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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica ŻURAWIA Nr domu 24 A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-515 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226285222

Nr faksu 226285222 E-mail 
warszawa@lambdawarszawa
.org

Strona www www.lambdawarszawa.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-06-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01295467000000 6. Numer KRS 0000140531

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dorota Bregin Przewodnicząca Zarządu NIE

Krzysztof Kliszczyński Zastępca 
Przewodniczącej 
Zarządu

NIE

Michał Pawlęga Sekretarz Zarządu NIE

Paweł Fischer-Kotowski Członek Zarządu NIE

Inga Kostrzewa Członkini Zarządu NIE

Wojciech Muża Członek Zarządu (do 
30.01.2013)

NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

STOWARZYSZENIE LAMBDA - WARSZAWA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją 
społeczną na rzecz tolerancji wobec zjawiska homoseksualizmu, 
biseksualizmu i transseksualizmu,
2. Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i 
społecznego:
- kształtowanie pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn 
homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych,
- propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu wirusem 
HIV i innym infekcjom przenoszonym drogą płciową.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności 
działania, związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, zwłaszcza 
dyskryminacji ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Propagowanie działalności oświatowej i uświadamiającej.
2. Udział w przedsięwzięciach w zakresie walki z HIV/AIDS.
3. Wspieranie i współudział w pracach naukowych oraz szerzenie 
informacji o naukowych poglądach na temat homoseksualizmu.
4. Odczyty, spotkania, dyskusje, wystawy i inna działalność publiczna 
ukazująca aspekty życia osób homoseksualnych.
5. Organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie 
psychologii, oświaty zdrowotnej i prawa.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
7. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw 
dotyczących statutowych celów Stowarzyszenia w szczególności poprzez 
prowadzenie biblioteki i archiwum.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Kowalski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Magdalena Sztenke Członkini Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Wojciech Skrodzki Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Telefon Zaufania
Tak jak w latach poprzednich – funkcjonował w 2013 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00 – 
21.00. Dyżury w telefonie zaufania pełnili przeszkoleni wolontariusze i wolontariuszki Stowarzyszenia 
Lambda Warszawa – 6 osób. Dzwoniącym zapewniano całkowitą anonimowość rozmów. Odbierane 
telefony były ewidencjonowane w elektronicznym systemie ewidencji. Dla wielu osób dzwoniących do 
naszego Telefonu Zaufania rozmowy te były pierwszą próbą powiedzenia o swej tożsamości 
psychoseksualnej. Część dzwoniących poprzez TZ nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem i skorzystała z 
innych form pomocowych – przede wszystkim grup wsparcia i indywidualnego poradnictwa 
psychologicznego. W roku 2013 odbywały się także superwizyjne Grupy Wsparcia dla Pracowników 
Telefonu Zaufania, podczas których omawiano wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem 
naszego Telefonu.
W 2013 r. odebrano ponad 450 telefonów.

Dyżury na Gadu-Gadu
Poradnictwo za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu (1286102) prowadzone jest przez Lambdę 
Warszawa od ponad dziewięciu lat. Dyżury prowadzą osoby, które służą pomocą i wsparciem, 
odpowiadają na trudne pytania, udzielają informacji. Osoby dyżurujące na Gadu-Gadu starają się 
pomóc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, ułatwiają zaakceptowanie własnej seksualności. Pomoc przez 
Gadu-Gadu nie jest terapią ani psychoterapią. Gadu-Gadu powstało z myślą o pomocy poprzez życzliwą 
i konstruktywną rozmowę.

Pomoc prawna
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W roku 2013 poradnictwo prawne z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego dla osób LGBT 
w sprawach związanych z orientacją i tożsamością seksualną było świadczone przez prawniczki Karolinę 
Brzezińską i Anetę Mikołajczyk.
W 2013 r. w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa poradnictwo prawne było świadczone zarówno w 
ramach działalności statutowej stowarzyszenia, a także w ramach zadania publicznego „Prowadzenie 
poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w szczególności 
prawnego i/lub psychologicznego)”, współfinansowanego przez m.st. Warszawa. Projekt był 
skierowany do osób LGBT zagrożonych, a także doświadczających dyskryminacji, co przyczyniło się do 
zwiększenia świadomości prawnej mieszkanek/ców Warszawy. Poradnictwo realizowane było w 
wybrane wtorki, piątki, soboty i niedziele. W ramach projektu odbyło się 79 porad prawnych.
W ramach działalności statutowej stowarzyszenia poradnictwo odbywało się poprzez pocztę 
elektroniczną, telefon, a także indywidualnie w wybrane wtorki i czwartki. Z poradnictwa skorzystało 
około 50 osób. Zapytania dotyczyły głównie chęci uregulowania sytuacji prawnej między 
partnerkami/ami tj. kwestii dziedziczenia, udzielania wzajemnych pełnomocnictw, ale także przemocy 
w związku czy też spraw rozwodowych.
Ponadto, w ramach zadania publicznego „Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych 
organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy”, współfinansowanego 
przez m.st. Warszawa, którego celem było zaktywizowanie chętnych osób do pracy w wolontariacie. 
Dzięki projektowi zrekrutowano osoby, które zdecydowały się na wybór m.in. ścieżki prawnej i tym 
samym dołączyły do zespołu prawnego stowarzyszenia.

