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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 przenoszonym drogą płciową.
– przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną.

Zarząd
Posiedzenia Zarządu odbywały się w 2009 roku raz na miesiąc. W skład Zarządu wchodziły
następujące osoby:
Krzysztof Kliszczyński – Przewodniczący,
Agnieszka Górska – Zastępca Przewodniczącego,
Bartłomiej Palik – Sekretarz Zarządu,
Krzysztof Zabłocki – Członek Zarządu.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona była w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żurawiej
24A (lokal 4) w Warszawie.
Działalność Stowarzyszenia była prowadzona w całości dzięki zaangażowaniu
wolontariuszek i wolontariuszy oraz dzięki dotacjom celowym Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowego Centrum
ds. AIDS, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W 2009 roku w działalność Stowarzyszenia było zaangażowanych około 80 osób.
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Pomoc i wsparcie
Wszystkie działania pomocowe prowadzone były w ramach statutowej działalności
Stowarzyszenia Lambda Warszawa.
Osoby zaangażowane w tę formę działalności posiadały przygotowanie merytoryczne do
pracy o charakterze pomocowym, weryfikowane podczas angażowania wolontariuszki /
wolontariusza. 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 – Adam Kłodecki i Wiesław
Sokoluk.
Wolontariuszy, zaangażowanych w świadczenie wsparcia i pomocy obowiązywały zasady
etyczne, zapisane 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 wolontariuszka / wolontariusz
mógł być odsunięty od pracy pomocowej; w 2009 roku takie zdarzenia nie miały miejsca.
Oferowana w ramach Centrum pomoc była bezpłatna.
W Lambdzie prowadzono następujące formy działalności pomocowej:

Telefon Zaufania
Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich funkcjonował do listopada 2009 roku pięć
razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00-21.00. W grudniu
rozszerzono działalnie TZ także na sobotę i niedzielę. W każdy ostatni piątek miesiąca przy
TZ dyżurował prawnik. W każdy trzeci piątek miesiąca – osoba transseksualna. Dyżury w
telefonie zaufania pełnili przeszkoleni wolontariusze Stowarzyszenia Lambda Warszawa –
10 osób. Dzwoniącym zapewniano 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 organizacji 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 i indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
Warto dodać, iż w roku 2009 sześciokrotnie odbyły się superwizyjne Grupy Wsparcia dla
Pracowników TZ, podczas których omawiano wszelkie problemy związane z
funkcjonowaniem naszego Telefonu. W 2009 roku odebrano ponad 500 telefonów.
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Dyżury na Gadu-Gadu
Działalność poradnictwa poprzez Gadu-Gadu w 2009 roku.
Poradnictwo za pośrednictwem komunikatora Gadu-Gadu ( 1286102) prowadzone jest przez
Lambdę Warszawa od ponad pięciu lat. Dyżury prowadzą osoby, które służą pomocą i
wsparciem, odpowiadają na trudne pytania. Osoby dyżurująca na GG 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 pomocy
poprzez życzliwą i konstruktywną rozmowę.
Z pomocy przez GG korzystają osoby ze środowiska LGBT ale także, rodziny i bliscy gejów,
lesbijek osób biseksualnych i transseksualnych. Poradnictwo gwarantuje anonimowość i
dyskrecję.
Od stycznia do grudnia 2009 roku w ramach poradnictwa poprzez GG Lambdy Warszawa
podczas 34 dyżurów udzielonych zostało 169 porad. 113 osób skorzystało z porady
jednorazowo, a 15 osób więcej niż jeden raz.
Z poradnictwa skorzystało 68 mężczyzn i 45 kobiet, u 15 osób nie zidentyfikowano płci. Osób
homoseksualnych było 70, heteroseksualnych 19, transseksualnych 14, biseksualnych 6, u
19 osób nie zidentyfikowano orientacji seksualnej.
Poniżej przedstawiona jest tematyka najczęstszych rozmów:
1. Jak interpretować i budować relację w związku?
2. Nie akceptuję własnej orientacji seksualnej.
3. Moja rodzina nie akceptuje moich wartości .
4. Co dla mnie oznacza bycie lesbijka/gejem w Polsce?
5. Jak uprawiać bezpieczniejszy seks? Zagadnienia HIV/AIDS.
6. Chcę z nią/nim być. Co mam zrobić? Jak budować związek?
7. Poszukuję grupy wsparcia.
8. Jak mam sobie radzić z codzienną przemocą psychiczną?
9. Chcę porozmawiać o transseksualizmie.
10. Planuję coming out, jak to zrobić?
11. Mój kolega/moja koleżanka jest gejem/lesbijką, jak mam budować z nim/nią relację?
12. Nie podobam się sobie, nie lubię siebie.
13. Jestem gejem/lesbijką i mam z tym problem w szkole.
14. Dyskryminują mnie w mojej pracy.
15. Jestem matką nie heteroseksualnego dziecka.

