osób. 

Noc Muzeów w Lambdzie Warszawa 
zorganizowana została bez 
zewnętrznego wsparcia finansowego. 

Spotkania ze społecznością: 
ponad 350 osób 

W 2017 r. Lambda Warszawa 
zorganizowała kilka spotkań 
integracyjno-sportowych dla 
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społeczności LGBT+ w Warszawie. 
Odbyły się m.in. dwa pikniki z Lambdą 
oraz integracyjny grill. Wydarzenia te 
były jedynymi tego typu inicjatywami w 
Warszawie i gromadziły sporo osób (20-
30). 

Ważnym wydarzeniem, na które 
zaprosiliśmy naszych sympatyków i 
sympatyczki, sojuszników i sojuszniczki 
była impreza z okazji XX-lecia 
stowarzyszenia, która odbyła się w klubie 
Galeria. Na imprezie bawiło się ponad 
300 osób. 

Lambda Warszawa miała też swoje 
stoiska podczas wydarzeń takich jak 
imprezy Twin Heart i L Vibes, piknik 
organizacji pozarządowych (wrzesień) i 
Kino Równości (wrzesień – grudzień). 

Media społecznościowe 
Lambda Warszawa gromadzi również 

społeczność LGBT+ oraz sojuszników i 

sojuszniczki w mediach 

społecznościowych, przede wszystkim w 

portalu Facebook. W 2017 r. rosła liczba 

polubień strony stowarzyszenia na 

Facebooku, osiągając 8 619 pod koniec 

roku. Oprócz tego, rozwijały się też inne 

kanały komunikacji, przede wszystkim 

Instagram. 

 



Finanse
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KRÓTKO O FINANSACH

ambda Warszawa co roku przygotowuje i publikuje sprawozdanie finansowe. Po 
zatwierdzeniu przez Walne Zebranie stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe 
publikowane jest na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w internetowej bazie 

sprawozdań prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Umożliwia to zapoznanie się z jego treścią 
wszystkim zainteresowanym osobom. 

Przychody 

W 2017 r. suma przychodów Lambdy wyniosła 761 468 zł i była nieco niższa niż w roku 
ubiegłym. W porównaniu do poprzednich lat, zwiększyła się jednak dywersyfikacja źródeł 
finansowania. 

Źródła finansowania działań Lambdy Warszawa w 2017 r. to: 

 dotacje 
 celowe z Urzędu m.st. Warszawy, 
 grant z Komisji Europejskiej, 
 grant z Fundacji Batorego, 
 1% podatku, 

 grant z ILGA Europe, 
 darowizny indywidualne, 
 grant Love Fund. 

W 2017 r. Lambda Warszawa kontynuowała działania mające na celu poprawy 
bezpieczeństwa finansowego organizacji. Dzięki dotacji instytucjonalnej z Fundacji 
Batorego opracowana została strategia finansowa na najbliższe lata. Strategia ta 
zakłada m.in. konieczność dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania, w szczególności 
podniesienie przychodów z darowizn indywidualnych. Do statutu stowarzyszenia wpisana 
została możliwość prowadzenia przez organizację działalności gospodarczej. Planowane 
jest także uruchomienie odpłatnej działalności statutowej. 

WYKRES 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ LAMBDY WARSZAWA W 2017 R. 

 

Źródło: Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia Lambda Warszawa za rok 2017. 
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Koszty 

W roku 2017 Lambda Warszawa poniosła koszty na wydatki projektowe w wysokości 
615 807,18 zł; zaś koszty na wydatki pozaprojektowe ze środków własnych wyniosły 
55 285,12 zł. Na następny rok przeszła kwota w wysokości 90 375,77 zł. 

W porównaniu do skali działań, wydatki Lambdy Warszawa są niewielkie. Jest tak 
dlatego, że znaczna część działań organizacji realizowana jest bez zewnętrznego 
wsparcia finansowego przez wolontariuszki i wolontariuszy wchodzących w skład zespołu 
organizacji. 

WYKRES 2. PODSUMOWANIE FINANSOWE 2017 R. 

 
 

Źródło: Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia Lambda Warszawa za rok 2017. 
 

