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O STOWARZYSZENIU
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_le powinny_ni organizować się w celu wspólnego działania w ważnych
dla nich sprawach. Dlatego też tworzymy organizację pozarządową, nie nastawioną
na zysk, apartyjną i niezależną od nacisków zewnętrznych.
W swoich działaniach kierujemy się zasadą jawności działalności organizacji i
transparentnością, szanując jednocześnie prawo osób korzystających z naszych
działań do prywatności.
Dążymy do jak najwyższej jakości oferowanych usług, doskonaląc nasze
pracownice_ków i wolontariuszki_szy, określając standardy działania i inwestując w
rozwój organizacji.
Wyznajemy następujące wartości, wywodzące się z filozofii praw człowieka, które
promujemy poprzez nasze działania:
•
•
•
•
•
•

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

HISTORIA

Stowarzyszenie Lambda Warszawa powstało w październiku 1997 roku. Założyli je
aktywiści Ośrodka „Rainbow”, który funkcjonował wcześniej jako grupa warszawska
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Grup Lambda, a następnie jako organizacja
nieformalna. Ośrodek „Rainbow” mieścił się wtedy w Warszawie, przy ul.
Śniadeckich 1/15 i działał od maja 1995 roku do grudnia 1997 roku, gdy właściciel
lokalu zdecydował się nie przedłużać umowy najmu, a Stowarzyszenie Grup Lambda
zakończyło swoją działalność. W dawnym ośrodku prowadzony był Telefon Zaufania
dla lesbijek, gejów i ich bliskich, Grupa Akademicka, Samopomocowa Grupa
Młodzieżowa, Grupa Chrześcijańska, Spotkaniowa Grupa Ogólna. W godzinach pracy
Ośrodka czynna też była czytelnia i wypożyczalnia książek oraz bieżącej prasy.
Wobec chęci kontynuowania działalności, do czego niezbędne było posiadanie
osobowości prawnej, w październiku 1997 roku zostało powołane do życia
Stowarzyszenie Lambda Warszawa.
W listopadzie 1997 roku, dzięki wsparciu UNDP (Program Narodów Zjednoczonych
ds.
Rozwoju),
Stowarzyszenie
przeprowadziło
projekt
„Propagowanie
bezpieczniejszych zachowań seksualnych wśród lesbijek i gejów”. W ramach jego
realizacji wydano ulotkę na temat bezpieczniejszego seksu męsko-męskiego,
rozpoczęto szkolenie streetworkerów oraz przeprowadzono trzydniowy warsztat dla
osób z całej Polski, pracujących w telefonach zaufania dla lesbijek i gejów.
Wszystkie te działania zostały bardzo pozytywnie ocenione zarówno przez UNDP jak
i współpracujące ze Stowarzyszeniem organizacje: Inicjatywę Gdańską, Lambolę
Olsztyn, Lambdę Poznań i Lambdę Szczecin. Dzięki nawiązanym i odnowionym
podczas realizacji projektu kontaktom, w marcu 1998 roku zostało założone
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Lesbijsko–Gejowskich. Obowiązki
koordynatora powierzono naszemu Stowarzyszeniu. W ramach Porozumienia
postanowiono po raz pierwszy złożyć do UNDP wspólny wniosek o dotację na
realizację projektu „Profilaktyka HIV/AIDS wśród lesbijek i gejów”.
Dzięki staraniom aktywistów, Stowarzyszenie wynajęło i wyremontowało lokal przy
ul. Czerniakowskiej 178/16 w Warszawie, w którym ośrodek „Rainbow” wznowił
swą działalność w lipcu 1998 roku. W sierpniu 2002 roku Lambda Warszawa
przeniosła się po raz kolejny do nowej, większej i lepiej usytuowanej siedziby przy
ul. Hożej 50/40. W międzyczasie organizacja rozszerzyła swoja działania także na
grupę kobiet bi- i homoseksualnych, kobiety zaczęły także działać w organizacji i
pełnić funkcje w zarządzie organizacji – wcześniej Lambda Warszawa była
zarządzana i świadczyła swoje działania wyłącznie na rzecz mężczyzn.
Na Hożej urzędowaliśmy do czerwca 2008 roku. Od 1 lipca 2008 roku znajdujemy
się w – jak dotąd – najlepszej naszej siedzibie: w starej kamienicy przy ulicy
Żurawiej 24A. Nasza obecna siedziba – prawie 150 metrów kwadratowych składa się
z 10 pomieszczeń i zapewnia nam możliwość oferowania szerokiej gamy działań
pomocowych na rzecz osób LGBT, a także udostępniania jej inicjatywom na rzecz
osób LGBT.