Grupa spotkaniowa dla chłopaków,
która spotykała się raz w tygodniu, w niedziele w godz. 18:00 – 20:00, z wyjątkiem wakacji i
dni świątecznych. 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. Rozmawiano także o innych
problemach: komentowano aktualne wydarzenia kulturalne, wypowiedzi polityków na temat
osób homoseksualnych, itp. W 2009 roku w spotkaniach uczestniczyło od 5 do 15 osób.
Łącznie było ok. 30 uczestników.
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Grupa dla kobiet Gennema
W roku 2009 spotkania odbywały się raz w tygodniu – w czwartki. Grupa działała od
stycznia do grudnia, z przerwą wakacyjną. Tematyka zajęć była bardzo różna, zależna od
uczestniczących osób. Grupa przyjęła formę otwartą, jako grupa wsparcia. Do wakacji
prowadziła ją Agnieszka Kolek, psycholożka – wolontariuszka Lambdy Warszawa; zaś po
przedłużonej przerwie wakacyjnej – psycholożka Agata Królikowska.
W spotkaniach grupy uczestniczyło od 7 do 16 osób.

Wsparce dla osób transseksualnych
Grupa wsparcia dla osób transseksualnych.
Spotkania grupy odbywały się przez cały rok w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca, w
godzinach 18.30 do wyczerpania sił i potrzeb. W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczyło
za każdym razem od 10 do 20 osób transseksualnych lub osób transpłciowych, które
poszukiwało odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące swojej identyfikacji płciowej.
Spotkania prowadzili: Herbert Raniszewski oraz Lalka Podobińska i Ania Grodzka z TransFuzji Fundacji na rzecz osób transpłciowych.
Dyżury i spotkania dla bliskich osób transpłciowych.
Miały na celu informowanie bliskich osób transpłciowych (w tym transseksualnych) o
zjawisku transpłciowości i transseksualizmu oraz udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu
problemów, jakie przeżywały te osoby w związku z transpłciowością swych partnerów,
partnerek i dzieci.
Spotkania i dyżury organizowane były raz w miesiącu, a prowadzone były przez
Lalkę Podobińską i Gretę Parobczyk – przedstawicielki Fundacji Trans-Fuzja. W
spotkaniach brały udział najczęściej 2-3 osoby, ale zdarzało się nawet 12 osób.
Dyżury osoby transseksualnej w telefonie zaufania.
Raz w miesiącu (a nawet częściej) Ania Grodzka z Fundacji Trans-Fuzja dyżurowała w
telefonie zaufania oferując rozmowę wszystkim, którzy chcieli rozmawiać z osobami
znającymi problematykę transpłciowości i własne doświadczenia w tej mierze. W jednym z
dyżurów uczestniczył Wiktor Dynarski z Fundacji Trans-Fuzja.

Konsultacje psychologiczne i terapeutyczne
Były prowadzone trzy lub cztery razy w miesiącu przez wykwalifikowanych psychologów
i terapeutów w wybrane dni tygodnia. Klienci byli umawiani poprzez telefon zaufania
na konkretną godzinę – każde spotkanie trwało około 45 min.
Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły: określenia własnej orientacji seksualnej, braku
akceptacji własnej homoseksualnej orientacji, problemów z odrzuceniem przez rodzinę z
powodu homoseksualnej orientacji, problemów z funkcjonowaniem jako osoba
transseksualna w środowisku pracy, problemów w związkach jednopłciowych. Pojawiały się
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także problemy z uzależnieniami. Konsultacje miały za cel doraźną pomoc oraz ewentualne
skierowanie na terapię.
Poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne odbywało się w ramach miejskiego programu –
Profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu oraz w
ramach działań własnych. Porady prowadziły trzy osoby: Renata Romanowska, Agnieszka
Rybicka oraz Łukasz Barycki.
W roku 2009 z tej formy pomocy skorzystało ponad 350 osób.