Procentowy podział wydatków związanych z projektami przedstawia poniższy wykres: 

WYKRES 3. PODZIAŁ WYDATKÓW PROJEKTOWYCH W 2017 R. 

 
 

Źródło: Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia Lambda Warszawa za rok 2017. 
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ZESPÓŁ LAMBDY WARSZAWA 

ambda Warszawa jest 
stowarzyszeniem, dla którego 
nadrzędnymi wartościami są 

równość, szacunek dla innych, 
otwartość oraz rozwiązywanie sytuacji 
konfliktowych bez przemocy. Staramy 
się, by wartości te odzwierciedlane były 
w codziennej pracy organizacji, w 
szczególności w zakresie zatrudnienia i 
wolontariatu. 

Zespół 

Zespół Lambdy Warszawa liczy około 
30 osób, które stale współpracują z 
organizacją: władz stowarzyszenia oraz 
koordynatorów/koordynatorek, osób 
pracujących w biurze, 
psychologów/psycholożek, 
terapeutów/terapeutek, 
prawników/prawniczek oraz 
wolontariuszy i wolontariuszek. Osoby te 
na co dzień angażują się w działanie 
organizacji na różnych polach. Dzięki ich 
pracy i oddaniu stowarzyszenie może 
funkcjonować i rozwijać się, co 
przekłada się na jakość działań. 

W 2017 roku Lambda przeprowadziła 
szereg szkoleń i superwizji dla osób 
wykonujących prace na rzecz 
stowarzyszenia. W szkoleniach udział 
brali w szczególności wolontariusze i 
wolontariuszki, w tym osoby obsługujące 
Telefon Zaufania. 

Równość w miejscu pracy 

Prowadząc rekrutację czy awansując 
osoby zaangażowane w prace Lambdy 
Warszawa, Zarząd stowarzyszenia stosuje 
zasadę równego traktowania. Oznacza 
to, że każdy jest równo traktowany, bez 
względu na cechy takie jak: płeć, 
transpłciowość, wiek, 
niepełnosprawność, status serologiczny, 
tzw. „rasę” lub kolor skóry, pochodzenie 
etniczne i narodowe, przekonania 
polityczne, przynależność do związków 
zawodowych, religię, wyznanie lub 
bezwyznaniowość, orientację seksualną, 

status społeczno-ekonomiczny, 
zatrudnienie na czas określony lub 
nieokreślony albo w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy, formę 
zatrudnienia, status wolontariuszki/sza, 
sprawowanie opieki nad osobami 
zależnymi, pozostawanie w związku 
małżeńskim/związku 
partnerskim/faktycznym pożyciu lub nie, 
ciążę lub rodzicielstwo. 

Procedura 
Antydyskryminacyjna 

W lutym 2017 roku Lambda Warszawa 
wprowadziła Procedurę dotyczącą 
przeciwdziałania dyskryminacji, 
molestowaniu i mobbingowi. Procedura 
została opracowana przez zespół 
ekspertek i ekspertów. Ma na celu 
przeciwdziałanie dyskryminacji, 
molestowaniu i mobbingowi, 
umacnianie pozytywnych relacji 
interpersonalnych, podejmowanie 
działań interwencyjnych oraz 
niwelowanie skutków stwierdzonych 
przypadków mobbingu, molestowania i 
dyskryminacji. 

Kobiety w Lambdzie 
Warszawa 

Lambda Warszawa zwraca 
szczególną uwagę na równość płci 
zarówno w organizacji i jej władzach, jak 
też prowadzonych działaniach.  

Zgodnie ze statutem, w skład Zarządu 
Lambdy Warszawa wchodzi od czterech 
do sześciu osób, w tym minimum dwie 
kobiety i dwóch mężczyzn. Obecnie w 
Zarządzie organizacji zasiadają trzy 
kobiety oraz trzej mężczyźni. Wszyscy 
pełnią funkcję osoby członkowskiej 
Zarządu – w organizacji nie ma funkcji 
przewodniczącego ani prezesa. 

Część działań Lambdy Warszawa 
dedykowana jest konkretnie kobietom 
nieheteronormatywnym. Dotyczy to 
m.in. poradnictwa, grup wsparcia bądź 

L
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party-workingu. Od 2017 r. 
stowarzyszenie realizuje projekt 
„Edukacja zdrowotna i promocja 
zdrowia psychicznego kobiet 
nieheteroseksualnych” w ramach 
którego odbywają się m.in. warsztaty 
grupowe i warsztaty dla par kobieco-
kobiecych. 
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PUBLIKACJE Z 2017 R. 