OBSZARY DZIAŁANIA
ZDROWIE

PSYCHICZNE OSÓB

LGBT

Zdrowie psychiczne
Trzonem działań Lambdy Warszawa jest szeroko pojęta działalność pomocowa,
czyli wsparcie zdrowia psychicznego osób ze społeczności LGBT+, które do nas się
zwracają.
Warto przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie psychiczne
jako pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, co oznacza, że nie
tylko działania stricte pomocowe (poradnictwo, telefon zaufania, grupy wsparcia),
ale i pozostałe formy działań Lambdy Warszawa sprawiają, iż Stowarzyszenie dba o
zdrowie psychiczne gejów, lesbijek, osób bi i transpłciowych, oraz pozostałych z
szerokiej palety LGBT+.
Skupiając się jednak tylko na działaniach pomocowych należy wymienić ich
następujące formy, realizowane w 2019 roku:
1. Działania ciągłe, realizowane nieprzerwanie od początków istnienia Lambdy
Warszawa:
– Telefon Zaufania
– poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
– grupy wsparcia i spotkaniowe
2. Działania pomocowe realizowane dzięki dotacjom celowym:
– Projekt ”Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie
zagrożonych dyskryminacją” – poradnictwo psychologiczne i prawne,
– Projekt „Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu
zachowań prozdrowotnych” – poradnictwo psychologiczne (w tym w języku
ukraińskim), grupa psychoedukacyjna, grupa ukraińska,
– Projekt „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego kobiet
nieheteroseksualnych” – poradnictwo psychologiczne, grupa wsparcia i warsztaty
dla par.
3. Aktywności, które realizowane są w siedzibie Lambdy Warszawa, ale
realizowane są przez inne podmioty:
– grupy terapeutyczne,
– grupy spotkaniowe.
4. Projekty realizowane przez Lambdę Warszawa, nie będące stricte działaniami
pomocowymi, ale wpływające na dobrostan psychiczny i społeczny osób LGBT+:
– kampanie społeczne;
– grupy zainteresowań.

Telefon Zaufania – 1011 rozmów w 2019 roku
Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich działa w Lambdzie Warszawa od
1995 roku – powstał dwa lata przed formalną rejestracją Stowarzyszenia.
Od 24 lat nieprzerwanie jest to ten sam numer – 22 628 52 22. Telefon pracuje w
dni powszednie, w godzinach 18-21.oo. Jest on obsługiwany przez przeszkolony
zespół wolontariuszek i wolontariuszy, znajdujących się pod stałą superwizją.
Poprzez Telefon Zaufania zgłaszały się do nas osoby, które – między innymi –
chciały porozmawiać o własnej orientacji seksualnej; odkrywaniu swojej
seksualności (pierwsze kroki w świecie LGBT, problem z identyfikacją); przemocy
fizycznej i psychicznej ze względu na tożsamość płciową lub seksualną; kwestiach
samoakceptacji i wychodzenia z ukrycia; relacjach w związkach; samotności;
kwestiach zdrowotnych; dylematach pogodzenia wiary z orientacją seksualną;
kwestiach dotyczących diagnostyki transpłciowości.
W związku z pogarszającą się sytuacją osób nieheteronormatywnych w Polsce
(polityczna i medialna nagonka, wzrost liczby samorządowych stref wolnych od
LGBT) odnotowujemy wzrost liczby osób korzystających z naszej oferty pomocowej
- dotyczy to zwłaszcza Telefonu Zaufania. Szacujemy, że przy ponad tysiąca
odebranych rozmów, było wykonanych około trzech razy tyle poza terminami
naszych dyżurów.
Poradnictwo i interwencja kryzysowa – 1337 godzin w 2019 roku
Poradnictwo psychologiczne oraz interwencja kryzysowa realizowane były poprzez
zespół pomocowy psychologiczny i terapeutyczny w ramach:
– projektu antydyskryminacyjnego („Razem przeciwko dyskryminacji”) – 25 godzin
poradnictwa prawnego, 99 godzin poradnictwa psychologicznego i 90 godzin
interwencji kryzysowej;
– projektu terapeutycznego („Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w
podejmowaniu zachowań prozdrowotnych”) – 760 godzin poradnictwa
psychologicznego;
– projektu kobiecego („Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego
kobiet nieheteroseksualnych”) – 268 godzin poradnictwa.
– poradnictwa indywidualnego, wykonywanego w ramach wolontariatu – 120 godzin
poradnictwa psychologicznego i seksuologicznego.
Warsztaty pomocowe
Także w ramach projektów celowych realizowanych było kilka warsztatów
pomocowych w zakresie akceptacji siebie, radzenia sobie z trudnymi emocjami,

