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Misja i działalność Stowarzyszenia

Misja Stowarzyszenia Lambda Warszawa
to budowanie pozytywnej tożsamości lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów oraz kształtowanie
wobec nich akceptacji społecznej.

Cele
Dla realizacji swojej misji Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
– Szerzenie tolerancji społecznej wobec zjawiska homoseksualizmu.
– Kształtowanie pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn homoseksualnych.
– Propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zarażeniu wirusem HIV i innym infekcjom przeno
szonym drogą płciową.
– Przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Zarząd
Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 7 lipca 2007 roku wybrano nowy Zarząd Stowa
rzyszenia, który zastąpił poprzedni Zarząd wybrany w dniu 25 lutego 2007, lecz który podjął uchwałę o swej
dymisji ze względu na brak możliwości realizowania swoich zadań. Posiedzenia Zarządu odbywały się
w 2007 roku raz na miesiąc. W skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
Krzysztof Kliszczyński – Przewodniczący,
Agnieszka Górska – Zastępca Przewodniczącego,
Tomasz Komorowski – Sekretarz Zarządu,
Adam Koleśnik – Członek Zarządu,
Krzysztof Zabłocki – Członek Zarządu.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona była w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Hożej 50/40 w Warszawie.
Działalność Stowarzyszenia była prowadzona w całości dzięki zaangażowaniu wolontariuszek i wolonta
riuszy oraz dzięki dotacjom celowym Miasta Stołecznego Warszawy, KC AIDS, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, European Youth Foundation oraz Ambasady Królestwa
Niderlandów.
W 2007 roku w działalność Stowarzyszenia było zaangażowanych około 60 osób.

www.lambdawarszawa.org
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Pomoc i wsparcie
Profilaktyka HIV/AIDS i STD’S
Wszystkie działania pomocowe prowadzone były w ramach Centrum Informacyjno – Pomocowego Lambda
Warszawa.
Osoby zaangażowane w tę formę działalności posiadały przygotowanie merytoryczne do pracy o cha
rakterze paraterapeutycznym, weryfikowane podczas angażowania wolontariuszki/ wolontariusza do pracy
przez Komisję Pomocową. Weryfikacja umiejętności była prowadzona także podczas regularnych spotkań
superwizyjnych. Ich celem było analizowanie sytuacji, pojawiających się w pracy i sposobów postępowania
w nich, a także doskonalenie warsztatu pracy. Spotkania te prowadzili współpracujący ze Stowarzyszeniem
psycholodzy – Leszek Kapler i Adam Kłodecki.
Wolontariuszy, zaangażowanych w świadczenie wsparcia i pomocy obowiązywały zasady etyczne, za
pisane w kodeksie etycznym wolontariatu, których przestrzeganie było rygorystycznie egzekwowane.
W przypadku naruszenia zasad etycznych, osoba, która dopuściła się ich złamania, podlegała rozstrzygnięciu
Komisji Pomocowej. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Kodeksu Etycznego wolontariusz
ka/ wolontariusz mógł być odsunięty od pracy pomocowej; w 2007 roku takie zdarzenia nie miały miejsca.
Oferowana w ramach Centrum pomoc była bezpłatna.
W Lambdzie prowadzono następujące formy działalności pomocowej:

Telefon Zaufania
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Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich funkcjonował w roku 2007 cztery razy w tygodniu – we
wtorki, środy, czwartki i w piątki, w godzinach 16.00–22.00. W każdy ostatni piątek miesiąca przy TZ dyżu
rował prawnik.
Dyżury w telefonie zaufania pełnili przeszkoleni wolontariusze Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Dyżury
były planowane w ten sposób, aby – jeśli było to możliwe – było dwóch odbierających. Dzwoniącym zapew
niano całkowitą anonimowość rozmów. Odbierane telefony były ewidencjonowane z uwzględnieniem daty,
płci, przypuszczalnego wieku dzwoniącego, opisu poruszanego problemu i udzielonej porady.
Głównymi sprawami, z jakimi klienci zwracali się do pracowników telefonu zaufania były:
– problemy z samoakceptacją;
– strach związany z ujawnianiem swej orientacji seksualnej i obawą przed odrzuceniem;
– problemy związane z poszukiwaniem partnerów życiowych;
– problemy związane z budowaniem pozytywnych relacji w związkach;
– problematyka osób transseksualnych;
– problemy związane z zasadami bezpieczniejszego seksu i ryzyka zakażeniem HIV/AIDS.
Cześć pytań dotyczyła działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa; działalności innych polskich orga
nizacji lesbijsko-gejowskich oraz klubów i lokali dla gejów i lesbijek (były to tzw. telefony informacyjne).
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.
W 2007 roku odebrano 471 telefonów, w tym 127 od lesbijek, 314 od gejów, 14 od członków rodzin
osób homoseksualnych, 22 telefony od osób transseksualnych. W dwóch pierwszych grupach częstotliwość
dzwonienia kształtowała się w następujący sposób:
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Warto jeszcze dodać, iż w roku 2007 kilkakrotnie odbyły się superwizyjne Grupy Wsparcia dla Pracowników
TZ, podczas których omawiano wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem naszego Telefonu.
Koordynatorem telefonu zaufania był Krzysztof Kliszczyński.

Grupa spotkaniowa dla chłopaków,
która spotykała się raz w tygodniu, w niedziele w godz. 18:00–20:00. Spotkania umożliwiały uczestnikom
nieskrępowane dzielenie się problemami, wynikającymi z ich orientacji seksualnej. Najczęściej poruszane
tematy to: coming out, relacje w rodzinie, sytuacja osób homoseksualnych w społeczeństwie, nawiązywanie
relacji partnerskich i związki gejowskie. W 2007 roku w spotkaniach uczestniczyło od 3 do 10 osób. Łącznie
było ok. 30 uczestników. Grupę moderował Bartosz Jania.

Grupa dla kobiet Gennema
W roku 2007 spotkania odbywały się 2 razy w miesiącu – w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca. Grupa
działała do października, bez przerwy wakacyjnej. Tematyka zajęć była bardzo różna, zależna od uczestni
czących osób. Jako, że jest to grupa otwarta, bywa, iż na każdym spotkaniu ma ona inny skład. Uczestniczki
jednakże najczęściej poruszały tematy i problemy związane ze swoją orientacją seksualną, związanymi z tym
problemami rodzinnymi i interpersonalnymi. Mówiono także o samotności, relacjach w związkach, ich trwa
łości/nietrwałości. Kilka osób prosiło o indywidualne konsultacje psychologiczne.
Poruszana była także tematyka związana z akceptacją bądź dyskryminacją środowisk homoseksualnych
w różnych miejscach. W spotkaniach grupy uczestniczyło od 5 do 10 osób. Grupę moderowała Anna Górska.

Grupa dla osób transseksualnych
Spotykała się dwa razy w miesiącu – w drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 18.00–20.00. Uczestniczyły
w niej osoby transseksualne oraz osoby, dla których ta problematyka jest bliska. Tematyka spotkań dotyczyła
konfrontacji z rodziną, kontaktów z lekarzami i procesu zmiany płci, nawiązywania relacji partnerskich.
Poruszano także kwestie polityczne związane z transseksualizmem jak również aspekty religijne. Spotkania
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przeciętna liczba uczestników to 10–15 osób. W ciągu roku grupa
objęła swoją pomocą ok. 40 osób.