Porady prawne
Porady prawne są udzielane w warszawskim biurze Lambdy-Warszawa w ramach dyżurów
raz w tygodniu; każdy dyżur trwa cztery godziny i pokrywa się z dyżurem Telefonu Zaufania.
Pozwala to na obsługę osób, które nie mogą osobiście przybyć na spotkanie. Pomoc prawną
można też uzyskać przez Internet, pisząc na adres prawnik@lambdawarszawa.org. Od
jesieni 2009 roku porad udziela niezależnie od siebie dwóch prawników: Jacek Świeca i
Przemek Szczepłocki. Odwiedzające ich osoby przynoszą ze sobą bardzo różne sprawy:
część z nich padła ofiarą przestępstwa (gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej,
zniesławienia, znieważenia), inne szukają zadośćuczynienia za dyskryminację, jakiej
doświadczyły, jeszcze inne chcą zorientować się w swojej sytuacji prawnej - dowiedzieć, co
polskie prawo im daje, co pozostaje nieuregulowane, a ponadto co - jeśli w ogóle - może im
grozić ze strony państwa i obowiązującego prawa.
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 faktycznym związku partnerskim, sprawy spadowe,
– porady związane z regulacjami dotyczącymi zabezpieczenia przed dyskryminacją w
miejscu pracy oraz w związku z zatrudnianiem,
– porady związane z naruszaniem prywatności.
Z pomocy prawnej skorzystało w 2009 roku ponad 50 osób.

Grupa dla rodziców osób homoseksualnych
Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób homoseksualnych działała co miesiąc – w każdy
ostatni czwartek miesiąca (z przerwą wakacyjną). Jej celem było umożliwienie osobom, które
dowiedziały się o homoseksualizmie swoich bliskich spotkanie i rozmowę z innymi osobami
w tej samej sytuacji oraz spotkanie z psychologiem.
Spotkania prowadzone były przez Panią Elżbietę Szczęsną – mamę geja, oraz przez
psycholożkę – Renatę Romanowską. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj kilka osób.
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Realizacja programu profesjonalnego wsparcia
dorosłych używających i nadużywających alkoholu

osób

Celem ogólnym programu (realizowanego w okresie 20 lutego – 31 grudnia 2009 dzięki
dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) 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.
Celami szczegółowymi było:
1. Prowadzenie działań polegających na świadczeniu pomocy rehabilitacyjnej dla osób z
problemem alkoholowym i członków ich rodzin, poprzez budowanie postaw zdrowego stylu
życia, wspieranie ich rozwoju osobistego oraz rozwijanie form samopomocy.
2. Świadczenie wczesnej zintegrowanej pomocy psychologicznej oraz profilaktyki.
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 nadużywających alkoholu i środków psychoaktywnych zmierzająca do diagnozy
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz udzielenia
podstawowej pomocy.
Cele te zostały zrealizowane poprzez następujące działania:
A. Prowadzenie grupy wparcia – rozwojowej dla osób uzależnionych od alkoholu
i nadużywającej alkoholu oraz dla osób zagrożonych tymi zjawiskami,
B. Prowadzenie konsultacji psychologicznych (528 godzin)
Grupa wsparcia – rozwojowa spotykała się we środy, w godzinach 18.00-21.00. Prowadzone
były przez mgr Łukasza Baryckiego – psychologa klinicznego. Łącznie przeprowadzonych
zostało 105 godzin spotkań.
W grupie uczestniczyło 12 – 20 osób.
W trakcie spotkań grupy poruszane były problemy związane z wychodzeniem z ukrycia,
opresją, relacjami z innymi, związkami intymnymi, wartościami, statutem społecznym. Osoba
prowadząca położyła szczególny nacisk na problematyka radzenia sobie ze stresem i
opresją (rozpoznawanie stresu, przyczyny stresu, radzenie sobie ze stresem) oraz
radzeniem sobie z emocjami i komunikacją interpersonalną.
Konsultacje psychologiczne prowadziła psycholożka Renata Romanowska oraz psycholog
Łukasz Barycki.
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Program „Bezpieczniejsze związki” – profilaktyka HIV/AIDS

DZIAŁANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNE W KLUBACH LGBT
„Działania informacyjno – edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących
ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych w tym alkoholu,
przebywających w klubach / pubach / dyskotekach” – to nazwa projektu, realizowanego od
lutego do grudnia 2009 roku, dzięki wsparciu Miasta St. Warszawy.
Cele zadania:
Cel ogólny:
Przeciwdziałanie inicjacji alkoholowej i narkotykowej, uzależnieniu oraz podejmowaniu
ryzykownych zachowań pod wpływem środków psychoaktywnych w tym alkoholu.
Cele szczegółowe:
- zwiększenie dostępności do informacji w zakresie ryzyka związanego z przyjmowaniem i
nadużywaniem środków psychoaktywnych w tym alkoholu w środowisku osób spędzających
czas w klubach i pubach w szczególności wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z
mężczyznami, kobiet mających kontakty seksualne z kobietami na terenie m.st. Warszawy
- zwiększenie wiedzy na temat ryzyka związanego z przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych w tym alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat
ryzykownych zachowań seksualnych w środowisku mężczyzn mających kontakty seksualne
z mężczyznami i kobiet mających kontakty seksualne z kobietami na terenie m.st. Warszawy
- zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie w środowisku osób spędzających czas
w klubach i pubach w szczególności wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z
mężczyznami, kobiet mających kontakty seksualne z kobietami na terenie m.st. Warszawy
- minimalizacja szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem i nadużywaniem substancji
psychoaktywnych w tym alkoholu w tym w środowisku osób spędzających czas w klubach i
pubach w szczególności wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami,
kobiet mających kontakty seksualne z kobietami na terenie m.st. Warszawy
- przeciwdziałanie nieświadomemu zażyciu związku GHB potocznie nazywanego „pigułką
gwałtu”
Podjęte działania skupiały się na dwóch aktywnościach:
1. Działalność informacyjno – edukacyjna w klubach; partyworking w warszawskich
klubach LGBTQ. Działanie było prowadzone w sześciu miejscach spotkań na terenie
Warszawy.
2. Działania stacjonarne – konsultacje indywidualne, warsztaty edukacyjne w lokalu
Stowarzyszenia
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Rezultaty naszych działań to:
W trakcie 171 dyżurów partyworkeskich rozdano 7074 prezerwatyw, 4778 lubrykantów,
1419 testów wykrywających obecność substancji nazywanych „pigułką gwałtu”, 2419 ulotek,
3040 chusteczek do higieny intymnej,
oraz pozostawiono w lokalach do dystrybucji 5933 prezerwatyw, 2651 lubrykantów, 1319
testów wykrywających „pigułkę gwałtu”, 4405 ulotek .
Udzieliliśmy 1590 porad.
W trakcie 53 dyżurów stacjonarnych rozdano: 1060 prezerwatyw, 530 lubrykanty, 1173
chusteczek do higieny intymnej. Beneficjenci projektu otrzymali również 696 zup, 530
czekolad i 567 napojów gorących.
W dyżurach wzięło udział 445 osób, udzielono 75 konsultacji indywidualnych.
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PORADNICTWO PRZEZ INTERNET – DWIE PORADNIE INTERNETOWE.
PORADNIA INTERNETOWA BEZPYTAN.PL
Projekt, o pełnej nazwie "Utworzenie i prowadzenie poradni internetowej zajmującej się
profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą
forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób
uzależnionych i ich rodzin" realizowany był w okresie 2.03 - 31.12.2009. Projekt realizowany
był dzięki wsparciu Miasta Warszawy.
W jego ramach stworzyliśmy poradnię internetową i platformę edukacyjno-komunikacyjną
www.bezpytan.pl - miejsce, gdzie prowadzone było profesjonalne internetowe poradnictwo z
zakresu problematyki uzależnień, udzielano konsultacji mailowej i prowadzono internetową
grupę wsparcia.
Poradnictwo to skupiało się na tematyce związanej z alkoholem, narkotykami, przemocą i
stresem. Konsultacje / porady udzielane były przez komunikator gadu-gadu (numer
4939739), skype (bezpytan.pl), na dyżurach na czatach internetowych (portal czateria.pl) i za
pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz na forum internetowym bezpytan.pl
W okresie realizacji zadania z pomocy skorzystało 3767 osób – w tym:
988 osób z poradnictwa za pośrednictwem komunikatorów Gadu-Gadu i Skype
2148 osób z poradnictwa za pośrednictwem czata
428 osób z poradnictwa mailowego - w tym 81 osób z poradnictwa psychologicznego, 35
osób z poradnictwa socjalnego i 46 osób z poradnictwa prawnego
203 osoby z forum/grupy wsparcia
Odbyło się 170 dyżurów na czacie i 102 dyżury na komunikatorach Gadu-Gadu i Skype o
łącznej liczbie 816 godzin.