 

 

Informator równościowy dla organizacji 
pozarządowych. 

Red. Adriana Kapała

Jeśli to słyszysz, jeśli to mówisz: Raport z 
otwarcia kampanii. 

Krzysztof Kliszczyński, Ewa Niedziałek

Submission to ODIHR Hate Crime 
Reporting 2016. 

Magdalena Świder, Marta Rawłuszko i 
Piotr Godzisz

Sytuacja społeczna osób LGBTA. Raport 
za lata 2015 – 2016. 

Red. Magdalena Świder i Mikołaj 
Winiewski
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ZAŁĄCZNIKI

Lista projektów realizowanych 
dzięki dotacjom celowym 

Kształcenie wolontariuszy na potrzeby 
zadań statutowych organizacji, 
które to zadania są kierowane do 
mieszkańców m.st. Warszawy – 
szkolenia dla przyszłych 
wolontariuszek i wolontariuszy 
stowarzyszenia, wsparte 
coachingiem i superwizjami. 
Umowa nr 60. Grant Centrum 
Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy. 
Kwota dotacji – 48.420,00 PLN 

Grant instytucjonalny Fundacji Batorego 
– wsparcie działu PR, administracji, 
działu pomocowego oraz 
tworzenie strategii finansowej. 
Umowa nr 198. Grant Fundacji 
Stefana Batorego. Kwota dotacji – 
91.000,00 PLN 

Profesjonalne wsparcie dla osób 
homoseksualnych i biseksualnych 
DDA/DDD – wsparcie 
psychologiczne i terapeutyczne; 
grupa wsparcia. 
Umowa nr 
PS/B/VI/1/6/10/599/2015-2018. 
Grant Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy. Kwota 
dotacji – 99.978,13 PLN 

Kampania społeczna dotycząca 
przemocy w rodzinie wobec osób 
LGB – „Jeśli to słyszysz, jeśli to 
mówisz” – kampania plakatowa i 
spot audiowizualny. 
Umowa nr 29. Grant Biura Pomocy i 
Projektów Społecznych Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy. 
Kwota dotacji – 90.000,00 PLN 

Razem przeciwko dyskryminacji – 
poradnictwo prawne i 
psychologiczne dla osób 
doświadczających dyskryminacji. 
Umowa numer CKS-
RT/MMA/B/X/3/3/120/37/2017/NG
O. Grant Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy. Kwota 
dotacji – 20.000,00 PLN. 

Opracowanie i wydanie informatora na 
temat równości dla warszawskich 
organizacji pozarządowych. 
Umowa nr 53. Grant Centrum 
Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy. 
Kwota dotacji – 33.405,00 PLN 

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia 
psychicznego kobiet 
nieheteroseksualnych – warsztaty 
grupowe i warsztaty dla par. 
Umowa nr PZ-B/VI/1/1-
NHOP/201/17. Grant Biura Polityki 
Zdrowotnej Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy. Kwota 
dotacji – 42.720,00 PLN 

Countering anti-LGBTQI violence in 
Poland through cross-sectional 
advocacy work (Love Fund) – 
działania rzecznicze w zakresie 
przestępstw motywowanych 
uprzedzeniami. 
Umowa nr 999. Grant Love Fund. 
Kwota dotacji – 10.000 GBP 

Come Forward: Empowering and Sup-
porting Victims of Anti-LGBT Hate 
Crimes – wsparcie ofiar przemocy 
wobec osób LGBT. 
Umowa CF. Grant Komisji 
Europejskiej DG 
JUST/2015/RRAC/AG//8957. Kwota 
dotacji – 111 277 EUR 

Hot Line: Improving the Recording and 
Reporting of anti-LGBTI Hate Crimes 
– zbieranie danych dotyczących 
przestępstw z nienawiści wobec 
osób LGBT. 
Umowa HL. Grant LGA-Europe. 
Kwota dotacji – 7 500 EUR.