Grupa Anonimowych Alkoholików Tęcza,
której spotkania odbywały się w poniedziałki w godzinach 18.00–20.00, skupiała osoby uzależnione od
alkoholu o orientacji homoseksualnej, ale również heteroseksualnej (grupa jest zrzeszona w światowej fe
deracji AA i informacja o grupie znajduje się w oficjalnym wykazie grup AA na świecie). Uczestnicy byli na
różnych etapach walki z uzależnieniem – zarówno przed jak i po terapii i wymieniali się doświadczeniami
życia osobistego. Grupa działa niezależnie od Stowarzyszenia, które jedynie użycza jej lokalu.

Spotkania sobotnie
W czasie spotkań sobotnich prowadzonych jest kilka rodzajów działalności o charakterze tak tematycznym,
jak i otwartym:
– Klub Filmowy,
– obsługa biblioteki i czytelni,
– dyskusje na tematy zgodne z życzeniami osób przychodzących,
– omawianie spraw bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia,
– prace porządkowe.

www.lambdawarszawa.org
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Zajęcia prowadzone były przez kilka osób. Starsze osoby prowadzące to Marek Kowalski i Lech Krysiński.
Młodsi wolontariusze to Przemysław Michalik, Krzysztof Gronek.
Działalność KF i biblioteki opisana jest w innym miejscu. Spotkania odbywały się we wszystkie soboty
roku, w godzinach 17.30–21.30. W tych godzinach pomieszczenia były dostępne. Spotkania KF odbywały
się w godzinach 18.00–20.00.
Poza wymienioną działalnością zorganizowaną, omawiane były bieżące problemy osób przychodzących,
z różnych dziedzin ich życia. Celem było stworzenie miłej, rodzinnej atmosfery dla osób, które są samotne
i pozbawione rodzinnego ciepła. Uczestniczyły w tym zarówno osoby prowadzące, jak i osoby przychodzą
ce w charakterze klientów Stowarzyszenia. Porady dla młodszych osób miały charakter edukacyjny odnoś
nie ich praw i różnych praktycznych aspektów życia, związanych z rodziną, nauką, pracą, w tym „coming
out’em”, bezpiecznym seksem, profilaktyką HIV/AIDS.
W czasie spotkań umożliwiano przeprowadzanie ankietowania osobom prowadzącym działalność na
ukowo-badawczą.
Największa liczba uczestników to około 30 osób, najmniejsza – około 5 (łącznie z prowadzącymi). Średnio
przychodziło około 10 osób i 2 osoby prowadzące.

Konsultacje psychologiczne i terapeutyczne
Były prowadzone trzy lub cztery razy w miesiącu przez wykwalifikowanych psychologów i terapeutów w wy
brane dni tygodnia. Klienci byli umawiani poprzez telefon zaufania na konkretną godzinę – każde spotkanie
trwało około 45 min.
Zgłaszające się osoby miały najczęściej problemy ze zdiagnozowaniem i zdefiniowaniem swojej orienta
cji, funkcjonowaniem w szkole czy w pracy. Istotne były również takie zagadnienia jak nawiązywanie relacji
z ludźmi (w związku ze swoją orientacją) czy wchodzenie z związki z osobami tej samej orientacji seksualnej.
Pojawiały się równie problemy z uzależnieniami. Konsultacje miały za cel doraźną pomoc oraz ewentualne
skierowanie na terapię.
W roku 2007 z tej formy pomocy skorzystało ponad 90 osób.

Porady prawne
Koordynatorem projektu pomocy prawnej był Michał Molęda, prawnik oraz Ewa Kacperek – prawniczkacywilistka. Na program prawny składała się pomoc udzielana w czasie spotkań indywidualnych, porady in
ternetowe oraz dyżur prawnika w ramach piątkowego telefonu zaufania. Istotę projektu stanowiły udzielane
anonimowo i nieodpłatnie porady prawne w sprawach dotyczących dyskryminacji na tle orientacji seksual
nej. Pomoc w ramach spotkań indywidualnych – były to porady udzielane osobiście w przypadku umówie
nia spotkania w siedzibie Lambdy Warszawa przez internet lub przez Telefon Zaufania, a od października
2007 – podczas stałych dyżurów (średnio 2 miesięcznie, rocznie około 25).

Porady internetowe
Porady udzielane przez Internet w formie odpowiedzi na pytania przysyłane na adres prawnicy@lambda.
org.pl (średnio 1–2 tygodniowo, kilkadziesiąt rocznie).

Porady w ramach dyżuru telefonu zaufania
Prawnik udzielał porad w każdy ostatni piątek miesiąca w ramach dyżuru Telefonu Zaufania.
Najczęstsza tematyka udzielanej pomocy:
– porady związane z pytaniem o możliwość zarejestrowania związków partnerskich za granicą;
– porady związane z nabywaniem lub dzieleniem majątku nabytego w trakcie pozostawania w faktycz
nym związku partnerskim, sprawy spadowe;
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– porady związane z regulacjami dotyczącymi zabezpieczenia przed dyskryminacją w miejscu pracy oraz
w związku z zatrudnianiem;
– porady związane z regulacjami dotyczącymi odbywania obowiązkowej służby wojskowej;
– porady związane z naruszaniem prywatności.

Poradnictwo na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
(Projekt Klub Abstynenta)
Celem ogólnym projektu było zwiększenie dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia.
Celami szczegółowymi było:
1. Prowadzenie działań polegających na świadczeniu pomocy rehabilitacyjnej dla osób z problemem
alkoholowym i członków ich rodzin, poprzez budowanie postawy zdrowego stylu życia, wspieranie
ich rozwoju osobistego oraz rozwijanie form samopomocy.
2. Świadczenie wczesnej zintegrowanej pomocy psychologicznej oraz rozwijania form samopomocy.
3. Motywowanie do wzmacniania efektów leczenia odwykowego oraz rozwoju osobistego.
4. Kształtowanie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu.
5. Wczesna interwencja psychologiczna wobec osób uzależnionych, współuzależnionych oraz naduży
wających alkoholu i środków psychotropowych zmierzającą do diagnozy problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych oraz udzielania podstawowej pomocy.
Cele te zostały zrealizowane poprzez następujące działania:
A. Powstanie „Klubu Abstynenta” przy Stowarzyszeniu Lambda Warszawa – prowadzenie działalności
klubowej i integracyjnej,
B. Utworzenie Grupy wsparcia-rozwojowej dla osób uzależnionych od alkoholu i nadużywającej alko
holu,
C. Prowadzenie konsultacji terapeuty uzależnień oraz wczesnej interwencji.
A. Prowadzenie działalności klubowej i integracyjnej – powołanie Klubu Abstynenta „Klubu Lambda” przy
Stowarzyszeniu Lambda Warszawa.
Klub Abstynenta prowadzony był przez pierwsze dwa miesiące działania (czerwiec–lipiec 2007) przez Renatę
Romanowską – psychologa. Od sierpnia do grudnia 2007 gospodarzem Klubu był Paweł Wiszomirski, stu
dent Polonistyki i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Klub działał w następujących terminach:
Poniedziałki: 13.00–18.00
Wtorki:
9.30 –14.30
Środy:
11.00–16.00
Czwartki:
16.00–21.00
Piątki:
13.00–18.00
Soboty:
9.00–14.00
Od dnia 2 października – w związku z rozpoczęciem roku akademickiego, terminy były następujące:
Poniedziałki: 12.00–17.00
Wtorki:
13.30–18.30
Środy:
15.30–20.30
Czwartki:
16.00–21.00
Piątki:
12.00–18.00
Soboty:
12.00–18.00

