RAPORT ROCZNY
Stowarzyszenia Lambda Warszawa

Sprawozdanie
merytoryczne
rok 2014

List Przewodniczącego
Drodzy, przedstawiamy Wam Sprawozdanie Roczne za rok 2014,
pełnego wydarzeń kluczowych dla przyszłości Stowarzyszenia Lambdy
Warszawa. Podczas Walnego Zebrania Członków w czerwcu 2014 roku
został wybrany Zarząd, którego pracom przewodniczyłem Jego
zadaniem było uporządkowanie struktury działania organizacji i
jednocześnie jej przygotowanie do nadchodzących zmian związanych z planowanym
rozwojem. W końcu grudnia 2014 roku, podczas kolejnego Walnego Zebrania członków
został wyłoniony nowy skład zarządu, którego mam przyjemność być Przewodniczącym do
czerwca

2015

roku.

W

Wasze

ręce

przekazujemy

podsumowanie

działań

przeprowadzonych w minionym już 2014 roku, licząc, że jego lektura przybliży Wam naszą
pracę i realizowane działania.
Życzę miłej lektury!

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

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

Nasze wartości
Wyznajemy następujące wartości, wywodzące się z filozofii praw człowieka, które
promujemy poprzez nasze działania:
 wolność słowa i samostanowienia,
 równość wszystkich ludzi,
 szacunek dla innych,
 otwartość,
 szacunek wobec siebie i własnego zdrowia,
 rozwiązywanie sytuacji konfliktowych bez przemocy.
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Zarząd
W 2014 roku Stowarzyszeniem kierowały kolejno trzy składy Zarządów. Pierwszy z nich,
wybrany w 2013 roku na dwuletnią kadencję sprawował swoje obowiązki do 02.06.2014
Tworzyły go następujące osoby:
 Dorota Bregin (Przewodnicząca Zarządu)
 Krzysztof Kliszczyński (Zastępca Przewodniczącej Zarządu)
 Paweł Fischer-Kotowski (Sekretarz Zarządu)
 Inga (Yga) Kostrzewa (Członkini Zarządu)

03.06.2014 roku odbyło się Walne Zebranie, podczas którego dokonano wyboru nowego
Zarządu, któremu powierzono uporządkowanie struktury działania organizacji i
jednocześnie jej przygotowanie do nadchodzących zmian związanych z planowanym
rozwojem. Decyzją Walnego Zebrania Zarząd ten został wybrany na okres 6 miesięcy.
Tworzyły do następujące osoby:
 Krzysztof Kliszczyński (Przewodniczący Zarządu)
 Paweł Kurczak (Zastępca Przwodniczącego Zarządu)
 Inga (Yga) Kostrzewa (Sekretarzyni Zarzadu)
 Paweł Fischer-Kotowski (Członek Zarządu)

21 grudnia 2014 roku Walne Zebranie Członów wybrało na dwuletnią kadencję nowy
Zarząd, tworzony przez następujące osoby:
 Krzysztof Kliszczyński (Przewodniczący Zarządu)
 Karolina Borowska (Zastępczyni Przewodniczącego Zarządu)
 Tomasz Piątek (Sekretarz Zarządu)
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 Mariusz Bieńko (Członek Zarządu)
 Michał Pawlęga (Członek Zarządu)
 Agnieszka Wiciak (Członkini Zarządu)

Komisja Rewizyjna
Nadzór nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia w 2014 roku sprawowała Komisja
Rewizyjna, wybrana w 2013 roku na dwuletnią kadencję. Pracowała ona w składzie:
 Marek Kowalski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)
 Wojciech Skrodzki (Członek Komisji Rewizyjnej)
 Maja Sztenke (Członkini Komisji Rewizyjnej)

Walne Zebranie Członków i Członkiń
24 kwietnia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków i Członkiń, podczas którego
zatwierdzono

roczne

sprawozdanie

merytoryczne

i

finansowe

z

działalności

Stowarzyszenia w 2014 roku oraz dokonano wyboru Zarządu na półroczną kadencję (do
końca 2014 roku).

21 grudnia 2014 roku, podczas kolejnego Walnego Zebrania Członków dokonano wyboru
nowego Zarządu. W efekcie wybrano Zarząd, który sprawuje od 01.01.2015 roku swoją
funkcję.
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Działalność operacyjna
Nasze Stowarzyszenie w 2014 roku prowadziło działalność dzięki zaangażowaniu
wolontariuszek i wolontariuszy, także dotacjom celowym otrzymanym od Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy, Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowego
Centrum ds. AIDS, Państwowego Zakładu Higieny, Komisji Europejskiej i Funduszu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W 2014 roku w działalność Stowarzyszenia było zaangażowanych przeszło 100 osób.
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Pomoc i wparcie
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Wszystkie działania w zakresie udzielania pomocy i wsparcia były prowadzone w
ramach działalności statutowej. Osoby odpowiadające za ich realizację posiadały
zweryfikowane przygotowanie merytoryczne do pracy o charakterze pomocowym. Zespół
ten brał udział w regularnych spotkaniach superwizyjnych, prowadzonych przez
współpracujących z nami psychologów: Adama Kłodeckiego oraz Wiesława Sokoluka. W
ich trakcie analizowano sytuacje występujące w pracy i wypracowywano odpowiednie ich
rozwiązania, a także doskonalono warsztat pracy i weryfikowano umiejętności osób
działających w zakresie pomocowym.
Zespół zaangażowany w te działania był obowiązany do przestrzegania zasad,
zapisanych w Kodeksie Etycznym Stowarzyszenia, regulującym zasady i filozofię
udzielanego przez nas wsparcia i pomocy. Stwierdzenie naruszenia postanowień Kodeksu
Etycznego mogło skutkować odsunięciem od wykonywania pracy pomocowej, jednak w
2014 roku, podobnie do lat ubiegłych, taka sytuacja nie miała miejsca.
Oferowana pomoc i wsparcie były całkowicie bezpłatne.
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Telefon Zaufania
Telefon Zaufania świadczył ogólnopolską pomoc dla osób LGBT, które potrzebowały
wsparcia w sprawach związanych z ich orientacją seksualną. Linia była czynna od
poniedziałku do piątku, w godzinach 18:00-21:00. Dyżury pełniły uprzednio przeszkolone
osoby,

pracujące

w

formie

wolontariatu.