redukcji stresu i wchodzenia w bliskie relacje (dla par kobiecych) – w ramach
projektu kobiecego.
Czternaście grup terapeutycznych / wsparcia / spotkaniowych
W 2019 roku w Lambdzie Warszawa spotykało się – zazwyczaj w cyklu tygodniowym
– czternaście grup pomocowych / spotkaniowych.
Były to:
–
Grupa
psychoedukacyjna
nakierowana
na
rozwój
umiejętności
psychospołecznych i osobistych oraz motywowanie do zmiany sytuacji życiowej. W
grupie uczestniczyło 12 osób. Łącznie odbyło się 100 godzin jej spotkań;
– Grupa kobieca, nakierowana na wsparcie kobiet nieheteroseksualnych. W grupie
uczestniczyło 17 osób, łącznie odbyło się 50 godzin jej spotkań.
– Grupa seniorska, grupa spotkaniowo-integracyjna, skierowana do osób 60+. W
grupie uczestniczyło 8 osób – łącznie odbyło się 60 godzin jej 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 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 jej spotkań.
- Grupa chrześcijańska „Wiara i Tęcza” – prowadzona przez stowarzyszenie Wiara
i Tęcza. W 2019 roku odbyło się 42 godziny jej spotkań, w których uczestniczyło
około 30 osób.
– dwie Grupy AA (grupy zewnętrzne) – w których uczestniczyło około 10 osób –
łącznie odbyło się 160 godzin ich spotkań.
– Grupa NA (anonimowych narkomanów, grupa zewnętrzna) – uruchomiona późną
jesienią 2019 roku. W spotkaniach uczestniczyło około 10 osób, łącznie
przeprowadzono 16 godzin ich spotkań.
– Grupa rysunkowo-malarska – utworzona by ćwiczyć umiejętności rysunkowe i
malarskie. W jej pracach uczestniczyło 10 osób, spotykających się w ciągu 60
godzin prac.
- Grupa ukraińska - skierowana do ukraińskiej społeczności osób LGBT+ z Warszawy
i terenu województwa mazowieckiego, uczestniczyło w niej zazwyczaj od 10 do 15
osób.
- Grupa Bi+ - powołana w drugiej połowie 2019 r., skierowana do osób bi i
poliamorycznych.
- Grupa dla cudzoziemców - również powołana pod koniec 2019 r., skierowana do
cudzoziemek i cudzoziemców zamieszkujących w Warszawie.
- Grupa Gamma Polska - grupa dla osób LGBT pozostających w heteroseksualnych
związkach małżeńskich. Grupa spotykała się raz w miesiącu, a uczestniczyły w niej
osoby z całego kraju.
Należy także wspomnieć o innych formach działania Lambdy Warszawa, które –
choć nie są stricte pomocowe – budują dobrostan psychiczny i społeczny osób
LGBT+.

Są to chociażby nasze kampanie społeczne („Po Prostu Reaguj”), monitorowanie i
reagowanie na hate crime, tworzenie raportów dotyczących sytuacji osób
nieheteroseksualnych w Polsce, ale przede wszystkim – tworzenie w siedzibie
Lambdy Warszawa i podczas imprez przez nią organizowanych – bezpiecznej i
przyjaznej dla osób LGBT+ przestrzeni i miejsca spotkań!