logo poradni „bezpytan.pl

www.bezpytan.pl
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PORADNIA INTERNETOWA BEZPIECZNIE.ORG.PL
Projekt, „Poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w zakresie profilaktyki HIV oraz
bezpieczniejszych zachowań seksualnych" realizowany był w okresie 7.08 - 31.12.2009.
Także i w tym przypadku działania zostały podjęte dzięki wsparciu Miasta Warszawy
W ramach tych działań utworzyliśmy poradnię internetową bezpiecznie.org.pl oraz portal
społecznościowy pozytywnie.org.pl w ramach których prowadzone było profesjonalne
poradnictwo internetowe, udzielano konsultacji oraz prowadzono forum internetowego
poświęconego HIV/AIDS.
Poradnictwo to skupiało się na tematyce związanej z zakażeniem HIV oraz problematyką
AIDS, a także sprawą terapii substytucyjnej (terapii osób uzależnionych od narkotyków).
Konsultacje / porady udzielane były przez komunikator gadu-gadu (numer 9659654), skype
(poradnia.bezpiecznie), na dyżurach na czatach internetowych (portal czateria.pl) i za
pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz na forum internetowym pozytywnie.org.pl, w
całości poświęconym osobom żyjącym z HIV/AIDS oraz osobom w terapii substytucyjnej.
Łącznie w ramach projektu udzielono 586 porad.
Organizowaliśmy również specjalne czaty moderowane, poświęcone tej problematyce.
Wzięło w nich udział 1640 osób.

loga projektu

www.pozytywnie.org.pl
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ANTYWIRUS - DORADZTWO INTERNETOWE
Antywirus - doradztwo internetowe dotyczące profilaktyki HIV/AIDS w populacji o
zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań seksualnych
Projekt realizowany był dzięki dotacji z KC ds. AIDS, w partnerstwie z portalem
internetowycm www.czateria.pl
Celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat HIV/AIDS w grupie osób poszukujących
partnerów seksualnych za pośrednictwem czatów internetowych. Z konsultacji od stycznia do
grudnia 2009 roku skorzystało 1128 osób. Projekt zwiększył wiedzę w zakresie zakażeń
przenoszonych drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS wśród osób
podejmujących częste, przypadkowe kontakty seksualne. Zwiększona została wiedza o
ofertach pomocowych i edukacyjnych związanych z HIV/AIDS. Projekt pozwolił na rozwój
doradztwa w zakresie HIV/AIDS ukierunkowanego na indywidualne potrzeby odbiorcy.
Projekt doradztwa internetowego prowadzony był przez grupę 2 konsultantów i cztery
konsultantki współpracujących i współpracujące ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa.
Poradnictwo prowadzone było dwa razy w tygodniu po 4 godziny w 10 pokojach na portalu
www.czateria.pl. Każdy doradca i doradczyni dysponował/a swoim własnym „nickiem”
(opisem wskazującym, że dana osoba jest doradcą Lambdy). Anonimowość czatu
umożliwiała dotarcie do na szerokiego grona osób o zróżnicowanym przekroju społecznym.
Rozmówcami i rozmówczyniami były osoby w różnym wieku, z różnym statusem
społecznym. Na czacie spotkaliśmy osoby z każdej grupy orientacji seksualnej. Specyfika
pokojów czatów, na których prowadzone było doradztwo – ich anonimowość i
ukierunkowanie na tematykę seksu - pozwoliły na łatwe nawiązanie kontaktu z klientami i
bezpośrednie nawiązanie do profilaktyki HIV/AIDS. Projekt i jego tematyka spotkały się z
dużym zainteresowaniem. Anonimowość czatu pozwoliła na prowadzenie dokładnych
rozmów, obejmujących intymne strony życia, przez co prowadzone doradztwo było
konkretne, szczegółowe i mocno zindywidualizowane. Dodatkowym atutem doradztwa
internetowego była dostępność do grupy osób, która nie ma możliwości znalezienia pomocy
w inny sposób (osoby z małych miejscowości i wsi). Czat umożliwił nam również dotarcie do
osób, do których inne formy poradnictwa nie docierają (nie poszukują one informacji,
uważają, że temat ich nie dotyczy). Nasza obecność w Internecie zachęcała do
niezobowiązującej rozmowy, która w wielu przypadkach rozwinęła się w szerokie
poradnictwo.
Tematy poradnictwa prowadzonego w projekcie:
 bezpieczniejsze zachowania seksualne w aspekcie zakażenia HIV i innych chorób
przenoszonych drogą płciową
 epidemiologia zakażeń HIV/AIDS w Polsce
 naturalny przebieg zakażenia HIV i AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą
płciową
 czym jest poradnictwo przed- i potestowe
 podstawy diagnostyki HIV
 podstawy leczenia zakażenia AIDS
 informowanie o punktach konsultacyjno – diagnostycznych w Polsce
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Szkolenia dla innych organizacji LGBT z zakresu pomocy
psychologicznej
W październiku i listopadzie 2009 roku zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu pracy w
Telefonie Zaufania oraz pomocy psychologicznej dla przedstawicieli dwóch organizacji –
Lambdy Zielona Góra oraz Lambdy Bydgoszcz.
W szkoleniu uczestniczyło 10 osób.