Dzwoniącym

zapewniano

całkowitą

anonimowość.
Głównymi tematami poruszanymi przez klientki i klientów były:
 brak lub niska samoakceptacja,
 obawa przed ujawnieniem orientacji seksualnej, odrzuceniem z jej powodu,
dyskryminacją,
 trudności w poszukiwaniu partnerek i partnerów życiowych, w budowaniu
pozytywnych relacji w związkach,
 trudności powiązane z transpłciowością dzwoniącej osoby,
 obawy

związane

z

odkrytym

biseksualizmem,

homoseksualizmem

i

transpłciowością dzieci zgłaszane przez rodziców,
 ograniczanie ryzyka zakażenia HIV/AIDS i STI (infekcjami przenoszonymi drogą
płciową).
Zarejestrowano również tzw. telefony informacyjne dotyczące działalności Stowarzyszenia
Lambda Warszawa, działalności innych organizacji pozarządowych LGBT oraz miejsc
kulturalno-rozrywkowych LGBT na terenie Polski.
Dla wielu osób rozmowy z Telefonem Zaufania były pierwszymi próbami powiedzenia
innym o własnej orientacji psychoseksualnej. Część z dzwoniących korzystała także z
innych form pomocy: głównie grup wsparcia, samopomocowych i indywidualnego
poradnictwa psychologicznego.
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W roku 2014 odebrano 652 telefony.
Poradnictwo Telefonu Zaufania było świadczone w ramach środków pochodzących z 1%
podatku od osób fizycznych. Koordynatorem Telefonu Zaufania był Krzysztof Kliszczyński,
zaś superwizorem zespołu świadczącego porady – Adam Kłodecki.

Dyżury na Gadu-Gadu
Poradnictwo za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu (1286102) prowadzone
jest przez Lambdę Warszawa od ponad dziesięciu lat. W ramach tej oferty służymy
pomocą i wsparciem, udzielamy odpowiedzi na trudne pytania oraz udzielamy informacji
dotyczących homo- o biseksualności. Z pomocy przez Gadu Gadu korzystały osoby ze
społeczności LGBT, a także ich rodziny i osoby bliskie oraz sporadycznie osoby
heteroseksualne, które nie otrzymały pomocy w innych organizacjach i instytucjach
pomocowych. Świadczone porady udzielano z zachowaniem całkowitej anonimowości i
dyskrecji (ochrona prowadzonych rozmów, kasowanie plików z zapisami rozmów i
numerami kont rozmówczyń i rozmówców).
Do najczęściej poruszanych tematów należały:
 doświadczanie trudnych stanów emocjonalnych (m.in. lęk, samotność),
 brak lub niska akceptacja własnej orientacji seksualnej,
 (coming out) ujawnianie się przygotowanie się do tego procesu,
 trudności w zaakceptowaniu własnej orientacji seksualnej,
 stany depresyjne i myśli samobójcze,
 przemocy i nietolerancja w rodzinie (w tym powiązane z uzależnieniami).
W 2014 roku podczas 40 dyżurów zostało przeprowadzonych 277 rozmów.
Poradnictwo przez Gadu Gadu było świadczone w ramach środków pochodzących z 1%
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podatku od osób fizycznych. Koordynatorem poradnictwa świadczonego przez Gadu Gadu
był Krzysztof Kliszczyński.

Pomoc prawna
Pomoc prawna była skierowana do osób dorosłych zagrożonych dyskryminacją ze względu
na tożsamość lub orientację seksualną oraz jej doświadczających. Oprócz bezpośredniej
pomocy osoby potrzebujące porady prawnej mogły kontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Dla osób poszkodowanych przestępstwami motywowanymi
uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną zapewnione były ponadto konsultacje
telefoniczne i przez skype.
Zapytania dotyczyły głównie chęci uregulowania sytuacji prawnej między osobami tej
samej płci pozostającymi w związku partnerskim tj. kwestii dziedziczenia, udzielania
wzajemnych pełnomocnictw, ale także przemocy w związku czy też spraw rozwodowych.
W 2014 roku udzielono łącznie 100 porad prawnych, w tym 25 dotyczyło przestępstw
motywowanych uprzedzeniami.
Konsultacje i poradnictwo prawne były finansowane w ramach Programu Obywatele dla
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Demokracji, finansowanego z funduszy EOG oraz ze środków pochodzących z 1% podatku
od osób fizycznych.
Koordynatorką pomocy prawnej była Karolina Brzezińska.

Poradnik prawny
Jak upoważnić partnerkę/ partnera do
odbioru korespondencji i wglądu w
dokumentację medyczną? W jaki sposób
zmienić nazwisko na wspólne? Jak dochodzić
sprawiedliwości w przypadku dyskryminacji?
Nasz zespół prawny na podstawie najczęściej
zadawanych pytań opracował publikację
opisującą w jaki sposób zabezpieczyć się i jak
działać w wypadku trudnych sytuacji oraz
gdzie można uzyskać pomoc.

Publikację można pobrać ze strony Stowarzyszenia:
www.lambdawarszawa.org/publikacje/wydawnictwa/details/5/109
Opracowanie publikacji sfinansowano ze środków m. st. Warszawy.
Za opracowanie publikacji odpowiadała Karolina Brzezińska.
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Poradnictwo psychologiczne
Stowarzyszenie prowadziło tradycyjną pomoc psychologiczną skierowaną do osób
indywidualnych, par i rodzin. Za jej świadczenie odpowiadał zespół psycholożek,
psychologów, psychoterapeutek i psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach
terapeutycznych: psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz humanistycznoegzystencjalnym.
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
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
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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.