ZDROWIE

SEKSUALNE

Kontynuując prace lambdowego projektu „Bezpieczniejsze Zwiazki” – czyli
profilaktyki zdrowotnej wśród grupy MSM - współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem
„Program Stacja” i w czasie wspólnych dyżurów partyworkerskich rozdawaliśmy
prezerwatywy, lubrykanty oraz przeprowadzaliśmy rozmowy dotyczące zasad
bezpiecznego seksu i profilaktyki zdrowotnej. Działania te podejmowaliśmy m. in.
w warszawskiej Saunie Heaven, podczas krakowskich imprez organizowanych przez
Queerowy Maj (17.05), podczas Warsaw Fetish Weekend (24-25.05), w ramach
Mobilnej Kliniki Zdrowia w Poznaniu (06.07). W ramach prfilaktyki zdrowotnej
wzięliśmy również udział w warsztacie „Jestem PrEPsterem” (22.02).
Należy również wspomnieć, że „Czerwoną Kokardkę” (Odznakę przyznawaną przez
Krajowe Centrum ds. AIDS) otrzymał w 2019 r. Michał Pawlęga - nasz pierwszy
przewodniczący i wieloletni działacz Lambdy Warszawa. Uroczystość odbyła się
25.11.

BEZPIECZEŃSTWO

OSÓB

LGBT / KAMPANIE

SPOŁECZNE

„PO PROSTU REAGUJ”
Stowarzyszenie Lambda Warszawa wraz ze stowarzyszeniem „Miłość nie wyklucza”
zleciło przeprowadzenie badań na temat empatii wobec osób LGBT w Polsce.
Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kantar Polska w lipcu 2018 r. pokazały, że
większość (70 proc.) osób mieszkających w Polsce uważa, że osoby LGBT powinny
żyć tak jak chcą. Choć Polacy stają się coraz bardziej tolerancyjni, nadal nie
wiedzą jak się zachować gdy są świadkami przemocy wobec osób LGBT. 45 proc.
badanych osób z Polski deklaruje, że czułoby pełną empatię dla pary gejów
zaatakowanej na ulicy, a zaledwie 26 proc. z pewnością zareagowałoby w takiej
sytuacji (np. wzywając Policję).
Kampania została zainaugurowana 13 maja podczas konferencji prasowej w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Tytuł kampanii wziął się z obserwacji, że świadkowie przemocy kalkulują, wahają
się, co zrobić, zamiast zareagować. Dzieje się tak dlatego, że brakuje im
odpowiednich narzędzi do podjęcia działania. Twórcy kampanii zebrali przydatne
informacje, na temat tego jak reagować w jednym miejscu, oraz udostępnili je

szerokiej grupie odbiorców. Na stronie kampanii znalazły się porady oraz symulator
przemocowych sytuacji, który pozwala odbiorcy przejść różne sytuacje i poznać
konkretne reakcje przypisane do konkretnych okoliczności, w jakich przemoc ma
miejsce.
Kampania skierowana była szczególnie do firm i instytucji działających we wspólnej
przestrzeni, jak kina, restauracje, uczelnie, siłownie, czy galerie handlowe. To
wszystko miejsca, gdzie może dochodzić do sytuacji przemocowych. Zatrudnieni
tam pracownicy są zazwyczaj najbardziej odpowiednimi osobami do
przeciwdziałania przemocy nie tylko doraźnie, ale i trwale. Swoją adekwatną
reakcją mogą dać osobom LGBT poczucie, że przestrzeń publiczna jest dla nich
bezpieczna.
………………………………………………

Przeprowadziliśmy także szkolenia dla osób pracujących w instytucjach i
organizacjach świadczących wsparcie psychologiczne i społeczne dla osób
pokrzywdzonych przemocą i dyskryminacją z zakresu rozpoznawania przestępstw z
nienawiści. Szkolenia odbyły się w siedzibie Lambdy Warszawa w lutym 2019 roku,
w związku z zabójstwem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

KULTURA
W ramach prowadzonych działań SLW duży nacisk kładzie na obszar związany z
szeroko rozumianą kulturą LGBT+. Działania prowadzone w ramach tego obszaru
przyczyniają się do budowania pozytywnej tożsamości osób LGBT+, a także
pozwalają osobom uczestniczącym w różnych działaniach na rozwijanie własnych
talentów i pasji twórczych.
Na obszar kultury składa się wiele działań, wymieniamy najważniejsze z nich:
spotkania grupy rysunkowej, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, funkcjonowanie
biblioteki i archiwum, wydarzenia kulturalne (slamy poetyckie, wystawy).