Psychologiczna działalność pomocowa
Stowarzyszenie w ramach swojej działalności z zakresu pomocy psychologicznej prowadzi lub wspiera 
prowadzenie grup spotkaniowych i wsparcia. Prowadzi także tradycyjną pomoc psychologiczną w 
postaci konsultacji, poradnictwa psychologicznego, seksuologicznego, psychologicznej interwencji 
kryzysowej oraz psychoterapii krótkoterminowej. Niezależnie od tego pomoc udzielana jest także w 
formie networkingu, czyli porad udzielanych przez Internet oraz partyworkingu – pracy edukacyjno-
profilaktycznej w klubach i dyskotekach w Warszawie oraz telefonu.

W niewielkim wymiarze Stowarzyszenie prowadzi także indywidualne spotkania life couchingowe.
W ramach pomocy grupowej prowadzonych było 8 regularnie spotykających się grup. 
„Grupa rozwojowa” jest grupą psychoedukacyjną i prowadzona jest przez psychologa, trenera i 
psychoterapeutę – Łukasza Baryckiego. Odbywała się co tydzień w środę o godz. 18:15 i trwała 2 h. W 
2013 r. odbyło się 40 spotkań, a w każdym uczestniczyło średnio 12 uczestników/uczestniczek. Grupa 
skierowana jest do osób dorosłych powyżej 25 roku życia, które nie mogą być objęte innymi formami 
pomocy kierowanymi do osób używających lub nadużywających alkoholu oraz jako forma wspierająca 
rozwój umiejętności społecznych i pogłębianie wiedzy o sobie. Jej celem jest wspieranie uczestników 
zajęć w rozwijaniu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych bez 
konieczności sięgania po „podpórki emocjonalne” takie jak alkohol, używki, niebezpieczne zachowania, 
jak np. przypadkowy seks. Celem jest także stworzenie miejsca i grupy, do której może dołączyć każdy 
zainteresowany bądź będący w kryzysie człowiek i może dzięki temu mieć szansę na swobodną 
wymianę myśli, obaw czy poglądów. Cel został spełniony. Poprawiła się umiejętność radzenia sobie w 
kryzysowych sytuacjach w sposób konstruktywny wśród uczestników grupy. Na bieżąco do grupy 
dochodziły nowe osoby, bądź wracały na spotkania te, które chodziły na nią wcześniej. Średnia wieku 
osób w grupie waha się w granicach 30-45 lat. Bywają też osoby poniżej 25 r.ż., a jeden z uczestników 
ma ponad 80 lat.

Grupa dla rodziców i bliskich osób LGB
„Grupa dla rodziców i bliskich osób LGB” jest grupą wsparcia i prowadzona jest przez Elżbietę Szczęsną, 
matkę osoby nieheteroseksualnej. Odbywała się w każdy czwarty tydzień miesiąca o godz. 18:00 i 
trwała 1 h i 30 min. W 2013 r. odbyło się 12 spotkań, a w każdym z nich uczestniczyły średnio 3 osoby.
Celem grupy było wsparcie rodziców i bliskich osób LGBT. Cierpliwe słuchanie problemów, jakie mają ze 
sobą rodzice, gdy dowiadują się o orientacji homoseksualnej swoich dzieci. Przekazywanie wiedzy o 
osobach homoseksualnych i transseksualnych. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami grupy. 
Rozmowy o problemach osób LGBT. Udzielanie porad dotyczących tego jak informować o 
nieheteroseksualnej orientacji swoich dzieci pozostałych członków rodziny i znajomych. Było nim także 
przekazywanie informacji o literaturze o tematyce LGBT. Cel został osiągnięty. Rodzice i bliscy osób 
LGBT bardzo aktywnie uczestniczą w spotkaniach. Dzięki temu wielu osobom udało mi się pomóc 
zrozumieć swoje dzieci. Rodzice wychodzili ze spotkań spokojniejsi, bardziej otwarci na doświadczenia 
wynikające z bycia rodzicem osoby nieheteroseksualnej.