Łącznie w 2014 r. udzielono 1196 porad.
Udział poszczególnych rodzajów oddziaływań psychologicznych w stosunku do wszystkich
udzielonych porad:
Rodzaj interwencji

Liczba

Interwencja kryzysowa

150

Poradnictwo psychologiczne

450

Poradnictwo seksuologiczne

96

Konsultacje psychologiczne

200

Psychoterapia

400

Poradnictwo psychologiczne było świadczone przez 6 dni tygodnia, zarówno w ciągu dnia
jak i wieczorem.
Poradnictwo psychologiczne było finansowane przez m. st. Warszawa oraz ze środków
pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.
Pracę zespołu psychologicznego koordynował psycholog kliniczny i psychoterapeuta –
Paweł Kurczak.
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Pomoc grupowa
W ramach pomocy grupowej prowadzonych było 8 regularnie spotykających się grup
wsparcia i spotkaniowych.

Grupa rozwojowa
Grupa była skierowana do osób dorosłych powyżej 25
roku życia, pragnących rozwijać umiejętności społeczne i
pogłębiać wiedzę o sobie. Jej celem było wspieranie
uczestniczących

osób

w

rozwijaniu

umiejętności

konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych. Efektem działania grupy była zwiększona
umiejętność konstruktywnego radzenia sobie przez uczestniczące osoby w sytuacjach
kryzysowych.
Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu (z przerwą wakacyjną), w 2014 roku odbyło
się 37 spotkań, w każdym z nich uczestniczyło 10-15 osób.
Grupa była finansowana przez m. st. Warszawa.
Za prowadzenie spotkań odpowiadał psycholog i psychoterapeuta Łukasz Barycki.
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Grupa wsparcia dla rodzin i przyjaciół osób
LGBT
Podczas spotkań grupy przekazywano sobie wiedzę, rozmawiano o problemach
związanych z byciem osobą bliską osobie LGBT, wymieniano się doświadczeniami
dotyczącymi informowania o nieheteroseksualnej orientacji swoich dzieci i przyjaciół
pozostałych osób bliskich.
Spotkania grupy odbywały się raz w miesiącu, w 2014 r. odbyło się 12 spotkań, w każdym
z nich uczestniczyły średnio 3 osoby.
Działalność grupy była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.
Spotkania prowadziła Elżbieta Szczęsna.
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Gennema – grupa wsparcia dla kobiet
Gennema była zamkniętą, psychologiczną grupą wsparcia opartą na procesie grupowym,
prowadzoną w podejściu Gestalt i psychodynamicznym. Celem grupy było stworzenie
przestrzeni do spotkania i wymiany doświadczeń przez kobiety nieheteroseksualne.
Spotkania grupy odbywały się od stycznia do czerwca 2014 roku raz w tygodniu. Łącznie
odbyły się 23 spotkania, w których brało udział średnio 9 uczestniczek.
Działalność grupy była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.
Spotkania grupy prowadziła psycholożka Natalia Flak.

Grupa LGBT dla osób z niepełnosprawnościami
Grupa miała charakter wsparciowy, samopomocowy i była grupą otwartą. Zadaniem
grupy

było

udzielanie

wzajemnego

wsparcia

uczestniczącym

osobom,

próby

rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością i orientacją seksualną,
rozmowy o napotykanych barierach i przeciwstawianiu się wykluczeniom społecznym.
Grupa miała także charakter kulturalno-rozrywkowy – jej uczestniczki/ uczestnicy brali
udział we wspólnych wyjściach do kina, teatru, klubów oraz lokali gastronomicznych.
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Spotkania grupy odbywały się raz w miesiącu (z wyłączeniem wakacji), w 2014 roku
odbyło się łącznie 10 spotkań, w których uczestniczyło średnio 5 osób.
Działalność grupy była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.
Spotkania grupy prowadziła Barbara Krawczyk.

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 2014 roku zorganizowano łącznie 52
spotkania, w których uczestniczyło średnio 10 osób.
Działalność grupy była finansowana przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików,
Stowarzyszenie Lambda Warszawa udostępniało lokal przeznaczony do organizacji
spotkań.
Spotkania grupy prowadziła Barbara Krawczyk.
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Grupa Wiara i Tęcza Warszawa
Grupa „WiT-Warszawa” należy do ogólnopolskiej wspólnoty „Wiara i Tęcza”. Jest to
nieformalna grupa o charakterze spotkaniowym dla wierzących osób LGBTQ.
Celem grupy było stworzenie przestrzeni do omawiania osobistych problemów
wynikających z homofobii w społeczeństwie i związkach wyznaniowych, wspólna
modlitwa oraz organizowanie spotkań tematycznych (zorganizowano spotkania
poświęcone: duchowości, sprawom świeckim; promocyjne książki pt. "Wyzywająca
miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm" autorstwa Cezarego Gawrysia i Katarzyny
Jabłońskiej, do której osoby związane z grupą udzielały wywiadów).
Spotkania grupy odbywały się dwa razy w miesiącu, łącznie w 2014 roku przeprowadzono
18 spotkań, w których średnio brało udział 10 osób.
Działalność grupy była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.
Spotkania grupy były prowadzone przez Agnieszkę Wiciak, Maksa Jaworskiego i Marcina
Dzierżanowskiego.
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Grupa studencka
Celem grupy było stworzenie przestrzeni spotkań, dyskusji i rozwoju wiedzy i
zainteresowań dla studiujących osób LGBT. W 2014 roku grupa zorganizowała m.in.
warsztaty integracyjno - antydysktyminacyjne z okazji dnia kobiet, spotkanie z Lalką
Podobińską dotyczące transseksualności, serię trzech warsztatów "wpływy, organizacje,
kariera" oraz warsztat teoretyczno-praktyczny BDSM - "Żeglarki". Organizowano również
wspólne wyjścia do kina, na łyżwy lub do muzeum.
Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu (z wyłączeniem sesji i wakacji), uczestniczyło
w nich średnio 10 osób.
Spotkania grupy do października prowadził Paweł Drągowski, zaś od października Tomasz
Młyniec.
Działalność grupy była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.