HISTORIA

Rok 2019 zaowocował bardzo silnym wzmocnieniem Archiwum Lambdy Warszawa –
największym archiwum społeczności LGBTQI w Polsce. Kontynuowaliśmy
pozyskiwanie zbiorów (otrzymaliśmy – między innymi – zbiory Ryszarda Kisiela,
Andrzeja Selerowicza, Jana Snarskiego, Wolfganga Joehlinga, i wielu innych osób)
oraz zakończyliśmy prace nad pierwszym numerem „QueerStorii” – czasopismem
społeczno-historycznym Archiwum. W druku ukazało się ono w lutym 2020.
SPOŁECZNOŚĆ

Nasze Stowarzyszenie przywiązuje dużą wagę do budowania społeczności LGBT+ –
integracja środowiska, wspólne spędzanie czasu wolnego i animacja wydarzeń
integracyjnych to ważna część budowania silnej i wspierającej się społeczności.
W 2019 roku przez całe wakacje Grupa Studencka prowadziła program „Świetlica” otwarte wtorki i czwartki, podczas których młode osoby LGBT+ pozostające w
Warszawie w czasie wakacji mogły odwiedzić naszą siedzibę, pograć w planszówki,
wypożyczyć książki i spotkać się z ciekawymi osobami, m. in. z Anną Grodzką i
Krzysztofem Śmiszkiem.
Zorganizowaliśmy również „Queerowy Speed Nie-Dating” (17.02 w Klubojadalni
Młodsza Siostra), a 25.12 otworzyliśmy Lambdę Warszawa dla wszystkich osób
czujących się samotnie w okresie świątecznym.

FORMY DZIAŁAŃ

WYDARZENIA

PARADA

RÓWNOŚCI I MARSZE RÓWNOŚCI

Nie mogło nas zabraknąć 08 czerwca na Paradzie Równości 2019 - rekordowej pod
względem liczebności: wzięło w niej udział ok. 100 000 osób. Braliśmy także udział
w Marszach Równości w: Bydgoszczy (11.05), Gdańsku (25.05), Rzeszowie (22.06),
Kielcach (13.07), pamiętnym Marszu w Białymstoku (20.07), Płocku (10.08),
Radomsku (17.08), Katowicach (07.09), Toruniu (21.09) i Wrocławiu (05.10).
KONFERENCJE

I SEMINARIA

Wzięliśmy udział w kilkunastu konferencjach i seminariach. Były to m. in.
- „Wielka rozmowa bez podziałów”, gdzie Yga Kostrzewa wzięła udział w panelu
„Podwójne standardy - Dlaczego osoby LGBT+ mogą nie czuć się bezpiecznie?”
(23.02)
- Konferencja 3PM: Pomoc psychologiczna i psychoterapia mniejszości (27.03)
- Dyskusja w Bundestagu, gdzie Yga Kostrzewa na zaproszenie Partii Zielonych
przedstawiła sytuację osób LGBTQIA+ w Polsce (10.05)
- Seminarium o Tęczowych Parach i Rodzinach w Europie, Bruksela (20.06)
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (W.
Szymborska). Ten cytat przyświecał działaniu Dyskusyjnego Klubu Książki, który

spotykał się w każdy ostatni wtorek miesiąca w siedzibie SLW. Podczas każdego
spotkania była omawiana wybrana wcześniej książka z szerokiego spektrum
literatury queerowej. Wśród czytanych przez osób uczestniczących w DKK książek
znalazły się m.in.:
- „Bo to jest w miłości najstraszniejsze”, Nicole Mueller (29.01)
- „Wołając do Hille”, Wołając do Hille (31.01)
- „Jej ciało i inne strony”, Carmen Maria Machado (26.02)
- „Wymazać siebie”, Gerrard Conley (26.03)
- „Cholernie mocna miłość”, Lutz van Dijk (26,04)
- „Ostępy nocy”, Djuna Barnes (30.04)
- „Dziennik Zlodzieja”, Jean Genet (25.06)
- „Ale z naszymi umarłymi”, Jacek Dehnel (24.09)
- „Kroniki oporu i miłości”, Inga Iwasiów (29.10)
- „Dom dzienny, dom nocny”, Olga Tokarczuk (26.11)