Grupa wsparcia dla kobiet Gennema
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„Gennema” jest grupą dla kobiet nieheteroseksualnych i miała charakter grupy wsparcia. W 
odróżnieniu od edycji z poprzednich lat była grupą zamkniętą, o przyjęciu do której decydowała 
wstępna konsultacja z prowadzącą. Spotkania wstępne miały na celu zweryfikowanie oczekiwań 
uczestniczki w stosunku do celów grupy oraz zaproponowanie maksymalnie adekwatnej oferty 
pomocowej w przypadku niezakwalifikowania uczestniczki do grupy.
Prowadzącą była Anna Jaglińska. Odbywała się w każdy czwartek o godz. 20:00, a każde spotkanie 
trwało 2 h. Przeprowadzonych zostało 21 spotkań, a w każdym średnio brało udział 6 uczestniczek. 
Celem nadrzędnym prowadzenia grupy było stworzenie przestrzeni do spotkania i wymiany 
doświadczeń przez kobiety nieheteroseksualne.
Do celów szczegółowych zaliczyć należy:
- wymianę doświadczeń życiowych zarówno w kontekście własnej seksualności, jak i innych będących 
bieżącym przedmiotem uwagi i zainteresowania (coming out, radzenie sobie w relacjach z innymi 
ludźmi, kwestie dot. dyskryminacji);
- wsparcie emocjonalne w radzeniu sobie z przeżywanymi kryzysami.
Cel został spełniony. W większości zajęć brały udział wszystkie uczestniczki, co jest pośrednim 
przejawem znaczenia grupy dla poszczególnych kobiet.
W spotkaniach podsumowujących i zamykających grupę uczestniczki dzieliły się poczuciem ważności i 
wartości spotkań dla nich samych (choć na różnym poziomie).

Grupa dla osób z niepełnosprawnością
„Grupa LGBT z niepełnosprawnościami” jest grupą wsparcia. Prowadzona była przez Barbarę Krawczyk 
– osobę z niepełnosprawnością. Odbywała się w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 16:15, a każda z 
nich trwała 1 h i 30 min. Odbyło się 10 spotkań i średnio uczestniczyło w nich pięcioro uczestników i 
uczestniczek.
Głównym celem jest dzielenie się kłopotami i radościami oraz wspólne rozwiązywanie problemów, 
którym dzieli się cierpiąca osoba. Kolejnym celem jest oswajanie społeczeństwa ze społecznością LGBT, 
która też boryka się z różnymi dysfunkcjami fizycznymi. Grupa ma też charakter kulturalno- 
rozrywkowy, polegający na wspólnych wyjściach do kina, teatru, klubów oraz lokali gastronomicznych.
Cel został osiągnięty przez pełną realizację powyższych założeń.

Grupa AA
„Grupa mityngowa AA-Tęcza” jest grupą wsparcia. Prowadzona była przez Barbarę Krawczyk w każdą 
niedzielę o godz. 14:30, a każde spotkanie trwało 1 h i 30 min.
Przeprowadzone zostały 52 spotkania. Uczestniczyło w każdym z nich średnio pięcioro uczestników i 
uczestniczek.
Celem wszystkich mityngów Anonimowych Alkoholików, a więc także „AA-Tęcza” jest dzielenie się 
nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w 
wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jest to fundamentalna zasada Anonimowych Alkoholików, aby nieść 
posłanie innym cierpiącym alkoholikom. Mityngi opierają się na Programie Dwunastu Kroków i 
Dwunastu Tradycjach.
Cel był spełniany na każdym spotkaniu dzięki realizowaniu programu, o którym mowa powyżej. Grupa 
jest finansowana i prowadzona przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików, a Stowarzyszenie Lambda 
Warszawa umożliwia korzystanie w tym celu z własnego lokalu.

Grupa „Wiara i Tęcza”
„Wiara i Tęcza – Warszawa” jest grupą o charakterze spotkaniowym dla wierzących osób LGBT. 
Prowadzona jest przez Maksymiliana Jaworskiego, Marcina Dzierżanowskiego oraz Agnieszkę Wiciak. 
Odbywała się w co drugi czwartek o godz. 19:00 i trwała 2 h. Odbyło się 20 spotkań, a w każdym z nich 
brało udział 8 osób.
„WiT – Warszawa” jest jedną z grup wspólnoty „Wiara i Tęcza” i spotyka się w kilku celach, jako:
- grupa dzielenia (omawianie swoich problemów wynikających z homofobii w społeczeństwie
i związkach wyznaniowych);
- grupa dyskusyjna – organizowanie spotkań tematycznych jak: pokazy filmów, dyskusje ze znanymi
postaciami, np. Brendan Fay, Jan Turnau;

- grupa modlitewna – uczestnicy jako wierzący mają silną potrzebę wspólnotowego przeżywania swojej 
religijności. Niestety, pomimo starań i organizowania takich spotkań w budynkach sakralnych spotykają 
się z odmową. W Stowarzyszeniu Lambda Warszawa uczestnicy korzystają z możliwości spotkania się w 
ciszy i skupieniu, tak by uszanować osoby niewierzące obecne w pomieszczeniach Stowarzyszenia. 
Uczestnicy i uczestniczki przeżywają medytacje chrześcijańską nad Biblią lub krótkie spontaniczne 
modlitwy;
- grupa działania – uczestniczący/ce omawiają sprawy organizacyjne, przygotowują kalendarz spotkań, 
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kreują politykę relacji ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, własny wizerunek, wyznaczają kolejne 
cele.
Realizacja wszystkich celów podejmowana jest i organizowana na bieżąco. W 2013 r. były to spotkania 
w Lambdzie, jak i poza siedzibą Stowarzyszenia (panele dyskusyjne, marsze, eventy).
Grupa „Wiara i Tęcza - Warszawa” jest częścią wspólnoty ogólnopolskiej grupy „Wiara i Tęcza”, która 
jest odpowiedzialna za organizację spotkań w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. WiT organizuje 
spotkania ogólnopolskie oraz wspólne rekolekcje. Stowarzyszenie udostępnia pomieszczenie we 
własnym lokalu. Dzięki finansowaniu w kwocie 600 zł ze środków Funduszu Stonewall Stowarzyszenia 
Lambda Warszawa „WiT - Warszawa” wydało broszury antydyskryminacyjne.