Grupa socjoterapeutyczna
Działania grupy były skierowane do osób posiadających deficyty umiejętności
społecznych, wpływające na ich codzienne funkcjonowanie i zagrożenie wykluczeniem
społecznym. Aktywności grupy obejmowały m.in. ćwiczenia dotyczące budowania i
utrzymywania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi, kształtowanie oczekiwanych
postaw społecznych oraz udzielanie bieżącego wsparcia w rozwiązywaniu problemów
osobistych. Równolegle do spotkania grupowego oferowano indywidualne konsultacje
związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

20

Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu, w 2014 roku brało w nich udział średnio 10
osób.
Działalność grupy była finansowana przez m. st. Warszawa.
Za koordynowanie działalności grupy odpowiadał Paweł Fischer-Kotowski (do
października) i Tomasz Piątek (od listopada).

Szkolenia zdrowotne
W 2014 roku realizowaliśmy zadania pod nazwą „Cykl warsztatów edukacyjnych
dostarczających wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz
kształtujących zachowania korzystne dla zdrowia psychicznego”.
Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych dorosłych osób LGBT w
zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz podniesienie ich
umiejętności interpersonalnych.
Zadanie

zostało

zrealizowane

poprzez

cykl

zajęć

warsztatowo-treningowych,

ukierunkowanych na rozwój kompetencji psychospołecznych. W roku 2014 zostały
przeprowadzone trzy cykle szkoleń trwające po trzy weekendy – 5-6 lipca, 12-13 lipca, 2-3
sierpnia; 4-5 października, 11-12 października, 25-26 października; 15-16 listopada, 22-23
listopada i 29-30 listopada.
W szkoleniach – prowadzonych przez psychologa Łukasza Baryckiego - uczestniczyło
łącznie 48 osób.
Zajęcia podzielone były na trzy bloki tematyczne: umiejętności interpersonalne; radzenie
sobie ze stresem i asertywność.
Zadanie realizowane było w okresie od 21 marca do 31 grudnia 2014, w ramach umowy z
Biurem Polityki Zdrowotnej UM Warszawy.
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Opracowanie i wydanie innowacyjnych
materiałów służących edukacji z zakresu
HIV/AIDS i STI w grupie MSM
Projekt polegał na stworzeniu i druku innowacyjnych materiałów, które mogą być
wykorzystywane do prowadzenia działań edukacji HIV/AIDS i STI (infekcji przenoszonych
drogą płciową) w grupie MSM (mężczyzn utrzymujących stosunki seksualne z
mężczyznami). W trakcie projektu opracowano serię pocztówek i podkładek pod napoje
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oraz broszurę informującą w przystępny sposób o STI, skonsultowano ich treść i formę
przekazu z odbiorcami projektu w trakcie warsztatu fokusowego oraz wydrukowano je w
nakładzie 35 000 sztuk. Koncepcja materiałów została oparta na współczesnych trendach
popkulturowych, bazując na popularnych grafikach zwanych „memami internetowymi”,
łączących elementy edukacyjne z konstruktywną krytyką oraz wyrażonymi w zabawny
sposób komentarzami społecznymi. Jednocześnie umieszczone na stworzonych
materiałach edukacyjnych informacje zachęcały do dbania o zdrowie własne, jak
partnerów.
Realizacja projektu zakończyła się dystrybucją opracowanych materiałów do miejsc
spotkań (klubów) kierujących ofertę do MSM oraz organizacji prowadzących działania
profilaktyczne na rzecz tej grupy.
Materiały

opracowane

w

ramach

projektu

można

pobrać

ze

strony:

www.lambdawarszawa.org/publikacje/plakaty-i-ulotki?search_form_id=4
Projekt był finansowany ze środków Krajowego Centrum ds. AIDS oraz środków
pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.
Za koordynację projektu odpowiadał Michał Sawicki.