33 
 

O Lambdzie w mediach 

Kampania „Jeśli to słyszysz/Jeśli to 
mówisz” 

ngo.pl http://warszawa.ngo.pl/wiado-
mosc/2069322.html [12.05.2017] 

Wyborcza Warszawa 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa
/7,54420,21825995,przeciwko-
homofobicznej-przemocy-plakaty-na-
przystankach-komunikacji.html 
[17.05.2017] 

Queer.pl – strona główna, aktualności 
http://queer.pl/news/199496/jesli-to-
slyszysz-jesli-to-mowisz-kampania-lgbt-
warszawa [17.05.2017] 

Gazeta Prawna 
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly
/1043593,ruszyla-kampania-spoleczna-
dot-przemocy-domowej-wobec-osob-
lgbt.html [17.05.2017] 

Radio Kolor 
http://radiokolor.pl/wiadomosci/n/459/
wybije-ci-z-glowy-ten-biseksualizm-
pierwsza-taka-kampania-w-polsce 
[18.05.2017]  

Marketing przy Kawie 
http://www.marketing-
news.pl/message.php?art=49590 
[18.05.2017] 

admonkey.pl http://admonkey.pl/k2-auto-
rem-kampanii-poswieconej-przemocy-
domowej-wobec-osob-lgbt/ 
[18.05.2017]  

Wirtualne Media 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/j
esli-to-slyszysz-jesli-to-mowisz-kampania-
lambda-przeciw-przemocy-domowej-
wobec-osob-homoseksualnych-
biseksualnych-i-transplciowych 
[18.05.2017]  

Blog Proud to be gay https://mylile-
feluke.blog-
spot.com/2017/05/najnowsza-kampa-
nia-jesli-to-syszysz.html [18.05.2017] 

wyborcza.pl 
http://wyborcza.pl/7,75398,21861143,kie
szonkowe-dawalem-jak-bylas-
normalna-rozmowa-o-przemocy.html 
[24.05.2017]  

Wyborcza Stołeczna 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa
/7,54420,22717075,szczesliwa-rodzina-

jak-z-reklamy-ojciec-do-syna-sam-
sobie.html [30.11.2017] 

Vice i-D https://i-d.vice.com/pl/arti-
cle/8xm4jk/reklama-zupy-w-proszku-czy-
kampania-przeciw-przemocy 
[30.11.2017]  

Noizz.pl 
https://noizz.pl/spoleczenstwo/homofob
ia-w-rodzinach-spot-lambdy-jesli-to-
slyszysz/rg073rd [01.12.2017] 

Marketing przy Kawie 
https://marketingprzykawie.pl/espresso/
podaj-pedale-stowarzyszenie-lambda-
warszawa-kampania-o-przemocy-
wobec-osob-lgbt/ [03.12.2017]  

RMF FM http://www.rmf.fm/maga-
zyn/news,12861,rodzinny-radosny-
obiad-to-klamstwo-mocny-spot-kampa-
nii-jesli-to-slyszysz-jesli-to-mowisz.html 
[03.12.2017] 

RMF MAXX 
https://www.rmfmaxxx.pl/news/Rodzinn
y-radosny-obiad-to-klamstwo-Mocny-
spot-kampanii-Jesli-to-slyszysz-jesli-to-
mowisz,38323.html [03.12.2017] 

Planeta.fm 
http://www.planeta.fm/Newsy/O-tym-
sie-mowi/To-nie-jest-reklama-rosolu-Szo-
kujacy-spot-obnaza-homofobie-pol-
skich-rodzin [3.12.2017] 

Wirtualnemedia.pl http://www.wirtualne-
media.pl/artykul/lambda-warszawa-
przemoc-wobec-osob-lgbt-kampania-
spoleczna [5.12.2017]  

Media2 https://media2.pl/reklama-
pr/146555-Ojciec-do-syna-Sam-sobie-
podaj-pedale.-Polska-rodzina-i-glos-
Mai-Ostaszewskiej-w-kampanii-Jesli-to-
slyszysz-wideo.html [24.11.2017] 

20-lecie Lambdy Warszawa 

Gazeta Wyborcza Warszawa 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa
/7,54420,22505615,lambda-powstala-20-
lat-temu-na-balkonie-pocalowalem-
swojego.html [14.10.2017]  