Projekt „50+”
Od października 2009 realizujemy program grupy spotkaniowej dla dojrzałych osób
homoseksualnych. Spotkania w roku 2009 odbywały się raz w tygodniu, w poniedziałki –
prowadzone są przez wolontariusza Lambdy Warszawa – Łukasza Lesiuka.
W spotkaniach uczestniczy (łącznie) około 10 osób.

Grupa Studencka i projekt „Studencki Klub Spotkań”
W 2009 Stowarzyszenie Lambda Warszawa zapraszało w każdy wtorek, o godz. 18.30 na
spotkanie dyskusyjnej grupy studenckiej. Podczas studenckich spotkań prowadzono
rozmowy, oglądano filmy, czytano popkulturowe teksty i zastanawiano się nad tym, jak w
naszej kulturze rozumiana jest inność, jak działa mechanizm wykluczenia, oraz jak, poprzez
działania subwersywne, pokazać jego opresyjny charakter i w końcu stawić skuteczny opór.
Pomocne w tych rozważaniach były teorie gender i queer, których używano jako narzędzia
do zrozumienia zjawisk wokół nas. Grupę prowadzili: Mateusz Urban (student anglistyki UW
oraz Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej) i Łukasz Kąkolecki (absolwent
psychologii społecznej i klinicznej SWPS oraz socjologii Collegium Civitas).
Na spotkania Grupy Studenckiej przychodziło od 5 do 15 osób.
W grudniu 2009 – dzięki dotacji z Dzielnicy Śródmieście U. M. St. Warszawy – liderzy i
uczestnicy grupy przeszli szkolenia psychologiczne; zostały wydrukowane nalepki i ulotki
grupy oraz stworzono program działania na 2010 rok. Projekt nosił nazwę „Studencki Klub
Spotkań”.
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Informacja, edukacja, rozwój
Celem działań podjętych w tym zakresie było informowanie oraz edukacja zainteresowanych
osób i wybranych grup społecznych o homoseksualizmie, działalności Stowarzyszenia, a
także organizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój życia społecznego osób
homoseksualnych.
W ramach programu prowadzono następujące działania:

Biblioteka i archiwum Lambdy Warszawa
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok. Dyżury biblioteczne były pełnione w każdą sobotę w
godzinach 18:00-21:00, a także w środy, w godzinach 18-20.00. 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 Bartłomiej Palik i Wojciech Szot.

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 2009 w telewizji, radiu, czasopismach i gazetach codziennych pojawiło się bardzo
dużo audycji i artykułów na temat szeroko pojętej homoseksualności.
Z prac Rzeczniczki w 2009 roku w szczególności należy wspomnieć:
4 kwietnia 2009 - wystąpienie podczas konferencji „Historia Tęczy”, organizowanej w
Centrum Austriackim Próżna przez Kampanię Przeciw Homofobii;
14 maja 2009 - w Urzędzie m.st. Warszawy odbyła się konferencja prasowa związana z
otwarciem projektu „Bez pytań” www.bezpytan.pl.
24 maja 2009 - rzeczniczka jako przedstawicielka Lambdy Warszawa wzięła udział w 1.
Dniach Równości w Olsztynie.
28 maja 2009 - odbyła się konferencja prasowa dotycząca Funduszu Stonewall – Funduszu
mikrograntów Lambdy Warszawa.
2 czerwca 2009 - debata nt. ustawy o równym traktowaniu i dyrektywie
antydyskryminacyjnej, Warszawa. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele partii Zieloni
2004, a także europosłanka holenderska Kathalijne Buitenweg.
13 czerwca 2009 - Parada Równości w Warszawie. Rzeczniczka wygłosiła przemówienie
dotyczące zmian w edukacji, które powinny nastąpić, aby uczniowie w szkołach mogli
przyswajać informacje nt. homoseksualności zgodną z obecnym stanem wiedzy i nauki.
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8 sierpnia 2009 - uczczenie zamordowanych osób w zamachu w Tel Awiwie – zapalenie
świeczek. Wydarzenie odbyło się pod tymczasową siedzibą ambasady izraelskiej w
Warszawie przed Millenium Plaza. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z ambasadą Izraela i jej
attache kulturalnym panem Alon Simhayoff.
12
września
2009
spotkanie
z
Sojuszem
Lewicy
Demokratycznej
–
Platformą Programową – Forum Równych Szans i Praw Kobiet. Przedstawienie sytuacji
osób LGBT w Polsce.
22 września 2009 - audycja w TOK FM dotycząca kwestii legalizacji związków osób tej samej
płci.
11 października 2009 - z okazji „Dnia wychodzenia z szafy”, po raz pierwszy obchodzonego
w Polsce – wywiad z Ygą Kostrzewą w Gazecie Wyborczej oraz film na gazeta.pl.
Współpraca w tym zakresie z koordynatorem projektu, Wojciechem Szot.
18 października 2009 - audycja w radiu TOK FM w programie „Lepiej późno niż wcale” nt.
książki „HomoWarszawa”.
7 listopada 2009 - wywiad dla portalu gazeta.pl z cyklu „Pociąg osobowy”.
24 listopada 2009 - komentarz w „Rzeczpospolitej” do wyroku Trybunału Konstytucyjnego –
policjant, który jest nosicielem HIV, nie może być automatycznie zwalniany ze służby
(http://www.rp.pl/artykul/212825,396210_Policjant_z_HIV_nie_trafi_na_bruk.html).
3 grudnia 2009 - konferencja prasowa przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w sprawie
listu protestacyjnego związanego z żądaniem dymisji Pełnomocnika Rządu ds. Równego
Statusu, Elżbiety Radziszewskiej. List podpisało 12 organizacji pozarządowych.
5 grudnia 2009 - uczestnictwo w Festiwalu Praw Człowieka (www.festiwalprawczlowieka.pl).