www.lambdawarszawa.org
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Działalność klubowa animowana była oraz organizowana przez gospodarza klubu. Realizowane zadania
koncentrowały się na zorganizowaniu czasu wolnego oraz motywowaniu wspierania i utrzymania abstynencji
oraz wspieraniu rozwoju osobistego. W ramach Klubu oferowana była możliwość spędzenia wolnego czasu
w pomieszczeniach Stowarzyszenia, skorzystania z Internetu, biblioteki, organizowane były pokazy filmowe
oraz skorzystanie z czytelni czasopism, które zakupywane były z przeznaczeniem na Klub Abstynenta.
Klub działał na zasadzie „Dni tematycznych”. Były to:
1. Dni z prasą i herbatą – dni bez specjalnych zajęć, cyklicznie, 2–3 razy w tygodniu – można wtedy było
przyjść, przejrzeć prasę, skorzystać z Internetu, poczytać książkę z Biblioteki Stowarzyszenia.
2. Dzień filmowy (cyklicznie, co czwartki). Filmy proponowane były albo przez gospodarza klubu, albo przez
jego uczestników. Ostatecznie były to następujące cykle: „Cykl z Nosferatu” – filmy Murnaua i Herzoga;
cykl „Spotkanie z ciałem i cielesnością” – np. „Wielkie Żarcie”. „Taxidermia”; cykl „Nowi Romeo i Julia?”
– m.in, „Brokeback Mountain” i „Córka Botanika”; cykl „Absurd jest wszędzie” – przegląd filmów Monty
Pytona; cykl „Czy człowiek może być przedmiotem” – m.in. „Historie kuchenne” oraz filmy Almodovara.
Pokazano także „Anioły w Ameryce”.
Spotkania filmowe cieszyły się ogromnym powodzeniem – przychodziło na nie około 15 osób.
3. Tęczowa kuchnia – cykliczne spotkania kulinarne polegające na wspólnym gotowaniu i pieczeniu. Spotkania,
odbywające się zazwyczaj w soboty, cieszyły się dużą popularnością i były jedną z najbardziej integrują
cych form działania Klubu Abstynenta.
4. Książka i muzyka – cykliczne dni, poświęcone wspólnemu wysłuchiwaniu audio-ksiażek, muzyki (z krótkim
wprowadzeniem) – proponowanej przez Gospodarza Klubu lub przez uczestników.
Do klubu przychodziło średnio około 10–12 osób (choć były dni, kiedy przyszły dwie osoby, i takie, kiedy
przyszło osób piętnaście). Prócz spotkań cyklicznych odbywały się również spotkania okolicznościowe – np.
Wigilia, lub spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Lambda, opowiadających o bieżącej pracy orga
nizacji. Każda osoba uczestnicząca w Klubie wpisywała się do specjalnego zeszytu. Na potrzeby działania
Klubu stworzyliśmy specjalny adres mailowy klub@lambdawarszawa.org, który był obsługiwany przez gospo
darza klubu.
B. Prowadzenie grupy wsparcia-rozwojowej.
Grupa spotykała się we środy, w godzinach 16.30–21.30. Prowadzone były przez mgr Katarzynę Sokołowską
– psychoterapeutkę uzależnień. Warsztaty odbywały się od września do grudnia w wymiarze 20 godzin
miesięcznie.
W grupie uczestniczyło 12 osób – zarówno tych, którzy należeli do Klubu Abstynenta, jak i osób przycho
dzących specjalnie na spotkania grupy.
W trakcie spotkań grupy poruszane były problemy związane z wychodzeniem z ukrycia, opresją, relacja
mi z innymi, związkami intymnymi, wartościami, statutem społecznym. Osoba prowadząca położyła szcze
gólny nacisk na problematyka radzenia sobie ze stresem i opresją (rozpoznawanie stresu, przyczyny stresu,
radzenie sobie ze stresem) oraz radzeniem sobie z emocjami (a zwłaszcza ze złością – typy złości; unikanie
złości; bierna agresja; złość eksplozywna; złość instrumentalna; uraza; złość o charakterze moralnym; złość,
której podłożem jest wstyd; zawiść i zazdrość; złość ekscytacyjna; złość nawykowa; uzyskiwanie prestiżu;
dystans; intensywne interakcje w związkach; obrona przed podatnością na zranienie).
Uczestnicy spotkań bardzo wysoko ocenili tę grupę – większość z nich wystawiła ocenę „bardzo dobrą”
w ankietach ewaluacyjnych projektu.
Spotkania odbyły się w następujących terminach: 5 września, 12 września, 19 września, 26 września,
3 października, 10 października, 17 października, 31 października, 7 listopada, 14 listopada, 21 listopada,
28 listopada, 5 grudnia, 12 grudnia, 19 grudnia. Spotkania grudniowe rozpoczynały się wcześniej, tak aby
łącznie przepracować 20 godzin/miesiąc.
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C. Prowadzenie konsultacji terapeuty uzależnień.
Konsultacje terapeuty uzależnień realizowane było przez trzy osoby – jednego terapeutę uzależnień (Natalia
Magreta) oraz przez dwóch psychologów klinicznych – Renatę Romanowską i Mariusza Krawczewskiego.
Konsultacje odbywały się od czerwca do grudnia 2007, w wymiarze 12 godzin/miesiąc. Łącznie przeprowa
dzono 84 godziny dyżurów konsultacji terapeutycznych.