Edukacja zdrowotna
Działania w zakresie edukacji zdrowotnej były prowadzone w klubach dla osób LGBT w
Warszawie w formie pracy klubowej (partyworkingu) pod wspólną nazwą Program
„Bezpieczniejsze związki”. Polegały one na podejmowaniu działań edukacyjnoanimacyjnych związanych z profilaktyką HIV/AIDS, STI (infekcji przenoszonych drogą
płciową) oraz ograniczaniem skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych.
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Działania w zakresie edukacji zdrowotnej były oparte na filozofii redukcji szkód (ang. harm
reduction), tj. ograniczaniu szkodliwych skutków wynikających z podejmowania przez
ludzi różnych zachowań.
W 2014 roku działania edukacji zdrowotnej były prowadzone we współpracujących
warszawskich klubach: Code Red, Fantom, Klub Mekka, Klub Sauna Galla, Lodi Dodi,
Ramona Bar, Sauna Fantom i Toro.
W 2014 roku działania były realizowane od marca do grudnia, łącznie przeprowadzono 95
‘dyżurów’ w 7 klubach, skorzystało z nich 5000 osób, które nabyły wiedzę dotyczącą
ograniczania negatywnych skutków ryzykownych zachowań, a także otrzymały materiały
profilaktyczne: prezerwatywy, lubrykanty i materiały informacyjne (ulotki, broszury,
podkładki pod napoje).
Działania w zakresie edukacji zdrowotnej były finansowane w ramach Drugiego
Wspólnotowego Programu Działań w dziedzinie zdrowia (2008-2013) oraz ze środków
pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych.
Za koordynację działań związanych z edukacją zdrowotną odpowiadali Michał Sawicki (do
października) oraz Agata Styczyńska (od listopada).
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2014 porad na Woodstock
Projekt stanowił uzupełnienie całorocznie działań edukacji zdrowotnej realizowanych pod
nazwą „Bezpieczniejsze Związki”. Nasza aktywność i edukacja z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS, STI oraz substancji psychoaktywnych była widoczna na jednym z największych
festiwali w Polsce przez cały czas jego trwania. Projekt zrodził się z inicjatywy
partyworkerek i streetworkerek Stowarzyszenia Program STACJA, wraz z którymi
tworzyliśmy stoisko edukacyjne podczas Festiwalu. Było ono otwarte przez 10 godzin
dziennie i pracowało na nim 10 wolontariuszy/wolontariuszek.
W trakcie trwania całego Festiwalu udzielono łącznie ponad 6000 porad. Udzielone
im zostały informacje na temat bezpieczniejszego seksu oraz bezpieczniejszej zabawy.
Rozdaliśmy ponad 15000 prezerwatyw, 5000 lubrykantów, 5000 chusteczek do higieny
intymnej, ok. 1000 gadżetów profilaktycznych (w tym torby płócienne, otwieracze do
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napojów), 6000 ulotek edukacyjno-profilaktycznych, 4000 testów służących do
wykrywania obecności tzw. „tabletki gwałtu” (ketamina, GHB) w napoju.
„2014 porad na Woodstock” zostało sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach 1%
podatku od osób fizycznych oraz środków zebranych w ramach akcji „polakpotrafi.pl”.

"Beyond Borders - Health education in
metropolitan tourism of men having sex with
men in Europe"
Projekt "Beyond Borders - Health education in metropolitan tourism of men having sex
with men in Europe" (pol. Ponad Granicami – edukacja zdrowotna w turystyce miejskiej
mężczyzn utrzymujących stosunki seksualne z mężczyznami w Europie) miał na celu
wymianę ‘dobrych praktyk’ i informacji w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych
w zakresie HIV/AIDS i STI’s (infekcji przenoszonych drogą płciową).
Realizacja projektu polegała na organizacji w latach 2012 – 2014 czterech spotkań seminariów w miastach uczestniczących w projekcie (Berlin, Londyn, Warszawa).
W 2014 roku odbyło się ostatnie – kończące spotkanie projektu w Berlinie. Uczestniczyło
w nim 6 osób reprezentujących naszą organizację, które zapoznały się m.in. z wyzwaniami
dotyczącymi pracy edukacyjnej wśród emigrantów, a także strategiami dotyczącymi
nawiązywania kontaktu z klientami działań prowadzonych w klubach (tzw. partyworking)
oraz nowatorskimi metodami angażowania klientów w przekazywanie im wiedzy
dotyczącej ograniczania ryzykowności podejmowanych zachowań.
Projekt był realizowany we współpracy z organizacjami partnerskimi Terrence Higgins
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Trust z Londynu i Schwulenberatung z Berlina, jego działania współfinansowała Unia
Europejska w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig".
Za koordynację działań projektu odpowiadał Michał Pawlęga.

Działania
skierowane
seniorek i seniorów LGB

do

Projekt „Aktywizacja społeczna seniorów i seniorek LGB”
realizowany był w okresie 14 kwietnia – 31 stycznia 2014r.
Miał on na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób starszych LGB zamieszkałych w Warszawie i był
projektem pilotażowym - był pierwszym tego typu
działaniem skierowanym do seniorów i seniorek LGB.
W ramach projektu dotarliśmy do dziewięcioosobowej
grupy osób powyżej 60 r.ż, ze społeczności LGB, którym
zaoferowaliśmy następujące działania:
 program aktywizacji osób starszych, wykorzystujący
tutoring

osoby

z

młodszego

pokolenia

(czyli

indywidulane

spotkania

seniorki/seniora z młodszymi tutorami/ tutorkami)
 prowadzenie grupy wsparcia umożliwiającej nabycie nowych kompetencji
społecznych
 szkolenia na temat zjawiska wykluczenia związanego z wiekiem i metod radzenia
sobie z nim
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 kurs podstawowych umiejętności obsługi komputera i telefonów komórkowych.
Oprócz powyższych działań nasza grupa seniorska spotykała się na wspólnych wyjściach
integracyjnych oraz na lekcjach języka angielskiego.
Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS).
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Równe traktowanie
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Fundusz Stonewall
Fundusz Stonewall jest funduszem celowym stworzonym przez Stowarzyszenie Lambda
Warszawa w 40. rocznicę wydarzeń w klubie Stonewall Inn w Nowym Jorku. Udziela
mikrograntów przeznaczonych na realizację projektów przyczyniających się do
zwiększenia