Newsletter e-mailowy
Co miesiąc, na początku każdego miesiąca, do ok. tysiąca odbiorców zarejestrowanych
poprzez witrynę www.lambdawarszawa.org, był wysyłany newsletter, zawierający
aktualności dotyczące Stowarzyszenia.
Rzeczniczka
odpowiadała
również
ykostrzewa@lambdawarszawa.org

na

szereg

e-mail

z

adresu

Strona internetowa
Strona internetowa stowarzyszenia www.lambdawarszawa.org była koordynowana przez
Zarząd Stowarzyszenia oraz webmastera. Na stronie umieszczano głównie newsy dotyczące
bieżącej działalności Stowarzyszenia i programów, które ono podejmowało.
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Klub Filmowy (KF)
W 2009 roku odbywały się w rytmie dwutygodniowym seanse filmowe poświęcone tematyce
LGBTQ. Pokazywaliśmy filmy tzw. „ambitne” – w tym znanych reżyserów i należące do
klasyki filmu współczesnego (co nie znaczy, że szeroko znane); po filmach były często
ożywione dyskusje dotyczące tematyki filmu, a także szerszych kwestii związanych z
problematyką lesbijsko-gejowsko-transseksualną.
Przed Paradą Równości zorganizowaliśmy cykl pokazów, które cieszyły się
szczególną popularnością; w czasie seansów obecnych było sporo gości, którzy przyjechali
do Warszawy na Paradę z różnych miejscowości w Polsce a także z zagranicy. Jednym z
pokazanych filmów był słynny film dokumentalny „Paragraf 175” (niemiecko-brytyjskoamerykański) o prześladowaniach homoseksualistów w okresie nazizmu; w seansie i
dyskusji uczestniczył m.in. znany działacz międzynarodowego ruchu LGBTQ, zamieszkały w
Berlinie Colin de la Motte-Sherman (współzałożyciel ILGCN), znawca problematyki
poruszanej w filmie i autor licznych artykułów na ten temat.
Wśród pokazywanych filmów były też tak głośne i wybitne utwory (choć mało znane w
Polsce) jak kanadyjski film „Lilie”, kubańsko-hiszpańsko-meksykański film „Lody
truskawkowe i czekoladowe”, czy brytyjski „Linia piękna”. Warto wspomnieć że polskie
dialogi do niektórych filmów przygotowali członkowie Lambdy (Bart Palik, Lech Krysiński,
Krzysztof Zabłocki).
Pokazy filmowe koordynowali Mateusz Urban i Krzysztof Zabłocki.

Spotkanie literackie
W końcu kwietnia 2009 odbyła się w Lambdzie dyskusja o polskiej i obcej literaturze
gejowsko-lesbijskiej. W spotkaniu uczestniczyli, m.in., Kinga Dunin, Bożena Umińska-Keff,
Tomasz Basiuk, Tomasz Raczek, Krzysztof Tomasik, Błażej Warkocki. Dyskusję moderował
Krzysztof Zabłocki. W spotkaniu uczestniczyło liczne audytorium i wywiązała się ożywiona
dyskusja. Spotkanie zostało zarejestrowane i tekst dyskusji zamieszczony został na portalu
Homiki.pl.