Spotkania programu Bezpieczniejsze związki
Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki HIV/AIDS
Celów ogólnym programu było:
– zwiększenie dostępności do informacji na temat zagrożeń wynikających z podejmowania zachowań
ryzykownych, w tym wiedzy o HIV/AIDS,
– zmniejszenie liczby zakażeń HIV na terenie m. st. Warszawy.
Celem szczegółowym zaś:
– zapobieganie nowym zakażeniom wirusem HIV i STI’s w grupie mężczyzn prostytuujących się i męż
czyzn podejmujących ryzykowne zachowania seksualne z innymi mężczyznami,
– zwiększenie wiedzy prostytuujących się mężczyzn i mężczyzn, podejmujących ryzykowne zachowania
seksualne z innymi mężczyznami o ryzyku zakażenia HIV i STI’s w kontaktach seksualnych,
– zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie w grupie mężczyzn prostytuujących się i mężczyzn
podejmujących ryzykowane zachowania seksualne z innymi mężczyznami.
W ramach projektu:
– przeprowadzono 128 dyżurów streetworkerów (każdy trwający 4 godziny i prowadzony przez dwie
osoby),
– przeprowadzono 43 dyżury stacjonarne (każdy trwający przez 3 godziny),
– przeprowadzono 132 dyżury internetowe (każdy trwający przez 3 godziny),
– wydano naklejki ostrzegawcze przypominające o zasadach bezpieczniejszego seksu, które umieszczono
w klubach. Łączny ich nakład to 40 egzemplarzy.
1.Poradnictwo metodą streetworkingu.
Działanie realizowane było metodą streetworkingu, polegającą na udzielaniu poradnictwa i informacji
w miejscach przebywania grupy adresatów projektu.
Projekt realizowany był przez trzy dwuosobowe pary streetworkerów, którzy prowadzili działania projektu
we wszystkich miejscach realizacji zadania – miejscach spotkań MSM w Warszawie. W każdym miejscu prze
bywali przez około 2 godziny, odpowiadając na pytania zainteresowanych osób, zachęcając do rozmowy na
temat bezpieczniejszych zachowań seksualnych, budowania monogamicznych związków. Pracownicy pro
jektu oprócz rozdawania materiałów udzielali także informacji na temat możliwości i zachęcali do wykona
nia testu w kierunku HIV i WR, a także odbycia konsultacji lekarskiej, kontaktu z psychologiem, „Telefonem
Zaufania” oraz wzięcia udziału w grupie wsparcia.
Osobom, które zdecydowały się na wykonanie testów było oferowane towarzyszenie przez wolontariu
sza w wykonaniu i odbiorze wyniku testu.
W trakcie pracy oraz w miejscach objętych projektem były dostępne ulotki na temat bezpieczniejszego
seksu męsko-męskiego, możliwości wykonywania testów na anty-HIV, prezerwatywy, lubrykanty, chusteczki
do higieny intymnej, saszetki na rękę oraz ulotki na temat możliwości uzyskania pomocy.
W trakcie dyżurów rozdano: 9633 prezerwatywy, 3859 lubrykanty, 1379 chusteczki, 745 saszetek na rękę
oraz 3240 ulotek.
Działania streetworkerskie prowadzone były w następujących miejscach:
1. Klub „Wild-Przychodnia”, ul. Próżna 4, Warszawa
2. Klub „Fantom”, ul. Bracka 20a, Warszawa
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3. Sauna „Fantom”, ul. Bracka 20a, Warszawa
4. Sauna – klub „Galla”, ul. Ptasia 3, Warszawa
5. Klub „Toro” ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa
6. tzw. Pikieta (nieformalne miejsce spotkań dla osób poszukujących przygodnego seksu): Dworzec
Warszawa Centralna PKP oraz pl. Trzech Krzyży z przyległościami.
Dyżury trwały 4 godziny każdy (18.00–22.00), prowadzone były: w każdą środę miesiąca poza 2 maja,
15 sierpnia i 26 grudnia, w każdy czwartek miesiąca poza 3 maja, 1 listopada i 27 grudnia oraz w każdy
czwartek miesiąca poza 3 maja, 7 czerwca, 1 listopada i 27 grudnia.
Działania streetworkerskie prowadzone były przez Jacka Daszewskiego, Agnieszkę Popławską i Agnieszkę
Górską, Katarzynę Sokołowską, Marcina Capinę i Adama Koleśnika. Od 1 listopada Agnieszkę Popławską
zastąpiła Weronika Chańska. Osoby te posiadają wykształcenie pedagogiczne/ psychologiczne lub medyczne
oraz certyfikaty edukatorskie KC AIDS lub ukończone inne szkolenia z zakresu HIV/AIDS.
2. Konsultacje i poradnictwo stacjonarne
Raz w tygodniu w ramach projektu organizowane były w biurze Stowarzyszenia ‘otwarte dni’ projektu.
Podczas trwającego 3 godziny spotkania, prowadzonego przez pedagoga i doradcę, uczestnicy mogli uzy
skać informację na temat bezpieczniejszego seksu, porozmawiać o kłopotach z budowaniem stałego związ
ku, otrzymać bezpłatne ulotki, prezerwatywy i lubrykanty, chusteczki do higieny intymnej.
W trakcie spotkań prowadzone były ponadto przez pedagoga warsztaty, w trakcie których uczestnicy
– przede wszystkim mężczyźni świadczący usługi seksualne mieli możliwość pracy pedagogicznej i psycholo
gicznej nad bieżącymi sytuacjami pojawiającymi się w ich życiu, takimi jak konflikty, agresja, przyjmowanie
substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne, brak motywacji do rozwoju.
Dla lepszego samopoczucia zgłaszających się osób oferowana im była herbata i kawa, a osobom świad
czącym usługi seksualne także nieduże posiłki (zupy błyskawiczne), co pozwoliło skutecznie zachęcić je do
przybycia i włączenia się w oferowane działania warsztatowe. Osobom w trudnej sytuacji materialno-byto
wej rozdawane też były produkty wysokokaloryczne w postaci czekolad. Równolegle do warsztatów doradca
udzielał wsparcia i informacji, mających przyczynić się do rozwiązania zgłaszanych przez beneficjentów
zadania problemach.
Działania w zakresie poradnictwa/warsztatów były prowadzone przez Agnieszkę Popławską, Agnieszkę
Górską, Katarzynę Sokołowską, Adama Koleśnika, Marcina Capinę. Od listopada Agnieszka Popławska nie
realizowała tych działań. Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie w podobnej pracy, osoby te posia
dają wykształcenie pedagogiczne/psychologiczne lub medyczne oraz certyfikaty edukatorskie KC AIDS lub
ukończone inne szkolenia z zakresu HIV/AIDS.
Każdy z dyżurów trwał 3 godziny od godziny 18.00 do 21.00. W spotkaniach wzięło udział łącznie 432
osób. W trakcie dyżurów wydano: 2175 prezerwatyw, 1146 lubrykantów, 1540 chusteczek oraz 1060 zup
i 430 czekolad.
3. Poradnictwo przez internet
Trzy razy w tygodniu pracownicy Stowarzyszenia udzielali porad przez internet. Projekt realizowany był
przez 3 doradców, z których każdy pracował w inny dzień tygodnia w godzinach wieczornych. Poradnictwo
odbywało się na czatach, forach internetowych, drogą mailową oraz poprzez komunikator.
Podczas dyżurów pracownicy projektu logowali się na popularne tzw. czaty, portale ‘randkowe’, takie jak:
gay.pl, innastrona.pl, homiki.pl, interia.pl, gaylife.pl, playgay.pl, egay.pl oraz do komunikatora Gadu-Gadu,
poszukując na nich osób, będących potencjalnymi adresatami projektu. Informacje o szczegółowej ofercie
poradnictwa przez internet rozsyłane były także osobom, zamieszczającym w internecie anonse towarzyskie
i o treści seksualnej. Podczas dyżurów prowadzone były działania z obszaru wczesnej interwencji, zachęcano
do zmiany zachowań, wykonania testu w kierunku HIV, przedstawiana była oferta projektu oferta innych
miejsc pomocowych, a także informacje na temat zagrożeń, związanych z podejmowaniem ryzykownych
zachowań seksualnych.
Osoby prowadzące poradnictwo posiadały wydzielony adres e-mail „bezpieczniejszezwiazki@o2.pl”
który służył do kontaktu z nimi poza godzinami pracy w internecie.
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Działania w zakresie poradnictwa przez internet były prowadzone przez Agnieszkę Popławską, Agnieszkę
Górską i Marcina Capinę. Od 1 listopada zamiast Agnieszki Popławskiej działania prowadził Adam Koleśnik.
Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie w podobnej pracy, osoby te posiadają wykształcenie peda
gogiczne/psychologiczne oraz certyfikaty edukatorskie KC AIDS lub ukończone inne szkolenia z zakresu
HIV/AIDS.