pozytywnej

tożsamości

osób

homoseksualnych,

biseksualnych,

transpłciowych i nie deklarujących płci w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji
społecznej.
W 2014 roku przeprowadzono jeden konkurs mikrograntów, do którego zgłoszono łącznie
11 propozycji projektów. Spośród złożonych wniosków Rada Funduszu w składzie: Prof.
Zbigniew Izdebski, pedagog i seksuolog, profesor UZ, Prof. Monika Płatek, prawniczka,
profesor UW, Dr hab. Jacek Kochanowski, socjolog, specjalista gender/queer studies, Dr
Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka, dziennikarka, publicystka, Tomasz Raczek, krytyk
filmowy, publicysta, dziennikarz i wydawca oraz Krzysztof Kliszczyński, reprezentant
Zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa wyłoniło zwycięskie propozycje.
Ze środków Funduszu w wysokości 4000 zł dofinansowano dwa projekty:
 „I Marsz Równości w Trójmieście”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT TOLERADO,
Gdańsk – dotacja 2000 zł,
 „Razem na rzecz równości” (organizacja Marszu Równości we Wrocławiu),
Stowarzyszenie Q ALTERNATYWIE, Wrocław – dotacja 1000 zł.
Szczegółowe informacje o zasadach działania Funduszu i projektach dofinansowanych w
poprzednich edycjach konkursu można znaleźć na stronie www.stonewall.org.pl.
Działalność Funduszu była finansowana ze środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych – dysponował on 15% środków otrzymanych przez Stowarzyszenie w
poprzednim roku. Za prowadzenie sekretariatu Funduszu odpowiadał Michał Pawlęga.
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Lokalne działania przeciwdziałające
dyskryminacji osób LGBT
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji działających poza Warszawą grup
nieformalnych i organizacji pozarządowych do prowadzenia działań przyczyniających się
do zwiększenia tolerancji wobec osób LGBT. Dzięki kompetencjom nabytym w trakcie
projektu, po jego zakończeniu będą one mogły realizować więcej skutecznych działań
zwracających uwagę na sytuację osób LGBT, przyczyniając się do ograniczenia uprzedzeń
wobec tej grupy.
Na

projekt

składają

się

szkolenia

przygotowujące

do

organizacji

wydarzeń

upowszechniających tolerancję wobec osób LGBT (m.in. warsztaty, akcje edukacyjne,
debaty, protesty) oraz część praktyczna, w trakcie której grupy biorące udział w projekcie
przygotują i samodzielnie przeprowadzą wydarzenia antydyskryminacyjne w swoich
społecznościach. Organizacja tych wydarzeń będzie jednocześnie okazją do ćwiczenia
umiejętności nabytych w trakcie projektu.
W 2014 roku przeprowadzony został nabór do projektu, w wyniku którego do udziału w
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planowanych działaniach zostało zakwalifikowanych 6 trzyosobowych grup (Białystok,
Koniecpol k. Kielc, Lublin, Poznań, Trójmiasto, Wrocław). Następnie wzięły one udział w
szkoleniach, umożliwiających nabycie kompetencji związanych z organizowaniem
wydarzeń antydyskryminacyjnych: Opracowanie projektów i zarządzanie nimi (3 dni),
Trening antydyskryminacyjny z elementami treningu genderowego i antyhomofobicznego
(3 dni), Prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych (3 dni) oraz Organizowanie akcji
bezpośrednich (2 dni). W 2015 roku planowane są kolejne szkolenia przygotowujące do
organizacji wydarzeń antydyskryminacyjnych, a także ich organizacja w miejscowościach
w których działają grupy uczestniczące w projekcie.
Szczegółowe

informacje

o

projekcie

można

znaleźć

na

stronie

www.lambdawarszawa.org/lokalnedzialania.
Projekt był dofinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG oraz środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.
Za koordynację działań projektu odpowiadał Michał Pawlęga.

Równościowy samorząd II
Projekt polegał na opracowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów i seminariów
poświęconych tematyce równego traktowania, przeznaczonych dla osób pracujących w
warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia,
Wydziałach Obsługi Mieszkańców i Straży Miejskiej.
Wzięły one udział w 8 szkoleniach antydyskryminacyjnych, umożliwiających pogłębienie
świadomości dotyczącej zjawiska dyskryminacji i przeciwdziałania mu, a także
seminariach tematycznych, umożliwiających nabycie wiedzy dotyczącej dyskryminacji ze
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względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, kolor skóry, wyznanie,
światopogląd i bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość
płciową i jej przejawów.
Działania projektu zostały zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji
Prawnej oraz Fundacją Instytut Spraw Publicznych.
Łącznie w cyklu 8 szkoleń wzięło udział 113 osób.
Projekt był współfinansowany ze środków m. st. Warszawy oraz środków pochodzących z
1% podatku od osób fizycznych.
Za koordynację działań projektu był odpowiedzialny Tomasz Piątek.

Szkolenia dla Policji
W roku 2014 przeprowadziliśmy dwa szkolenia „Działania policji w kontakcie z osobami
homoseksualnymi” dla przyszłych i policjantów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Celem szkoleń było przybliżenie przyszłym policjantkom i policjantom specyfiki działań
policji w kontakcie z osobami nieheteroseksualnymi. Rozmawialiśmy o orientacji
psychoseksualnej,

LGBTQ,

homofobii,

coming

outcie,

heteronormatywności,

dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a przede
wszystkim o tym, jakich zachowań oczekuje się od policjanta lub policjantki w sytuacji
zgłoszenia przestępstwa lub interwencji.
W szkoleniach wzięło udział łącznie 298 osób.
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Program stażowy
Program stażowy był skierowany do studentek/studentów oraz absolwentek i
absolwentów

szkół

wyższych,

zainteresowanych

podjęciem

wolontariatu

w

Stowarzyszeniu Lambda Warszawa – grupy 20 osób.
W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń umożliwiających nabycie przez
uczestniczące

osoby

kompetencji

umożliwiających

rozpoczęcie

wolontariatu

w

Stowarzyszeniu. Na projekt złożyły się zarówno szkolenia ogólne, pozwalające lepiej
zrozumieć specyfikę działalności organizacji jak i szkolenia specjalistyczne, dotyczące
wybranych przez uczestniczące osoby obszarów specjalizacji (ścieżek): pomocowej,
antydyskryminacyjnej oraz organizacyjno-prawnej, a także tutoring, tj. indywidualna
opieka, wspierająca nabywanie kompetencji i umiejętności w trakcie wykonywania pracy
na rzecz Stowarzyszenia przez wolontariuszki i wolontariuszy.
Dzięki zrealizowanym działaniom Stowarzyszenie poszerzyło grupę wolontariuszek/
wolontariuszy i współpracujących z nim osób.
Projekt był finansowany ze środków m. st. Warszawy oraz środków pochodzących z 1%
podatku od osób fizycznych.
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Przeciwko przestępstwom
uprzedzeniami