Grupa studencka
„Grupa Studencka” jest grupą spotkaniową. Prowadzącym jest Bartłomiej Skrzypiec. Odbywała się w 
wybrane wtorki średnio raz w miesiącu o godz. 18:30, a każde spotkanie trwało 1 h i 30 min. Odbyło się 
8 spotkań. Średnio w każdym z nich uczestniczyło 10 osób.
Celem prowadzenia „Grupy Studenckiej” było stworzenie przestrzeni, w której akademicka młodzież 
LGBT mogła się spotykać, dyskutować na różne tematy związane z homo-, bi- i transpłciowością, 
kulturowym wymiarem płci i dotyczącymi jej zagadnieniami społecznymi (tzw. gender), a także rozwijać 
swoje zainteresowania i poszerzać swoja świadomość na polu tematów równościowych i 
antydyskryminacyjnych.
W czasie spotkań grupy studenckiej w okresie dwóch semestrów 2013 r. udało się zorganizować kilka 
spotkań warsztatowych (antydyskryminacyjnych, dotyczących procesów grupowych oraz 
psychologicznych). Poruszone zostały wymienione w celu grupy tematy dyskusji. Doszło także do 
częściowej aktywizacji uczestników grupy, którzy przejmowali inicjatywę i odpowiedzialność za 
przygotowanie merytorycznej części niektórych spotkań.

Grupa „Bezpieczniejsze związki”
Grupa „Bezpieczniejsze związki” jest grupą o charakterze socjoterapeutycznym. Jest także integralnym 
elementem projektu „Bezpieczniejsze związki”, w którym prowadzone są także działania metodą 
partyworkingu.
Prowadzona jest co poniedziałek, w siedzibie Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Niezależnie odbywały 
się konsultacje indywidualne, podczas których psychologowie, pedagogowie i przeszkoleni pracownicy 
prowadzili rozmowy indywidualne. Przeprowadzono w sumie 40 godzin spotkań grupy 
socjoterapeutycznej w ramach 20 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań współprowadzonych przez 
dwie osoby.

W ramach pomocy indywidualnej, parom oraz rodzin prowadzono różnorakie formy oddziaływań 
psychologicznych, w tym:
1. konsultacje psychologiczne – 1-2 spotkania z psychologiem i/lub 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;
2. poradnictwo psychologiczne – maksymalnie kilka spotkań z psychologiem i/lub psychoterapeutą 
udzielanie rad bazujących na aktualnej psychologii akademickiej w sposób dostosowany do możliwości 
emocjonalnych i intelektualnych pacjenta;
3. psychologiczną interwencję kryzysową – spotkania z psychologiem mające na celu minimalizowanie 
skutków gwałtownego kryzysu psychologicznego (np. ryzyko samobójstwa, destrukcyjnych działań 
podejmowanych w afekcie, gwałtownych dekompensacji psychicznych) pacjenta przez względnie 
dyrektywny styl pracy psychologa;
4. psychoterapię krótkoterminową – maksymalnie 12 spotkań prowadzonych przez psychoterapeutów 
zgodnie z przyjętym nurtem psychoterapii mającym empirycznie potwierdzoną skuteczność;
5. lifecoaching–rodzajcoachingu,którykoncentrujesięnaosiąganiucelówosobistych;obejmuje: 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);
6. konsultacje seksuologiczne – rodzaj oddziaływania psychologicznego mającego na celu leczenie 
zaburzeń psychoseksualnych.
Wyżej wymienione formy pomocy psychologicznej świadczone były przez cały rok od poniedziałku do 
soboty.

Program partyworkerski realizowany przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa od 15 lat. W 2013 r. 
udało się przeprowadzić ponad 100 dyżurów w klubach dla MSM (przeznaczonych dla mężczyzn 
mających seks z mężczyznami). Podczas działań środowiskowych w przestrzeni klubowej 
przeprowadzono wiele rozmów dotyczącej tematyki chorób przenoszonych droga płciową w tym 
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HIV/AIDS, zagadnień związanych z problemami uzależnień od alkoholu jak i innych środków 
psychoaktywnych. Często problemy dotykały również tematyki coming outu i zagadnień 
równościowych. W trakcie działań środowiskowych rozdaliśmy około 6 000 prezerwatyw i 4 500 
lubrykantów. Nasze działania miały miejsce w dobrze znanych warszawskiej młodzieży LGBT klubach 
takich jak: Lodi Dodi, Fantom, Galla, Glam, Heaven, Bunkier, Toro. W ramach projektu co poniedziałek, 
w siedzibie stowarzyszenia, odbywały się konsultacje indywidualne, podczas których psychologowie, 
pedagogowie i przeszkoleni pracownicy prowadzili działania stacjonarne.