TOK FM, Katarzyna Szustow „Lepiej Późno 
Niż Wcale” 
http://audycje.tokfm.pl/podcast/20-lat-
minelo-urodziny-Lambdy-
Warszawa/54978  

Queer.pl https://queer.pl/news/200217/20-
lat-lambdy [13.10.2017]  
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Gazeta Polska Codziennie [24.10.2017] 
http://gpcodziennie.pl/71082-
zlotydeszczodhgwdlalgbt.html  

Gazeta Wyborcza Warszawa [25.10.2017] 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa
/7,54420,22559744,tropiciele-zlotego-
deszczu-z-gazety-polskiej-codziennie-
komentarz.html?disableRedirects=true 

Parada i Dzień Różnorodności 

TVN24 Warszawa 
https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacj
e,news,chcieli-robic-parade-i-dzien-
roznorodnosci-ratusz-powiedzial-
nie,232077.html [6.05.2017]  

warszawa.naszemiasto.pl 
http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/
parada-rownosci-2017-przemarsz-przez-
miasto-i-
miasteczko,4135116,artgal,t,id,tm.html 
[01.06.2017]  

TVN24 Warszawa 
https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacj
e,news,organizatorzy-bylo-nas-br50-
tysiecy-policja-13-tysiecy,233612.html 
[03.06.2017]  

Raport „Sytuacja społeczna osób 
LGBTA” 

Polsat News http://www.polsatnews.pl/wi-
adomosc/2017-11-29/przemoc-
depresja-i-strach-raport-o-sytuacji-osob-
lgbta-w-polsce/ [29.11.2017]  

wpolityce.pl 
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/369
439-sytuacja-spoleczna-osob-lgbta-
raport-prawie-30-proc-z-nich-cierpi-na-
depresje [29.11.2017]  

Raport nt. przestepstw 
motywowanych uprzedzeniami 
do OBWE 

Dziennik Gazeta Prawna 
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly
/1090469,przestepstwa-motywowane-
homofobia-w-polsce.html [07.12.2017]  

OKO.press https://oko.press/szara-strefa-
przestepstw-nienawisci-dziesiata-osoba-
lgbta-doswiadcza-przemocy-fizycznej-
a-rzad-raportuje-obwe-12-przestepstw-

tle-homofobicznym-transfobicznym/ 
[09.12.2017]  

wPolityce.pl 
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/370
746-przestepstwa-motywowane-
homofobia-organizacje-lgbt-nawoluja-
do-zglaszania-przejawow-hejtu 
[07.12.2017]  

Przekrój Gospodarczy 
https://www.przekrojgospodarczy.pl/art
ykuly/3279-paragraf-za-nietolerancje 
[14.12.2017]  

Reakcja na śmierć Kacpra z 
Gorczyna 

gazeta.pl 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomos
ci/7,114871,22423361,kacper-nie-byl-
jedyny-o-samobojstwie-mysli-2-3-
mlodziezy-lgbt.html 

gazeta.pl 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomos
ci/7,114871,22508402,jak-to-jest-byc-
nastolatkiem-lgbt-w-polsce-pobicia-
wymachiwanie.html  

Onet.pl https://lodz.onet.pl/samobojstwo-
14-letniego-kacpra-sledztwo-proku-
ratury-kontrola-kuratorium/h9zyts1  

Wysokie obcasy 
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/7,115167,22400076,aktywisci-
pisza-do-minister-zalewskiej-co-
zamierza-pani-
zrobic.html?disableRedirects=true 

Krytyka polityczna 
http://krytykapolityczna.pl/kraj/homofo
bia-zabija/ 

Polsat news http://www.polsatnews.pl/wi-
adomosc/2017-09-23/demonstracja-
przed-resortem-edukacji-zapalili-znicze-
by-uczcic-pamiec-14-letniego-kacpra/ 

Onet.pl https://wiadomosci.onet.pl/kraj/or-
ganizacje-spoleczne-o-smierci-14-let-
niego-kacpra-zostal-zaszczuty/7fcs9vs 

Czeczenia 

Oko.pres https://oko.press/litwa-przyjmuje-
przesladowanych-czeczenow-swiat-
protestuje-a-msz-waszczykowskiego-
zdobylo-e-maila/  

państwo miasto 
http://panstwomiasto.pl/wydarzenia/za
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bic-tych-ktorych-nie-ma-
przesladowanie-gejow-w-czeczenii/ 

outy 
http://www.outy.pl/2017/04/13/czeczen
ia-jak-pomoc/  

Inne 

Tok FM http://audycje.tokfm.pl/pod-
cast/Starosc-osob-LGBT-tabu/54288 26-
09-2017 

ngo.pl http://warszawa.ngo.pl/wiado-
mosc/2070234.html [16.05.2017] 
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WESPRZYJ NAS!