motywowanym

Celem projektu jest zwiększenie ochrony prawnej osób doświadczających najczęściej
przestępstw motywowanych uprzedzeniami (tj. przestępstw, w których motywacja
sprawcy/ sprawców wynika z uprzedzenia wobec grupy osób) w Polsce, tj. osób LGBT oraz
cudzoziemców.
W trakcie zaplanowanych na dwa lata działań przewidziano oferowanie wsparcia osobom
pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów sądowych), zwiększenie
potencjału 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
zakresie ochrony przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami).
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Działania projektu są realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji
Prawnej.
W 2014 roku świadczono poradnictwo prawne skierowane do osób LGB: poradnictwo
osobiste, telefoniczne i za pomocą komunikatorów (szczegółowe informacje znajdują się
w części „Pomoc prawna”), z którego skorzystało 100 osób; powołano Koalicję Przeciwko
Przestępstwom Motywowanym Uprzedzeniami, którą tworzy 10 organizacji z terenu
całego kraju; przeprowadzono dwa szkolenia dla organizacji członkowskich Koalicji
(„Uprawnienia organizacji pozarządowych w postępowaniu policyjnym, prokuratorskim i
sądowym” oraz „Prowadzenie działań rzeczniczych na poziomie lokalnym, regionalnym i
ogólnopolskim”);

zabiegano

także

o

objęcie

możliwe

pełną

ochroną

osób

poszkodowanych w nowo uchwalonej ustawie o ochronie pokrzywdzonego i świadka w
postępowaniu karnym.
Szczegółowe

informacje

o

projekcie

można

znaleźć

na

stronie

www.lambdawarszawa.org/koalicja.
Projekt był dofinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG oraz środków pochodzących z 1% podatku od osób
fizycznych.
Za koordynację działań projektu odpowiadał Michał Pawlęga.
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Kultura, edukacja
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Biblioteka i archiwum
W bibliotece gromadzone są:
- beletrystyczna literatura homoseksualna i dotycząca homoseksualności,
- literatura naukowa i popularna o szeroko pojętym charakterze antropologicznym
(socjologia, etnologia i etnografia, antropologia kulturowa, psychologia, psychoterapia,
seksuologia, medycyna, życie codzienne/praktyczne problemy życia codziennego),
- pisma gejowskie i lesbijskie, również zagraniczne,
- broszury i ulotki,
- materiały wewnętrzne Stowarzyszenia i prace niepublikowane.
Z kolei w archiwum gromadzimy materiały:
- związane z działalnością organizacji LGBT w Polsce i na świecie,
- artykuły z prasy polskiej, dotyczące homoseksualności, transpłciowości i tematyki
HIV/AIDS,
- pinsy (przypinki) związane z organizacjami i tematyką LGBT.
Z księgozbioru można było korzystać na miejscu, część książek można było także
wypożyczyć na zasadach określonych w regulaminie. W 2014 roku w bibliotece odbywały
się także konsultacje poza godzinami dyżurów, zwłaszcza dla osób spoza Warszawy.
Rozpoczęła się praca nad uzupełnieniem katalogu biblioteki, a także pozyskiwanie i zakup
nowych pozycji oraz dodawanie czasopism do archiwum. Aktualnie księgozbiór biblioteki
liczy prawie 4000 woluminów.
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok (z przerwą wakacyjną), oferując dostęp do
zbiorów dwa razy w tygodniu. Podczas jednego dyżuru z biblioteki korzystało od kilku do
kilkunastu osób.
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Działalność biblioteki była finansowana ze środków otrzymanych w ramach 1% podatku
od osób fizycznych.
Za koordynację działalności biblioteki odpowiadał Paweł Wasilewski.

DKF. Kino Lesbijskie z nutą poliamoryczną
DKF jest regularnym cyklem, odbywającym się w każdą ostatnią sobotę miesiąca. W
sumie w 2014 roku odbyło się 9 projekcji (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej), w tym
pokaz specjalny połączony z wykładem w ramach wydarzeń towarzyszących Paradzie
Równości: Epizody, watki, sugestie lesbijskie w kinie polskim.
Celem cyklu jest zapewnienie trwałej obecności kina lesbijskiego wśród propozycji
kulturalnych środowiska LGBT oraz inicjowanie systematycznej debaty poświęconej
filmowej les-twórczości wraz z niszowym wątkiem kobiecej poliamorii. W 2014 roku
materiał porządkowały cykle tematyczne: np. lesbijskie muzykowanie, lesbijki poza
Europą. Pokazy uzupełniały dyskusje na temat filmów, które z czasem posłużą jako
podstawa do tekstów analitycznych, poświęconych wybranym filmom.
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W każdej projekcji uczestniczyło od 6 do 15 osób, dominowały kobiety - w różnym wieku.
Szczegółowe

informacje

o

DKFie

można

znaleźć

na

stronie

www.kinolesbijskie.blogspot.com.
Działalność DKFu była finansowana ze środków otrzymanych w ramach 1% podatku od
osób fizycznych.
Spotkania prowadził Damski Tandem Twórczy: Agnieszka Małgowska i Monika Rak.