Projekt Sezon na gumy
Kampania informacyjna skierowana do grupy MSM
Kampania została nakierowana na promowanie zasad bezpieczniejszego seksu oraz korzystanie z prezerwa
tyw, jako znacznie ograniczających ryzykowność kontaktów seksualnych. Hasłami przewodnimi kampanii
były „Sezon na gumy. Przez cały rok.” oraz „Zawsze z gumą”. Hasła te zostały umieszczone na wszystkich
materiałach, wykorzystywanych w trakcie kampanii.
Adresatami projektu byli mężczyźni, należący do grupy MSM, podejmujący ryzykowne zachowania sek
sualne, w tym osoby, które nie stosują zasad bezpieczniejszego seksu. Profil odbiorców projektu określono na
18–60 lat. Główne akcje przeprowadzono na terenie trzech województw: mazowieckiego, małopolskiego
oraz warmińsko-mazurskiego. Dzięki stronie internetowej www.sezonnagumy.pl oraz promocji projektu na
innych stronach internetowych kampania miała jednak charakter ogólnopolski.
W ramach kampanii zostały przeprowadzone następujące działania:
1. Opracowanie, wydanie i dystrybucja ulotki informacyjnej „Bezpieczniejsze podróżowanie”, dotyczą
cej ryzykownych zachowań podczas wakacji. Z uwagi na obserwowane zjawisko ‘zmęczenia profi
laktyką’ ulotka nie dotyczyła wyłącznie problematyki bezpieczniejszych zachowań seksualnych, ale
prezentowała szereg ryzyk, na które można natrafić podczas wakacji (wydano 2500 ulotek).
2. Opracowanie i wydanie plakatów promocyjnych „Zawsze z gumą” – promujących kampanię i zachę
cających do stosowania prezerwatyw (wydano 200 plakatów).
3. Rozdawnictwo prezerwatyw w klubach (8 klubów) oraz w stowarzyszeniach TADA Warszawa, LAMBA
Warszawa oraz Kampania Przeciw Homofobii (rozdano 4400 prezerwatyw).
4. Opublikowanie artykułu promującego kampanię, dotyczącego ryzyk, związanych z podróżowaniem w
trakcie wakacji. Został on opublikowany na portalach, kierujących swoją ofertę do MSM (www.homiki.
pl, www.innastrona.pl, www.gejowo.pl, www.polgej.pl), a także w magazynach „Gejzer” i „On i On”.
5. Banner informacyjny kampanii – umieszczony na stronie własnej organizacji oraz na współpracu
jących z organizacją portalach internetowych www.homiki.pl, www.innastrona.pl, www.gejowo.pl,
www.polgej.pl.
6. Naklejka na drzwi toalet z hasłem kampanii – promująca kampanię i zachęcająca do stosowania pre
zerwatyw (wydano 300 naklejek).
7. Strona internetowa kampanii – www.sezonnagumy.pl – kompendium wiedzy na temat bezpieczniej
szych zachowań seksualnych, możliwości wykonania testu w kierunku HIV oraz bezpiecznych zacho
wań podczas wakacji. Na stronie znalazły się także materiały informacyjne kampanii do pobrania.
8. Warsztaty ‘bezpieczniejszego seksu’. W trakcie trwania kampanii dwukrotnie przeprowadzono war
sztaty ‘bezpieczniejszego seksu’ – zaplanowano jeden warsztat w trakcie jednej ‘edycji’ biwaku (raz
w lipcu i raz w sierpniu). Każdy z nich trwał 6 godzin. Do problematyki warsztatów włączono kwestie
bezpieczniejszych zachowań seksualnych, jednak jego tematyka dotyczyła szeroko pojętej kwestii ży
cia seksualnego mężczyzn podejmujących zachowania seksualne z mężczyznami w odniesieniu do
ich ryzykowności względem możliwości zakażenia się HIV i STIs. Tematyka warsztatu odniosła się nie
tylko do możliwości zakażenia się HIV drogą kontaktu seksualnego, ale także innych dróg zakażenia
oraz czynników, mających pośredni wpływ na ryzyko zakażenia się HIV (styl życia, czynniki psycholo
giczne, używanie substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków).
Kampania trwała w okresie kwiecień – sierpień 2007.
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Pomoc przez komunikator Gadu-Gadu
Pod numerem Gadu-Gadu [1286102] dyżurowały osoby, które służyły pomocą i wsparciem, odpowia
dając na trudne pytania. Istotą projektu było udzielanie pomocy poprzez komunikator internetowy. Dyżury
odbywały się cyklicznie raz w tygodniu – najczęściej w poniedziałki w godz. 20.30–22.00.
Najczęściej poruszane problemy to:
– akceptacja własnej seksualności,
– ujawnienie orientacji seksualnej,
– problemy w związkach,
– problemy bliskich osób homoseksualnych,
– problemy osób transseksualnych i ich bliskich.
W ramach dyżuru z pomocy średnio korzystało ok. 5–7 osób. Największa liczba osób, która skorzystała
z pomocy w ciągu jednego dyżuru to 10–15 osób, najmniejsza – 1 osoba.

Porady listowne
udzielane w odpowiedzi na listy, nadchodzące e-mailem. Najczęstszymi problemami, z jakimi zwracali się
klienci Stowarzyszenia były: pytania o sposoby zarażenia się wirusem HIV, sposoby zarażenia się chorobami
przenoszonymi drogą płciową, pytania z zakresu prawa, w tym prawa rodzinnego i opiekuńczego, spadko
wego, pytania w sprawie odroczenia/zamiany służby wojskowej, w sprawie pomocy psychologicznej (wspar
cie), a także pytania o coming out, seksualność (prośba w identyfikacji czyjejś orientacji seksualnej, pytania
o sposoby tej identyfikacji). W 2007 roku otrzymaliśmy ponad 100 e-maili.
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Informacja, edukacja, rozwój
Celem działań podjętych w tym zakresie było informowanie oraz edukacja zainteresowanych osób i wybra
nych grup społecznych o homoseksualizmie, działalności Stowarzyszenia, a także organizowanie przedsię
wzięć wspierających rozwój życia społecznego osób homoseksualnych.
W ramach programu prowadzono następujące działania:

Archiwum wycinków prasowych
Archiwum wycinków prasowych Lambdy Warszawa gromadziło wycinki dotyczące lesbijek, gejów, bisek
sualistów, transseksualistów (w skrócie LGBT) i spraw dotyczących HIV/AIDS, pochodzące z polskiej prasy
codziennej i magazynów, tzn. nie adresowanej bezpośrednio do mniejszości seksualnych. Wycinki katalo
gowane były w archiwum prasowym Lambdy Warszawa, stanowiąc cenną informację na temat społecznego
postrzegania mniejszości seksualnych w Polsce.
Archiwum było dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Wycinki były udostępniane na miejscu
w biurze Stowarzyszenia. Wycinki gromadzone przez archiwum prasowe pochodziły głównie z jednego
źródła – nasi członkowie i wolontariusze Lambdy Warszawa często dostarczali oryginały lub też kserokopie
artykułów i wydruki ze stron www.

Biblioteka
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok. Dyżury biblioteczne były pełnione w każdą sobotę w godzinach
18:00–21:00, w tym czasie z biblioteki korzystało od kilku do kilkunastu osób. Byli to zarówno studenci, jak
i uczestnicy grup spotkaniowych, kobiety i mężczyźni..
Za projekt biblioteczny odpowiedzialni byli Lech Krysiński, Krzysztof Gronek i Bartłomiej Palik.

Rzeczniczka Prasowa Stowarzyszenia
Rzeczniczka prasowa – Yga Kostrzewa – na bieżąco uczestniczyła w wywiadach, dyskusjach i spotkaniach
w radiu, telewizji i prasie i na różnorodnych forach, spotkaniach i odczytach, które dotyczyły sytuacji lesbijek
i gejów w Polsce, Marszów i Parady Równości, i innych wątków związanych z tematyką homoseksualną.
W roku 2007 w telewizji, radiu, czasopismach i gazetach codziennych pojawiło się bardzo dużo audycji
i artykułów na temat szeroko pojętej homoseksualności (najwięcej spośród wszystkich minionych lat).
Łącznie w gazetach i magazynach ukazało się ponad 1000 artykułów i wzmianek prasowych, dotyczących
homoseksualności. Większość z nich została skopiowana do archiwum prasowego.
Rzeczniczka odpowiadała również na wiadomości przesyłane na jej adres poczty elektronicznej.
Od września do października Yga Kostrzewa prowadziła zajęcia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
Warszawskiego z zakresu ludzkiej seksualności. Podczas zajęć przedstawiała historię ruchu LGBT – światową
i polską, działalność Stowarzyszenia, dyskutowała o homofobii i rozwiązywaniu problemów dotyczących
osób homoseksualnych.