„Seks w moim mieście”
Była to nowa i nowatorska, ogólnopolska inicjatywa odbywająca się w przestrzeni miejskiej skierowana 
do MSM (w wieku 18-35 lat) podejmującymi ryzykowane zachowania seksualne, oraz 
eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi w tym alkoholem. W trakcie kampanii zostały 
przeprowadzone szkolenia dla pracowników barów, pubów, dyskotek dla MSM, oraz szkolenie dla 
partyworkerów. W dwudniowym szkoleniu dla barmanów uczestniczyło 16 osób. Tematyka szkolenia 
poruszała problemy związane z nawiązywaniem komunikacji między klientem a barmanem, dotykała 
również zagadnień związanych z STI w tym HIV/AIDS.
Szkolenie dla partyworkerów odbyło się w Warszawie. Celem warsztatów było wypracowanie 
wspólnych metod pracy (partywork), poszerzenie wiedzy dotyczącej środków psychoaktywnych, 
ugruntowanie wiedzy dotyczącej HIV/AIDS i innych STI.

Poradnia internetowa bezpytan.pl
Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem 
psychologicznym, prawnym i socjalnym, poradnictwem w zakresie bezpieczniejszych zachowań 
seksualnych oraz obsługa forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym 
alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin.
Działanie polegało na prowadzeniu poradni internetowej dostępnej pod adresem www.bezpytan.pl. 
Kluczowym działaniem realizowanym w ramach projektu było prowadzenie profesjonalnego, 
bezpłatnego i anonimowego poradnictwa przez Internet, za pomocą komunikatorów tekstowych: czat 
Portalu Interia.pl (czateria.interia.pl), Gadu-Gadu, Skype oraz poczty email.

Program profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używającychi nadużywających alkoholu w 
motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych
Celem ogólnym projektu było poszerzenie oferty oddziaływań na terenie Warszawy w zakresie 
ograniczenia rozmiarów problemów alkoholowych i zachowań ryzykownych dotyczących używania 
alkoholu oraz zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla tzw. populacji specyficznych 
pacjentów znajdujących się na różnych etapach uzależnienia oraz innych form nałogowego 
funkcjonowania – leczących się w placówkach terapii uzależnień lub po ukończeniu leczenia.
Projekt trzyletni (grudzień 2012 – listopad 2015). Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i 
nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych zakładał w 
2013 r. realizację następujących działań:
• prowadzenie grupy rozwojowej (36 spotkań, 72 godzin),
• prowadzenie grupy socjoterapeutycznej (47 spotkań, 94 godzin),
• prowadzenie konsultacji psychologicznych (599 godzin).

Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lubdoświadczających dyskryminacji (w 
szczególności prawnego i/lubpsychologicznego)
Projekt był skierowany do osób dorosłych zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy zagrożonych 
dyskryminacją ze względu na swoją tożsamość i/lub orientację seksualną oraz osób jej 
doświadczających – osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, poszukujących możliwości 
uzyskania kompleksowego poradnictwa ukierunkowanego na rozwiązanie doświadczanych trudności. 
Celem projektu była poprawa funkcjonowania społecznego osób LGBT zagrożonych dyskryminacją i jej 
doświadczających, zwiększenie świadomości prawnej mieszkanek_ców Warszawy przynależnych do 
grupy LGBT oraz wsparcie psychologiczne w diagnozowaniu potrzeb oraz opracowaniu propozycji 
działań zmierzających do rozwiązania problemów osób LGBT w trudnych i kryzysowych sytuacjach 
życiowych.
W ramach projektu zrealizowano 213 godzin poradnictwa psychologicznego, 21 godzin poradnictwa 
seksuologicznego oraz 84 godzin poradnictwa prawnego w zróżnicowanych godzinach.

„Beyond Borders – Sharing knowledge and strategies on improving support and social inclusion for the 
culturally diverse LGBT people living in Europe”
Celem projektu „Beyond Borders” (pol. „Przekraczając granice”) był rozwój edukacji ludzi dorosłych, 
który prowadził do zapobiegania wykluczeniu społecznemu lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz 
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transpłciowych i transgenderowych (LGBT) o różnym pochodzeniu etnicznym, kulturowym (z 
uwzględnieniem migrantów i migrantek) oraz umożliwienie wymiany wiedzy, pomiędzy 
aktywistkami/aktywistami działającymi na rzecz społeczności LGBT a organizacjami wspierającymi 
imigrantów/imigrantek, w kwestii rasizmu, homofobii, transfobii, dyskryminacji krzyżowej oraz 
wykluczenia społecznego.
Projekt współtworzyło sześć organizacji europejskich, które współpracowały ze sobą w celu 
wzmocnienia swojego potencjału w zakresie budowy sieci łączącej różne grupy społecznie wykluczone. 
Działania projektu są dokumentowane na stronie www.beyondbordersproject.wordpress.com.
W 2013 r. odbyły się 2 spotkania organizacji partnerskich projektu – w Wilnie (Litwa) i we Wiedniu 
(Austria).
Projekt był realizowany w latach 2011 – 2013.