Spotkania edukacyjne
Jak co roku w siedzibie Stowarzyszenia organizowane były spotkania z osobami
wnoszącymi znaczny wkład w rozwój społeczności LGBT i jej kultury. W 2014 r.
zorganizowane zostały spotkania z:
 Jackiem Żakowskim (8 luty), podczas którego rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się
w Polsce przez ostatnie 9 lat, jak żyje się gejom, lesbijkom i innym „obcym” w
naszym kraju dziś;
 Anną Grodzką (15 marca) poświęcone rozmowie o książce „Mam na imię Ania” oraz
o codziennym życiu i wyzwaniach, którym muszą sprostać osoby transpłciowe;
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 seksuolożką Alicją Długołęcką (2 czerwca) w trakcie którego obalane były mity o
seksualności kobiet, często uderzające w kobiety nieheteroseksualne;
 Michałem Pirógiem (25 czerwca) o książce „Chcę żyć”, doświadczeniach geja
wyznania żydowskiego w Polsce, w branży rozrywkowej, różnicach w tolerancji dla
osób LGBT w Polsce i Izraelu;
 Dorotą Hall (18 grudnia), podczas którego przyjrzeliśmy się z bliska polskim
publikacjom prasowym o homoseksualizmie i religii.
W każdym ze spotkań wzięło udział ponad 30 osób.
Organizacja spotkań edukacyjnych była finansowana ze środków otrzymanych w ramach
1% podatku od osób fizycznych.
Koordynacja spotkań była powierzona Wojciechowi Skrodzkiemu i Karolinie Borowskiej.

Wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia
Równości

Fotografie laureatów konkursu „Love is love”
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Lambda Warszawa przygotowała wydarzenia, które wpisały się w kalendarz Tygodnia
Równości Parady Równości 2014. Pierwszym z nich był konkurs fotograficzny „Love is
love”, polegającym na zrobieniu zdjęcia promującego prawne uregulowanie związków
jednopłciowych w Polsce. Nagrodą w konkursie była profesjonalna sesja fotograficzna.

Fotografie laureatek konkursu „Love is love”

Kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach Tygodnia Równości był warsztat „Jak
możesz przeciwdziałać dyskryminacji osób LGBT” prowadzony przez Michała Pawlęgę,
trenera równościowego i antydyskryminacyjnego. Osoby uczestniczące w zajęciach
zapoznały się z metodami rozpoznawania mowy nienawiści i przestępstw motywowanych
uprzedzeniami,

przepisami

prawa

chroniącymi

przed

dyskryminacją,

a

także

realizowanymi w Polsce inicjatywami dotyczącymi przeciwdziałania temu zjawisku. Udział
w warsztacie wzięło 15 osób.

W Tygodniu Równości została także zorganizowana debata "Wychodzimy z szafy!”,
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podczas której gościnie: Katarzyna Szustow, Damski Tandem Twórczy oraz prowadząca
Maja Konarzewska dyskutowały o obecności kobiet nieheteronormatywnych w
przestrzeni publicznej. W debacie wzięło udział ok. 30 osób. Fundacja Feminoteka
udzieliła swoją przestrzeń na czas debaty.

Podczas Parady Równości 2014, Lambda Warszawa tradycyjnie niosła największą w
Warszawie tęczową flagę.
Działania towarzyszące Paradzie Równości były finansowane ze środków otrzymanych w
ramach 1% podatku od osób fizycznych.

Nagroda Tolerancji
14 listopada 2014 roku w Paryżu została wręczona Europejska Nagroda Tolerancji.
Polską laureatką została Monika Płatek, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego w
Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji.
Przyznaliśmy nagrodę Monice Płatek za bardzo odważną i niezależną postawę podczas
zabierania głosu w kwestiach praw osób LGBTQ. Jej rzeczowe i inteligentne komentarze
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związane z prawami ludzi LGBTQ odbijają się szerokim echem szczególnie w mediach
społecznościowych i są bardzo szeroko komentowane i udostępniane. Doceniamy również
jej postawę pełną szacunku dla innych poglądów – z adwersarzami dyskutuje z wysoką
kulturą. Nagroda Tolerancji z przyznawana jest przez Lambdę Warszawa i Kampanię
Przeciw Homofobii [Polska], MANEO [Niemcy] i SOS-Homophobie [Francja].

Maraton

Pisania

Listów z Amnesty
International
Maraton Pisania Listów odbył się po
raz drugi w Stowarzyszeniu. W czasie
Maratonu przez 24 godziny powstają
ręcznie

pisane

listy

w

obronie

kilkunastu konkretnych osób lub grup
osób, których prawa człowieka zostały
złamane. W organizowanym 13 grudnia Maratonie w Lambdzie wzięło udział ok. 50 osób.
Wspólnie napisano 307 listów. Wśród uczestników/czek pojawiło się wiele znanych i
wpływowych osób m.in. Monika Płatek, Wanda Nowicka, Anna Grodzka.
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Matronato-patronaty
Nasze stowarzyszenie zostało matro-patronką następujących wydarzeń:
Warsztaty tańca „Over the Rainbow”, 14 lutego

Latający kufer, bajka personalizowana
Projekt ma na celu stworzenie bajki personalizowanej w oparciu o już istniejącą książeczkę
personalizowaną „Ćwir-Ćwir. Bajka o Wróbelku i Królewnie/Królewiczu…” w formie filmu
animowanego i audiobooka. Projekt został uruchomiony 4.11.2014 poprzez uruchomienie
zbiórki w serwisie PolakPotrafi.pl Zbiórka trwała do 12.12.2014. Zakończenie projektu
zaplanowano na przełomie marca-kwietnia 2015 r. W tym czasie będzie tworzona
animacja oraz audiobook.
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Kobieta Nieheteronormatywna
Jest to cykl 10 comiesięcznych spotkań, podczas których głośno mówimy o kobiecie
nieheteronormatywnej, jej tożsamości czy tożsamościach, orientacjach seksualnych,
starości, niepełnosprawności, rodzicielstwie, polityce, wykluczeniu oraz przemocy
wewnętrznej i zewnętrznej. Pierwsze spotkanie projektu odbyło się we wrześniu 2014
roku.
Chór Voces Gaudiae
Jest to pierwszy w Polsce chór LGBT i przyjaciół.
Misja chóru:
 służyć rozwojowi i socjalizacji osób LGBTQ,
 wspierać społeczność LGBTQ,
 pracować dla dobra całego społeczeństwa
 poprzez działania integracyjne i edukacyjne
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