Strona internetowa
Strona internetowa stowarzyszenia była koordynowana przez rzeczniczkę i informatyka. Na stronie umiesz
czano głównie newsy dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia i programów, które ono podejmowało.
W październiku 2007 strona została gruntownie zmodernizowana oraz umieszczona pod w nowej domenie
www.lambdawarszawa.org.
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Klub Filmowy (KF)
Celem spotkań Klubu Filmowego jest prezentowanie uczestnikom filmów związanych z problematyką gejow
ską, lesbijską i transseksualną, a także wspieranie dyskusji na ich temat. Ma to na celu nie tylko wspieranie
kultury intelektualnej w tej dziedzinie, ale także integrację grupy osób, które łączą wspólne zainteresowania.
Spotkania KF-u odbywały się w każdą sobotę. W spotkaniach uczestniczyło od 5 do 30 osób, średnia
oscylowała w granicach 12–15 osób. Program KF koordynował Przemysław Michalik.

Wizyty w Holandii i Niemczech
Kontakty Stowarzyszenia Lambda Warszawa z organizacjami LGBT w Holandii mają już długą historię. W roku
2007 także Urząd Miasta Amsterdam zaszczycił nas zaproszeniem do udziału w Canal Pride w Amsterdamie
– jednej z największych parad społeczności LGBT w Europie, która odbyła się 4 sierpnia 2007. Lambda
kontynuowała też rozpoczętą przez poprzednie Zarządy Stowarzyszenia współpracę z COC Haaglanden,
haskiego oddziału największej w Holandii organizacji LGBT. Jedną z przesłanek podjęcia współpracy był
fakt, iż Haga jest miastem partnerskim Miasta Stołecznego Warszawy. Członkowie COC Haaglanden posta
nowili wesprzeć działalność warszawskich organizacji LGBT – Kampanii Przeciw Homofobii i Stowarzyszenia
Lambda Warszawa i zorganizować kolejną wizytę studyjną ich przedstawicieli, która odbyła się w dniach
23–29 września 2007. Z ramienia Stowarzyszenia Lambda Warszawa wziął w niej udział Adam Koleśnik,
Członek Zarządu. Ponadto, w skład polskiej delegacji weszli przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii.
Celem wizyty było zapoznanie się z doświadczeniami holenderskich organizacji LGBT w zakresie pozyski
wania nowych członków, organizacji wolontariatu, zarządzania organizacją pozarządową, budowania lokal
nych koalicji i pozyskiwania partnerów, kontaktów z politykami, finansowania działalności oraz public rela
tions. Polska delegacja odwiedziła lokalne oddziały COC w Hadze, Amsterdamie, Rotterdamie, Leiden oraz
centralę COC, a także organizację Rainbow Union Antwerp z Belgii. Szczególnie ważnym punktem wizyty
w Hadze było spotkanie z doradcą Ministra Edukacji rządu holenderskiego, Panem Benem Baksem, który
podkreślił rolę współpracy organizacji pozarządowych krajów Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki an
tydyskryminacyjnej krajów członkowskich, także wobec mniejszości seksualnych oraz zapewnił o gotowości
Ministerstwa Edukacji Królestwa Niderlandów do wymiany doświadczeń dotyczących edukacji antydyskry
minacyjnej z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej.
W dniach 22–26 sierpnia 2007 delegacja Stowarzyszenia Lambda Warszawa w składzie Adam Koleśnik,
Tomasz Komorowski i Michał Pawlęga przebywała z wizytą studyjną w Nadrenii Północnej-Westfalii na za
proszenie posła do Bundestagu, Pana Michaela Kaucha. Pierwszego dnia wizyty delegacja Lambdy odwiedzi
ła Kolonię, gdzie spotkała się ze Schwules Netzwerk NRW, będącą siecią zrzeszającą organizacje gejowskolesbijskie regionu. W spotkaniu tym uczestniczyli także przedstawiciele AIDS Hilfe NRW. Głównym tematem
dyskusji stała się współpraca na gruncie wymiany doświadczeń i know-how w odniesieniu do profilaktyki
HIV/AIDS w Internecie. Wizyta w centrach pomocowych RUBICON i ANYWAY pozwoliła na zapoznanie
się z metodami pracy kolońskich organizacji LGBT w zakresie pomocy psychologicznej, prawnej oraz orga
nizacji grup spotkaniowych i grup wsparcia. Bogaty plan drugiego dnia pobytu obejmował szereg spotkań w
Dortmundzie, Essen i Bochum. Rozmowa z przedstawicielami AIDS Hilfe Unna dotyczyła głównie profilakty
ki HIV/AIDS w mniejszych miejscowościach oraz wśród mężczyzn świadczących usługi seksualne. Szczególny
wymiar miała wizyta w Rosa Strippe w Bochum, gdzie delegacja Lambdy została powitana przez Panią Astrid
Platzmann-Scholten, Burmistrzynię miasta. W swoim powitalnym wystąpieniu podkreśliła ona rolę lokalnych
samorządów dla prowadzenia działalności pomocowej i socjalnej wśród mniejszości seksualnych. W sobotę,
25 sieprnia odbywał się w Dortmundzie Christopher Street Day, który przybrał formę festiwalu na jednym z
głównych placów miasta. Na scenie nie zabrakło dyskusji na temat sytuacji osób homo-, bi- i transseksual
nych w Polsce. Członkowie delegacji Lambdy mówili o stosunku polityków do gejów i lesbijek, podkreślając
także zmianę stosunku społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańców dużych miast, do mniejszości seksualnych
spowodowaną m.in. przez organizację parad równości oraz kampanii medialnych dotyczących dyskrymina
cji osób ze środowiska LGBT. Ostatnim punktem wizyty bylo spotkanie w KCR – centrum pomocowym w
Dortmundzie. Głównym tematem rozmów była praca z młodzieżą oraz kwestie finansowania organizacji w
oparciu o wpływy z organizowanych imprez oraz składki członkowskie. Praca z młodzieżą oraz profilaktyka
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HIV/AIDS znacząco dominowały w tematyce prowadzonych dyskusji. Członkowie delegacji Lambdy konse
kwentnie podkreślali jej rolę jako organizacji pomocowej, skupiającej się na rozwiązywaniu problemów osób
homo-, bi- i transseksualnych.