Kształcenie wolontariuszek i wolontariuszy
Projekt „Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania 
kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy” 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 
kompleksowe działania umożliwiające 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.

Biblioteka
W bibliotece gromadzimy literaturę związaną z tematyką homoseksualności i biseksualności.
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok – z przerwą wakacyjną. Dyżury biblioteczne były pełnione we 
wtorki i czwartki w godzinach 19:00 – 21:00.
Podczas jednego dyżuru z biblioteki korzystało od kilku do kilkunastu osób.

Archiwum
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.
Zbiory archiwum są wykorzystywane do prac naukowych oraz dokumentowania historii ruchu LGBT w 
Polsce.

Klub Filmowy – kino lesbijskie DKF. Kino Lesbijskie z nutą poliamoryczną.
Znacząca okazała się cykliczność zdarzenia, dzięki której stworzyła się niewielka grupa stałych 
bywalczyń, ale wciąż pojawia się nowe zainteresowane DKF-em widzki.
Więcej informacji: http://kinolesbijskie.blogspot.com.
Program:

Spotkania edukacyjne
Jak co roku w siedzibie Stowarzyszenia organizowane były spotkania z osobami wnoszącymi znaczny 
wkład w rozwój społeczności LGBT i jej kultury. W 2013 r. zorganizowane zostały spotkania z:
• Karolem Radziszewskim (13 kwietnia), dotyczące wątków homo- i biseksualnych w jego sztuce; 
podczas spotkania zaprezentowano dwa najnowsze filmy artysty „Backstage” (2011) oraz „Sebastian” 
(2010), które stanowiły inspirację do rozmowy na temat współczesnej sztuki LGBT;
• dr Tomaszem Kaliściakiem (25 maja) pod tytułem „Zagłada ludzkości, czyli odmieńcy w literaturze 
polskiej”. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. zagłady w kontekście odmienności, wpływu na literaturę 
„paniki homoseksualnej” oraz odczytywania literatury przy założeniu odgrywania w niej istotnej funkcji 
przez homoseksualność.
W każdym ze spotkań wzięło udział ponad 30 osób.

Nasze stowarzyszenie zostało matro-patronką filmów:
• „Kyss mig”, wyd. Solopan, premiera 14 maja;
• „Zabić geja. Kino kontra homofobia” – cykl filmów z Rainbow Collection, premiera maj-czerwiec;
• „Lada dzień”, wyd. Mayfly, premiera 6 września;
• „W ciemno”, wyd. Mayfly, premiera 11 października.
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Fundusz Stonewall jest funduszem stworzonym 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, trans i niedeklarujących płci 
w Polsce oraz zwiększenia wobec nich tolerancji społecznej. Zgodnie z przyjętymi zasadami w 2013 r. 
Fundusz dysponował kwotą odpowiadającą 15% środków otrzymanych w ramach 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych w poprzednim roku, tj. 3 200 zł.
W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu Rada Funduszu w składzie prof. Zbigniew Izdebski, 
prof. Monika Płatek, dr hab. Jacek Kochanowski, dr Kazimiera Szczuka, Tomasz Raczek i Krzysztof 
Kliszczyński zdecydowała się przyznać dotacje czterem projektom:
1. Fundacji Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE, Olsztyn na realizację projektu „Przegląd Filmów 
LGBTQino”, dotacja 1 000 zł;
2. Stowarzyszeniu Krakowski Klub Sportowy Krakersy, Kraków na realizację projektu „Gay & Lesbian 
Amateur CUP Kraków 2014 – GLAM CUP”, dotacja 1 000 zł;
3. Grupie nieformalnej Queerowe Centrum Społeczne, Warszawa, na realizację projektu „Bezpieczna 
Przestrzeń”, dotacja 600 zł;
4. Grupie nieformalnej „Grupa Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza”, Oddział Warszawa na realizację 
projektu „Opracowanie i druk pierwszej w Polsce broszury antydyskryminacyjnej dotyczącej chrześcijan 
LGBTQ”, dotacja 600 zł.

Uczestnictwo w pracach Koalicji Równych Szans. Koalicja Równych Szans jest nieformalną platformą 
skupiającą szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania 
zasady równości i niedyskryminacji, powstała ona w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie 
przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu. Organizacje wchodzące w skład 
koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat aktywnymi w obszarze przeciwdziałania 
dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem 
odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego prawa 
antydyskryminacyjnego.