MATRONATY
W ramach wsparcia działań innych organizacji i grup udzielaliśmy matronatów i
włączaliśmy się w promocję wydarzeń organizowanych przez i dla społeczności:
– partnerstwo 6. Urodzin Twin Heart i Dnia Kobiet w Karova Club (09.03)
- udzieliliśmy matronatów książkom: „Kiedy pocałunek spotyka się z namiętnością”
Alicji Fuks, „Węgrowiecka tajemnica” Tomasza Strejzy
- partnerstwo projektu „Głosuję na miłość” związanego z wyborami
parlamentarnymi
- włączyliśmy w wystawę Centrum Sztuki Współczesnej „Bez tytułu (Znowu razem)”
Michała Borczucha
- partnerstwo 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Watch Docs Polska (512.12)

PRZEKROJOWO

NAGRODA TOLERANCJI

Nagroda Tolerancji jest wyrazem uznania dla jego uporu i konsekwencji w
działaniu. Bartosz Staszewski od dawna działa na rzecz praw osób
nieheteronormatywnych w Polsce. W 2018 roku był jednym z organizatorów
Pierwszego Marszu Równości w Lublinie, który został zakazany przez prezydenta
miasta (po raz pierwszy od 2005 roku, gdy taki przypadek miał miejsce w
Warszawie). Na drodze sądowej udało mu się podważyć tę decyzję władz lokalnych,
dzięki czemu Marsz przeszedł ulicami Lublina.
Wcześniej, jako reżyser filmu “Artykuł 18.” rozpoczął debatę na temat prawnych
możliwości legalizacji małżeństw jednopłciowych w Polsce. Podważył stereotyp,
według którego Artykuł 18. Konstytucji RP uniemożliwia wprowadzenie równości
małżeńskiej.
W sierpniu 2019 roku, wraz z grupą prawników zablokował na drodze sądowej
dystrybucję homofobicznych naklejek z hasłem “Strefa wolna od LGBT”. Rozpoczął
także wiele spraw sądowych z osobami publicznymi, które obrażały przedstawicieli
społeczności LGBT+ w Polsce. W ten sposób pokazał, że walka o godność naszej
społeczności i reagowanie na nienawiść może się toczyć także drogą egzekwowania
przysługujących nam praw.
Nagroda Tolerancji (Tolerantia Awards) przyznawana jest od 2006 roku przez
polskie, niemieckie, francuskie, szwajcarskie i północnoirlandzkie organizacje
LGBT+. Nagroda przyznawana jest osobom prywatnym i organizacjom w uznaniu ich
zasług na polu walki z dyskryminacją i przemocą wobec społeczności osób
nieheteronormatywnych.
Laureatami / Laureatkami – poza Staszewskim – w tym roku zostali: Collective
Intersex Persons and Allies (CIA), stowarzyszenie walczące o prawa osób
interseksualnych (Francja), „Open for Business” – sieć firm wspierających prawa
osób LGBTI (Niemcy), Lyra McKee, dziennikarka (Irlandia Północna) i Henry
Hohmann, współzałożyciel Transgender Network Switzerland (Szwajcaria).
Poprzednimi laureatami / laureatkami z Polski byli:
Kazimierz Kutz (2006), Piotr Pacewicz (2007), Marzanna Pogorzelska (2008),
Zbigniew Hołda (2009), Izabela Jaruga-Nowacka (2010, pośmiertnie), Adam Bodnar
(2011), Katarzyna Bojarska (2012), Ewa Siedlecka (2013), Monika Płatek (2014),
Ewa Wanat (2015), Ilona Łepkowska (2016), Elżbieta Szczęsna (2017).