Projekt Rozwój wolontariatu
Celem ogólnym projektu był ogólny rozwój potencjału Stowarzyszenia.
Celem szczegółowym zadania było zbudowanie systemu pozyskiwania i długoterminowej współpracy z wo
lontariuszami oraz rozwój zespołu osób pracujących na rzecz organizacji. Cele te zostały osiągnięte po
przez:
– Opracowanie systemu promocji wolontariatu (opracowanie ulotki na temat wolontariatu w Lambdzie,
organizacja „Dni Otwartych” – dni informacyjnych na temat Stowarzyszenia);
– Działania umożliwiające zaangażowanie się w wolontariat w Stowarzyszeniu (stworzenie serwisu do
tyczącego wolontariatu na stronach internetowych Stowarzyszenia; opracowanie i wydanie publikacji
„Rozpoczynam wolontariat. Pakiet dla wolontariusza”);
– Motywacja wolontariuszy i ich doskonalenie (szkolenie „Zarządzanie projektem”, spotkanie integracyj
no-motywacyjne);
– Bieżące zarządzanie wolontariatem (stworzenie bazy wolontariuszy i współpracujących organizacji).
Projekt realizowany był w okresie październik–grudzień 2007.

www.lambdawarszawa.org
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Lobbing i działalność na rzecz praw człowieka
Projekt „Global Village”
„Globalna Wioska” („Global Village”) była główną polską imprezą Europejskiego Tygodnia Antyhomofobicznego
– części Kampanii Rady Europy „Każdy Inny – Wszyscy Równi” („All Different – All Equal”).
W ramach tego projektu 3 marca 2007 roku stanął na Placu Konstytucji namiot „Globalnej Wioski”, gdzie
przez cały dzień odbywały się równościowe imprezy – koncerty, wystawy, dyskusje. Zostały wystawione sto
iska polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, a całą imprezę swą obecnością uświetnił Michael
Raphael – Dyrektor Kampanii.
Na potrzeby imprezy stworzyliśmy stronę internetową www.globalvillage.waw.pl (dostępną obecnie pod
adresem http://www.inni-rowni.pl/globalvillage). Program tego wydarzenia był następujący:
10.00: Otwarcie imprezy przez przedstawicieli Rady Europy, Lambdy Warszawa, Stowarzyszenia
Artystycznego Miód Materia oraz Festiwalu Filmowego Pryzmat
10.30: Koncert Orkiestry Bębniarskiej Morelova
11.00: Prezentacje organizacji krajowych i zagranicznych, Living Library/Żywa Biblioteka, wystawy,
prezentacje filmowe i multimedialne
11.00: Prezentacja Stowarzyszenia Spotkania: Free2choose – debaTY/dylemaTY, wideoklip i warsztaty
11.30: Koncert Orkiestry Bębniarskiej Morelova
12.00: Prezentacje organizacji zagranicznych
13.00: Dyskusja z udziałem zaproszonych gości, Konferencja Prasowa
14.00: Koncert jazzowy Lena Ledoff (piano) i Marek Kazana (sax)
15.00: Poradnia antyhomofobiczna zorganizowana przez Porozumienie Lesbijek LBT
16.00: Debata na temat realizacji strategii antydyskryminacyjnej Rady Europy i Unii Europejskiej na terenie
Polski
17.00: Koncert Orkiestry Bębniarskiej Morelova
17.30: Debata nt. wymiany doświadczeń o implementacji polityki antydyskryminacyjnej
w Unii Europejskiej
18.30: Koncert zespołu Swoją Drogą Trio
19.30: Zamknięcie imprezy Globalna Wioska
Od godziny 22 – impreza w klubie „Mandala”.

Działania w ramach NCC, w tym stworzenie Komitetu
W styczniu 2007 roku organizacje pozarządowe, aktywne w sferze przeciwdziałania dyskryminacji i promo
wania równości, wobec braku działań ze strony polskiego rządu założyły Krajowy Komitet Koordynacyjny
(NCC Polska), który zajął się przygotowaniami do Kampanii Rady Europy Każdy Inny – Wszyscy Równi.
Stowarzyszenie Lambda Warszawa było organizacją koordynującą prace NCC Polska.

Obchody Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW)
Rok 2007 był obchodzony w Unii Europejskiej jako Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich
2007 (ERRSW 2007). Za wdrażanie działań, przyczyniających się do realizacji celów roku odpowiedzialne
było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów działań, do
prac przygotowawczych i wdrażania działań zaproszono organizacje pozarządowe, media oraz instytucje
naukowo-badawcze. Stworzyły one Komitet Doradczy, wspierający Ministerstwo w opracowaniu strategii
wdrażania Roku oraz monitorujący efekty zrealizowanych działań. Podczas inauguracyjnego posiedzenia
Komitetu, które odbyło się 23 listopada 2006, wybrano jego Prezydium, które odpowiada za kierowanie
pracami Komitetu. Jego członkami zostali Michał Pawlęga, reprezentujący Lambdę Warszawa oraz Jolanta
Plakwicz, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Feministyczne.

20

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa w 2007 roku

Lobbing

W 2007 roku Lambda Warszawa rozpoczęła merytoryczne przygotowania do realizacji projektu „Akademia
przeciwdziałania dyskryminacji” – serii szkoleń, przeprowadzonych na początku 2008 roku.

Dni Równości w Warszawie
Stowarzyszenie Lambda Warszawa jako jeden z fundatorów Fundacji Równości była, podobnie jak w latach po
przednich zaangażowana w organizację Dni Równości. W 2007 roku odbyły się one w dniach 19–20 maja.
W sobotę, 19 maja Stowarzyszenie współorganizowało Paradę Równości. Przemarsz wesołego korowo
du nastąpił z ul. Wiejskiej (gmach Sejmu) ulicami Piękną, Marszałkowską, Senatorską i zakończył się na pl.
Teatralnym.
Po zakończeniu Parady Stowarzyszenie zorganizowało tradycyjne już spotkanie w swojej siedzibie, otwar
te dla osób uczestniczących w Paradzie Równości. Podczas spotkania dzielono się wrażeniami z Parady oraz
dyskutowano bieżące kwestie społeczne i polityczne.
Ponadto przedstawiciele Lambdy Warszawa byli obecni na manifestacjach, paradach i marszach równo
ści, jakie odbyły się w Polsce, m.in. kobieca Manifa 2007 w Warszawie, Marsz Równości 2007 w Poznaniu
i Krakowie.

Wydanie raportu Sytuacja społeczna osób biseksualnych
i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005–2006
Razem z Kampanią Przeciw Homofobii Lambda Warszawa wydała kolejną edycję raportu obrazującego sy
tuację i przestrzeganie praw człowieka wobec osób homo- i biseksualnych. Raport jest szczegółową analizą
sytuacji społecznej tej grupy we wszystkich sferach życia. Pierwsza część raportu zawiera analizę danych
uzyskanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym pod koniec 2006 roku. W badaniu wzięło udział
ponad 1000 osób bi- i homoseksualnych. Druga część raportu stanowi analizę stosunku społeczeństwa do
osób bi- i homoseksualnych w poszczególnych sferach, takich jak polityka, media, edukacja etc.
Raport został wydany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Obie wersje są do pobrania
ze strony internetowej Lambdy.

Udział Lambdy Warszawa w Płomieniu Pamięci
19 kwietnia 2007 – w 64. rocznicę wybuch Powstania w Gettcie Warszawskim – organizacje pozarządowe
(m.in. Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa, NCC Polska) oraz Biuro Informacji Rady Europy
zorganizowało akcję stawiania świeczek wzdłuż dawnych murów Getta. Lambda Warszawa była jednym ze
współorganizatorów akcji oraz pomysłodawczynią nazwy wydarzenia.