Uczestnictwo w pracach Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy z Nienawiści.
Uczestnictwo w pracach Koalicji Na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Uczestnictwo w pracach Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy.
Uczestnictwo w pracach Komisji opiniującej oferty w zakresie równego traktowania na terenie m. st. 
Warszawy.
Uczestnictwo w sieci „Równość i różnorodność praktycznie”
Uczestnictwo w pracach Koalicji „Partnerstwo dla związków”

Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji – praktyczny poradnik
Organizacja Maratonu Pisania Listów We współpracy ze Stowarzyszeniem Amnesty International
Udział w Paradzie Równości 2013
Przyznanie "Nagrody tolerancji" w ramach współtworzonego "Berlińskigo Przymierza Przeciw 
Homofobii".
Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla samorządu warszawskiego - "Równościowy samorząd"
Pilne akcje
Stowarzyszenie na bieżąco reagowało na przejawy dyskryminacji i nietolerancji wobec grup 
mniejszościowych, występując do organów publicznych z listami wzywającymi do wyjaśnienia 
zaistniałych sytuacji oraz zaniechania praktyk dyskryminacyjnych. Do najważniejszych wystąpień 
Stowarzyszenia w 2013 r. należały:
- wystąpienie do Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach w sprawie nienależytego zabezpieczenia 
wydarzenia plenerowego organizowanego przez Stowarzyszenie „Tęczówka”;
- wystąpienie do instytucji samorządowych miasta Zabrze z wezwaniem do podjęcia działań
w odpowiedzi na organizowaną manifestację antyromską;
- wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej z wezwaniem do wycofania homofobicznego
podręcznika „Wędrując ku dorosłości” przeznaczonego do nauczania przedmiotu „Wychowanie do 
życia w rodzinie” w klasach I-III gimnazjum; w odpowiedzi na nasz protest podręcznik ten został 
skreślony z listy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
- wysłanie listu – prośby o spotkanie, wraz z innymi organizacjami LGBTQ, po wyborze Joanny Kluzik-
Rostkowskiej na stanowisko ministry Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

9600

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

upowszechnianie i 
ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także 
działania wspomagające 
rozwój demokracji

Działania w ramach 
nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego to 
wszystkie te, które 
służą realizacji celów 
statutowych, a więc:
1. Propagowanie 
działalności oświatowej 
i uświadamiającej.
2. Udział w 
przedsięwzięciach w 
zakresie walki z 
HIV/AIDS.
3. Wspieranie i 
współudział w pracach 
naukowych oraz 
szerzenie informacji o 
naukowych poglądach 
na temat 
homoseksualizmu.
4. Odczyty, spotkania, 
dyskusje, wystawy i 
inna działalność 
publiczna ukazująca 
aspekty życia osób 
homoseksualnych.
5. Organizowanie 
własnego poradnictwa i 
konsultacji w zakresie 
psychologii, oświaty 
zdrowotnej i prawa.
6. Prowadzenie 
działalności 
wydawniczej zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami.
7. Gromadzenie, 
opracowywanie i 
udostępnianie 
wszelkich wydawnictwa 
dotyczących 
statutowych celów 
Stowarzyszenia w 
szczególności poprzez 
prowadzenie biblioteki i 
archiwum.

94.99.z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 488,700.58 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 487,769.53 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 16.05 zł

e) Pozostałe przychody 915.00 zł

31,980.00 zł

73,990.60 zł

262,380.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7,800.48 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26,362.45 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 368,350.60 zł
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915.00 zł

5,885.48 zł

1,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,579.20 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 34,975.39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 26,362.45 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 463,579.00 zł 26,362.45 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

452,794.14 zł 26,362.45 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

64.79 zł

10,720.07 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Cele statutowe 646.90 zł

1 Fundusz Stonewall 3,200.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

2,525.19 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

65.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

43.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 295,123.28 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 295,123.28 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

295,123.28 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

60.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

43.00 osób

17.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 295,123.28 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

965.75 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

16.67 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

377.53 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

5,625.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

600.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,625.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Równościowy samorząd Projekt polegał na 
przeprowadzeniu szkoleń 
antydyskryminacyjnych dla 
pracownic i pracowników 
warszawskiego samorządu: 
Ośrodków Pomocy Społecznej, 
Wydziałów Spraw Społecznych i 
Zdrowia oraz Wydziałów 
Obsługi Mieszkańców dla 
wszystkich dzielnic miasta 
stołecznego Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa 4,750.00 zł

2 Prowadzenie poradnictwa 
dla osób i rodzin 
zagrożonych i/lub 
doświadczających 
dyskryminacji (w 
szczególności prawnego 
i/lub psychologicznego)

Projekt skierowany do osób 
dorosłych zamieszkujących na 
terenie m. st. Warszawy 
zagrożonych dyskryminacją ze 
względu na swoją tożsamość 
i/lub orientację seksualną oraz 
osób jej doświadczających -– 
osób homoseksualnych, 
biseksualnych i transpłciowych, 
poszukujących możliwości 
uzyskania kompleksowego 
poradnictwa ukierunkowanego 
na rozwiązanie doświadczanych 
trudności.
Celem projektu była poprawa 
funkcjonowania społecznego 
osób LGBT zagrożonych 
dyskryminacją i jej 
doświadczających.