Nasza praca jest możliwa dzięki wsparciu darczyńców. Wesprzyj naszą pracę na rzecz 
społeczności LGBT+! Twoje wsparcie ma znaczenie: 

 512 zł to koszt przeszkolenia jednej osoby podczas 2-dniowego szkolenia dla instytucji 
wspierającej osoby pokrzywdzone homofobią lub transfobią, 

 480 zł to miesięczny koszt poradnictwa psychologicznego dla jednej osoby, 
 240 zł to dwie godziny pracy gruspy terapeutycznej dla 10 osób, 
 100 zł to koszt przygotowania porady prawnej dla osoby dyskryminowanej, 
 50 zł to jedno spotkanie interwencyjne z osobą w kryzysie, 
 30 zł to jedna porada Telefonu Zaufania / podczas dyżuru w klubie, 
 10 zł to koszt wydruku dwóch przewodników dla osób LGBT pokrzywdzonych 

przemocą. 

Co możesz zrobić, aby pomóc? 

 Stwórz zbiórkę na rzecz Lambdy Warszawa na Facebooku i zachęć znajomych do 
wpłacania na nią pieniędzy. Zobacz tutaj, jakie to proste! 

 Przekazuj corocznie 1% podatku na Lambdę Warszawa (KRS 0000140531) i zachęcaj 
do tego znajomych. Tutaj zrobisz to za pomocą bezpłatnego programu do rozliczania 
PIT. 

 Ustaw w banku stałe polecenie zapłaty lub przekaż jednorazowy datek. Przekazaną 
darowiznę możesz odliczyć od podatku! Zobacz, ile możesz zyskać, tutaj.  

 
Dane do przelewu: 

Stowarzyszenie Lambda Warszawa 
ul. Żurawia 24 A 
00-515 Warszawa 
Volkswagen Bank Polska 
Numer konta z Polski: 
47 2130 0004 2001 0259 8738 0001 
Numer konta z zagranicy (IBAN): 
PL47213000042001025987380001 
SWIFT (BIC): VOWAPLP1 
Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać: 
Darowizna na cele statutowe. Jeśli 
podasz tam też e-mail, to będziemy mogli Ci podziękować! 

Bądźmy w kontakcie! 

 
@lambda.warszawa 

 
@lambdawarszawa 

 
@lambda_warszawa 

 
Napisz do nas: warszawa@lambdawarszawa.org (lub adres korespondencyjny powyżej) 
 
Zadzwoń: 22 415 83 38 (biuro). 

*** 

Niniejszy raport powstał w celu przedstawienia działań Stowarzyszenia Lambda Warszawa w 
2017 r. na potrzeby odbiorców działań, darczyńców i mediów. Sprawozdania merytoryczne i 
sprawozdania finansowe stowarzyszenia dostępne są na stronie www.lambdawarszawa.org. 
 
W niniejszym raporcie wykorzystano m.in. zdjęcia autorstwa Karoliny Jóźwiak i Dawida H. 

Grońskiego. Na okładce znajduje się obraz autorstwa Jana Reszki. 



Lambda Warszawa jest najstarszym stowarzyszeniem działającym na rzecz osób 
LGBT+ w Polsce i największą organizacją nastawioną na poradnictwo i wsparcie 
społeczności LGBT+. Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność 
pomocową (m.in. poradnictwo, grupy wsparcia), rzeczniczą, badawczą, szkoleniową i 
kulturalną. Obszary działania to m.in. przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy 
wobec osób LGBT+; poprawa zdrowia psychicznego osób LGBT; prewencja 
HIV/AIDS, społeczność i kultura LGBT+.