Spotkanie przedstawicieli Lambdy Warszawa
z burmistrzem Berlina – Klausem Wowereitem
24 września 2007 odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Lambda Warszawa z burmistrzem
Berlina Klausem Wowereitem. Godzinne spotkanie miało miejsce w sali konferencyjnej hotelu Bristol, gdzie
burmistrz się zatrzymał. Klaus Wowereit jest w Niemczech postacią wyjątkową nie tylko ze względu na swoją
wysoką pozycję w świecie polityki (wymieniany jest jako czołowy kandydat współrządzącej obecnie partii
SPD na kanclerza Niemiec), ale także dlatego, że przed wyborami na urząd burmistrza Berlina w 2001 roku
otwarcie wyjawił swoją orientację homoseksualną, co nie przeszkodziło mu w przytłaczającym zwycięstwie.
Słowa, które wówczas publicznie wypowiedział – „Ich bin Schwul – und das ist auch gut so!” (jestem gejem
i tak jest dobrze) – stały się słynne nie tylko w Niemczech!
Podczas spotkania, które przebiegało w sympatycznej atmosferze (burmistrzowi towarzyszyło kilku współ
pracowników oraz przedstawicieli ambasady Niemiec) delegaci Lambdy mówili o stowarzyszeniu, jego dzia
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łalności i problemach. Przewodniczący Zarządu Krzysztof Kliszczyński i była przewodnicząca (a obecnie
rzeczniczka) Yga Kostrzewa przedstawili profil stowarzyszenia jako przede wszystkim organizacji pomocowej,
a także kwestie związane z pozyskiwaniem środków na wielopłaszczyznową działalność, w tym profilaktykę
HIV/AIDS. Anka Górska, liderka grupy dla dziewczyn „Gennema” zarysowała działalność tej bardzo cenionej
grupy wsparcia, a Judith Brockmann mówiła o rozwijającej się działalności Klubu Abstynenta – gdzie pomoc
mogą uzyskać osoby uzależnione. Wspomniano także o pomocy udzielanej w Lambdzie przez psychologów,
o telefonie zaufania, a także o działalności grup tematycznych i rozmaitych warsztatach (np. radzenia sobie
ze stresem). Członek Zarządu Krzysztof Zabłocki przedstawił działalność Lambdy w zakresie kultury – mówił
o bibliotece, pokazach filmowych, spotkaniach ze znanymi ludźmi, a także o projektach (dyskutowanych
w polskim środowisku LGBT) dokumentalnego zaprezentowania historii ruchu LGBT w Polsce.

Spotkanie z przedstawicielami rządu holenderskiego
28 września 2007 odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Lambda-Warszawa z reprezentantami
rządu holenderskiego: Danielem Prins (zastępcą szefa Departamentu Europy Zachodniej i Centralnej MSZ
Niderlandów) i Frantą Wijchers (przedstawicielem programu Matra w MSZ Niderlandów). Delegacji holen
derskiej towarzyszyła pani Katarzyna Kolman z Ambasady Niderlandów w Warszawie. Ze strony Lambdy
w spotkaniu uczestniczył Krzysztof Kliszczyński – przewodniczący Zarządu.
Podczas spotkania omówiono sytuację osób LGBT w Polsce, prace Stowarzyszenia Lambda Warszawa
oraz możliwości współpracy z organizacjami holenderskimi.

Nagroda Tolerancji dla Piotra Pacewicza
Ubiegłoroczną nagrodę „Tolerancja 2007” przyznawaną wspólnie przez organizacje LGBTQ z Niemiec
(Maneo), Francji (SOS-Homophobie) i Polski (Lambda Warszawa) otrzymał Piotr Pacewicz, zastępca redakto
ra naczelnego „Gazety Wyborczej”. Piotr Pacewicz jest autorem szeregu publicystycznych tekstów krytyku
jących homofobiczne postawy polskiego społeczeństwa, a w szczególności polityków prawicy; wielokrotnie
występował przeciwko rozpętywaniu propagandy antyhomoseksualnej. Dzięki jego komentarzom znacznie
poprawił się obraz gejów i lesbijek w polskich środkach przekazu.
Nagrodę „Tolerancja” otrzymały także niemiecki oddział Amnesty International oraz paryska grupa teatral
na Place de Mythos, działająca na przedmieściach Paryża.
W roku 2006 laureatem nagrody był m.in. wybitny reżyser (a także senator) Kazimierz Kutz.
Uroczystość wręczenia nagrody Piotrowi Pacewiczowi odbyła się w sobotę 3 listopada 2007, w sali konfe
rencyjnej Luwru. Podczas tego listopadowego weekendu w salach wystawowych Luwru odbywała się wielka
impreza SIGL (Salon International Gay, Lesbien & friendly), podczas której zaprezentowały się francuskie
organizacje LGBTQ, oraz firmy i biura podróży kierujące swą ofertę do francuskich gejów, lesbijek, czy osób
transseksualnych i transgenderowych. Organizacje przyznające nagrodę „Tolerancja” reprezentowali Bastian
Finke (Maneo), Jacques Lizé i Sébastien Capdevielle (SOS-Homophobie) i Krzysztof Zabłocki (Lambda
Warszawa).

22

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa w 2007 roku

Informacje finansowe

Informacje finansowe
Środki z 1% podatku od osób fizycznych
Stowarzyszenie w maju 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu było upraw
nione do uzyskiwania w 2007 roku odpisu 1% podatku od osób fizycznych. W wyniku przeprowadzonej
akcji promującej przekazywanie organizacjom pozarządowym tej części podatku, zebrano 17.518,84 zł.

Sprawozdanie finansowe
W 2007 roku Stowarzyszenie, poza środkami z 1% pozyskało 252.269,08 zł.
Środki te pochodziły z następujących źródeł:
– Krajowe Centrum ds. AIDS:
14.940,00 zł
– Miasto stołeczne Warszawa:
95.940,00 zł
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
12.580,00 zł
– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:
80.990,00 zł
– Ambasada Królestwa Niderlandów:
15.900,00 zł
– European Youth Foundation (agenda Rady Europy): 26.543,72 zł
– składki członkowskie:
1.670,00 zł
– odsetki bankowe:
1.553,36 zł
– pozostałe:
2.152,00 zł
Wydatki, związane z realizacją zadań statutowych w 2007 roku wyniosły w tym okresie 196.546,61 zł.
Złożyły się na nie:
– koszty realizacji projektu Global Village:
42.584,93 zł
– koszty realizacji projektu Klub Abstynenta:
25.516,15 zł
– koszty realizacji projektu HIV/AIDS:
54.558,44 zł
– koszty realizacji projektu KC ds AIDS:
14.757,77 zł
– koszty realizacji projektu Fundacja Astraea:
7.422,50 zł
– koszty realizacji projektu Promocja Wolontariatu:
12.808,97 zł
– koszty realizacji projektu PPP:
4.934,87 zł
– koszty realizacji projektu ERRS:
4.900,00 zł
– koszty prowadzenia biblioteki:
59,80 zł
– pozostałe:
70,95 zł
– wynik lat ubiegłych:
28.932,23 zł
Wydatki administracyjne w 2007 roku wyniosły 29.092,92 zł.
Złożyły się na nie:
– zużycie materiałów i energii:
1.840,90 zł
– czynsz i eksploatacja:
17.458,22 zł
– opłaty pocztowe i prowizje bankowe:
438,75 zł
– usługi telekomunikacyjne:
1.982,42 zł
– inne usługi obce:
4.618,83 zl
– podatki i opłaty:
315,00 zł
– wyjazdy służbowe:
798,60 zł
– reklama:
1.110,20 zł
– opłaty członkowskie i inne:
530,00 zł
– koszty finansowe:
14,72 zł
– zwrócone, niewykorzystane dotacje:
278,53 zł
Pozostałe środki przeznaczono na działalność statutową w roku 2008.
www.lambdawarszawa.org
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