Miasto Stołeczne Warszawa 31,670.00 zł

3 Kształcenie wolontariuszy na 
potrzeby zadań statutowych 
organizacji, które to zadania 
kierowane są do 
mieszkańców m. st. 
Warszawy

Projekt skierowany do osób 
zainteresowanych podjęciem 
pracy wolontarystycznej w 
Stowarzyszeniu Lambda 
Warszawa. W 2013 roku 
zrekrutowano 20 osób, które 
następnie przeszły serię szkoleń 
przygotowujących do 
rozpoczęcia wolontariatu.

Miasto Stołeczne Warszawa 30,000.00 zł

4 Profesjonalne wsparcie osób 
dorosłych używających i 
nadużywających alkoholu w 
motywowaniu do 
podejmowania zachowań 
prozdrowotnych

Projekt zakładał w 2013 roku 
realizację następujących 
działań: prowadzenie 
konsultacji psychologicznych, 
prowadzenie grupy 
socjoterapeutycznej, 
prowadzenie grupy rozwojowej.

Miasto Stołeczne Warszawa 80,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

5 Prowadzenie poradni 
internetowej zajmującej się 
profilaktyką uzależnień, 
poradnictwem 
psychologicznym, prawnym i 
socjalnym, poradnictwem w 
zakresie bezpieczniejszych 
zachowań seksualnych oraz 
obsługa forum dla osób 
eksperymentujących ze 
środkami psychoaktywnymi, 
w tym alkoholem, osób 
uzależnionych i ich rodzin

Projekt stanowił kontynuację 
działań w ramach poradni 
bezpytan.pl realizowanych w 
poprzednich latach. W ramach 
projektu prowadzono 
następujące działania: 
prowadzenie internetowej 
platformy edukacyjno-
komunikacyjnej bezpytan.pl, 
prowadzenie poradnictwa dot. 
używania środków 
psychoaktywnych, uzależnień, 
bezpieczniejszych zachowań 
seksualnych i profilaktyki 
hiv/aids za pośrednictwem 
GG/Skype i czatów 
internetowych 
(www.czateria.interia.pl), 
poradnictwo psychologiczne.

Miasto Stołeczne Warszawa 60,000.00 zł

6 "Nie daj się uśpić" - program 
ograniczania ryzyka szkód 
zdrowotnych związanych z 
przyjmowaniem środków 
psychoaktywnych w tym 
alkoholu wśród mężczyzn 
mających seks z 
mężczyznami oraz kobiet 
mających seks z kobietami 
na terenie Warszawy

W ramach projektu 
prowadzono działania 
edukacyjno-profilaktyczne w 
miejscach spotkań osób LGBT 
(lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i trans) w 
Warszawie. Podczas dyżurów 
udzielano porad dotyczących 
ograniczania ryzyka związanego 
ze spożywaniem alkoholu, 
narkotyków oraz 
podejmowania zachowań 
seksualnych, oferować 
bezpłatne prezerwatywy, 
lubrykanty oraz 'drink testy' 
(testy umożliwiające wykrycie w 
napoju tzw. pigułki gwałtu), 
przekazywano materiały 
edukacyjne, a także 
wskazywano oferty 
pomocowe..

Miasto Stołeczne Warszawa 55,960.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 „Seks w Moim Mieście” – 
(„Ogólnopolska kampania 
profilaktyki zakażeń wirusem 
HIV w grupie mężczyzn 
utrzymujących stosunki 
między mężczyznami”)

W pierwszej części projektu 
przeprowadzono szkolenia dla 
personelu klubowego i 
partyworkers, przygotowujące 
do realizacji działań klubowych. 
W drugiej części projektu 
zrealizowano nawiązującą do 
popularnego serialu kampanię, 
na którą złożyły się strona 
internetowa prezentująca w 
przystępny sposób informacje o 
bezpieczniejszej zabawie i 
bezpieczniejszym seksie oraz 
akcje w 18 klubach 
zlokalizowanych w 
największych miastach Polski.

Krajowe Centrum ds. AIDS 63,990.60 zł

2 "Nie daj się uśpić" - program 
ograniczania ryzyka szkód 
zdrowotnych związanych z 
przyjmowaniem środków 
psychoaktywnych w tym 
alkoholu wśród mężczyzn 
mających seks z 
mężczyznami oraz kobiet 
mających seks z kobietami 
na terenie Warszawy

W ramach projektu 
prowadzono działania 
edukacyjno-profilaktyczne w 
miejscach spotkań osób LGBT 
(lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych i trans) w 
Warszawie. Podczas dyżurów 
udzielano porad dotyczących 
ograniczania ryzyka związanego 
ze spożywaniem alkoholu, 
narkotyków oraz 
podejmowania zachowań 
seksualnych, oferować 
bezpłatne prezerwatywy, 
lubrykanty oraz 'drink testy' 
(testy umożliwiające wykrycie w 
napoju tzw. pigułki gwałtu), 
przekazywano materiały 
edukacyjne, a także 
wskazywano oferty 
pomocowe..

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

10,000.00 zł
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3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Kliszczyński, Paweł 
Kurczak, Paweł Fischer-Kotowski, 

Inga Kostrzewa
14 lipca 2014

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Urząd m.st. Warszawy 3

3 Krajowe Centrum ds. AIDS 1
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