NAGRODA ZASŁUŻONY DLA WARSZAWY

Krzysztof Kliszczyński, jeden z założycieli i członków zarządu Stowarzyszenia
Lambda Warszawa w listopadzie 2019 został odznaczony przez Radę Warszawy
Odznaką Honorową Zasłużony dla Warszawy. Jest to pierwsze w historii oficjalne
odznaczenie za działalność na rzecz osób LGBT w Polsce.

WŁADZE

LAMBDY

ZARZĄD
Paweł Fischer-Kotowski
bibliotekarz.

–

koordynator

działu

administracyjno-finansowego,

Piotr Godzisz – koordynator działu PR i rzecznictwa, specjalista w dziedzinie
przestępstw z nienawiści.
Adriana Kapała – koordynatorka wolontariatu, archiwum i kultury, historyczka.
Krzysztof Kliszczyński – koordynator działu pomocowego, superwizor Telefonu
Zaufania, socjolog.
Agata Tomaszewska – koordynatorka projektu DDA/DDD, psycholożka.
Marta Radziszewska (Turska) – koordynatorka działu pomocowego i edukacyjnego,
trenerka antydyskryminacyjna.
KOMISJA

REWIZYJNA

Yga Kostrzewa
Marek Kowalski
Michał Żuczkowski

FINANSE
Lista instytucji wspierających – rok 2019
Darczyńcy instytucjonalni

Miasto Stołeczne Warszawa
Komisja Europejska
Europejski Obszar Gospodarczy (Fundacja Batorego)
ILGA-Europe
Łącznie dotacje instytucjonalne:
Darowizny indywidualne

172.145,02
231.227,31
59.300
22.096,17
484.768,5

Kwoty przekazane w ramach 1%
Darowizny indywidualne
Łącznie darowizny indywidualne:

67.865,7
135.892,61
203.758,31

Łącznie:

688.526,81

LISTA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Projekty realizowane dzięki przyznanym dotacjom celowym


Grant instytucjonalny Fundacji Batorego – wsparcie administracji, działu
pomocowego oraz fundraisingu.

Umowa nr i2018A/0285/23626. Grant Fundacji Stefana Batorego (EOG). Kwota
dotacji – 100.000,00 PLN (na 2018 i 2019).


Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań
prozdrowotnych – wsparcie psychologiczne i grupa wsparcia w języku polskim
i ukraińskim.

Umowa nr PS/B/VI/1/6/10/490/2018-2021. Grant Biura Pomocy i Projektów
Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Kwota dotacji – 100.000,00PLN


Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych
dyskryminacją - poradnictwo prawne i psychologiczne, interwencja kryzysowa

Grant Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Kwota dotacji – 23.750,00 PLN. Umowa numer
CKS-RT-BWN/B/X/3/3/339/90/2018/NGO



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 – 49.760,00 PLN



Core Grant – wsparcie instytucjonalne

Umowa nr PH-2018-04. Grant ze środków ILGA Europe. Kwota dotacji – 22.096,17
PLN



Call it Hate: Raising Awareness of Anti-LGBT Hate Crime - badania
dotyczące przestępstw motywowanych nienawiścią

Umowa nr REC-DISC-AG-2016/REC-DISC-AG-2016-04. Grant ze środków Komisji
Europejskiej. Kwota dotacji – 231.227,31 PLN

Projekty realizowane bez zewnętrznego wsparcia finansowego









prowadzenie telefonu zaufania dla osób LGBT
prowadzenie grup wsparcia i spotkaniowych dla osób LGBT, m.in. dla rodzin
osób LGBT dla osób z niepełnosprawnościami, grupa AA i AN, Wiara i Tęcza,
studencka, seniorska, grupa rysunkowa
prowadzenie biblioteki i archiwum LGBT (największe zbiory w Polsce)
działania rzecznicze, monitoring sytuacji osób LGBT w Polsce i Europie
Fundusz Stonewall – mikrogranty dla organizacji i grup nieformalnych
cykliczne wydarzenia, np. Dyskusyjny Klub Książki
wydarzenia jednorazowe, np. szkolenia antydyskryminacyjne realizowane
dla firm, demonstracja z okazji IDAHOBIT przy Pomniku Kopernika w
Warszawie