HomoWarszawa
tematyczne

–

wydanie

książki

oraz

spacery

Razem z Wydawnictwem Abiekt.pl oraz Stowarzyszeniem Otwarte Forum Lambda
Warszawa wydała książkę „HomoWarszawa. Przewodnik kulturalno-historyczny”
HomoWarszawa, napisana przez zespół siedmiu autorów (Yga Kostrzewa, Michał Minałto,
Marcin Pietras, Wojciech Szot, Marcin Teodorczyk, Krzysztof Tomasik, Krzysztof Zabłocki –
troje z nich to członkowie Lambdy Warszawa) adresowana jest do piechurów, turystów i
turystek, miłośników i miłośniczek stolicy, niezależnie od orientacji seksualnej. Zapraszamy
przez tą książkę do spacerów warszawskich heterykow ciekawych swojego miasta
widzianego z odmiennej perspektywy, a także zacietrzewionych homofobow - spacerowanie
rozładowuje napięcie, pobudza krążenie i chroni przed zawałem. Jednak w pierwszej
kolejności - HomoWarszawę kierujemy do osób LGBT, którym chcemy pokazać Warszawę
nieznaną – od podziemnego świata gejowskich randek, poprzez „nasze” wydarzenia, wielką
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kulturę i wybitnych homoseksualnych twórców, pierwsze radykalne działania polityczne oraz
historyczną i aktualną codzienność.
Prócz samego wydania odbyły się dwa spacery inspirowane tą ksiązką – po śródmieściu
Warszawy (4 października) i po Cmentarzu Powązkowskim (30 października 2009).
Przewodnikami byli autorzy „HomoWarszawy”.

okładka „HomoWarszawy”
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Lobbing i działalność
człowieka

na rzecz praw

Fundusz Stonewall
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Lambda Warszawa z dnia 15 maja 2009 roku nasze
Stowarzyszenie powołało do życia Fundusz Stonewall – Fundusz Mikrograntów
Stowarzyszenia Lambda Warszawa.
Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju obywatelskiego polskiej społeczności LGBT. Raz w
roku w ramach Funduszu będą rozdysponowywane środki finansowe stanowiące 15%
przychodów z akcji „1%” z roku poprzedniego. W bieżącym zaś roku na Fundusz składa się
darowizna od osoby prywatnej w wysokości 5.000 PLN. Dotacje w ramach Funduszu mogą
otrzymać zarówno działające organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne.
Fundusz Stonewall został powołany w 40. rocznicę wydarzeń w nowojorskim klubie
Stonewall Inn, wydarzeń, które zapoczątkowały ogólnoświatowy ruch społeczny na rzecz
równouprawnienia gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych. Poprzez tę
inicjatywę chcemy wspierać oddolne inicjatywy osób i organizacji, które chcą działać na
rzecz budowania pozytywnej tożsamości osób homo-, bi-, i transseksualnych oraz
przyczyniać się do wzrostu tolerancji wobec społeczności LGBT.
Sami będąc Organizacją Pożytku Publicznego - czyli mającą możliwość korzystania z odpisu
1% podatku na rzecz OPP – zdecydowaliśmy się dzielić częścią wpływów z tej akcji z tymi,
którzy takiej możliwości nie mają.
Wyboru wniosków, które zostaną dofinansowane dokonała Rada Funduszu, do której
zaprosiliśmy osoby zaufania publicznego, działające na rzecz społeczności LGBT: prof.
Zbigniewa Izdebskiego, prof. Monikę Płatek, Tomasza Raczka, dr Kazimierę Szczukę, dra
Jacka Kochanowskiego. W Radzie zasiada także osoba reprezentująca Zarząd
Stowarzyszenia Lambda Warszawa.
W 2009 roku dotacje otrzymały:
Lambda Bydgoszcz na organizację Bydgoskich Dni Różnorodności - 1.975 złotych;
Grupa „Tęczowy Rzeszów” na organizację projektu Jestem lesbijką, jestem gejem
(Jestem Twoją przyjaciółką / Twoim przyjacielem) - 1.971,40 złotych;
Komitet Organizacyjy Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu na wsparcie organizacji 6.
Dni Równości i Tolerancji – 1.000 złotych.
Wszelkie informacje o Funduszu podawane są na stronie www.stonewall.org.pl

logo Funduszu Stonewall
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„Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne”
W ramach projektu "Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne!" (umowa z
ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej) w listopadzie i grudniu 2009 roku zrealizowaliśmy
projekt antydyskryminacyjny polegający na:
- wydaniu podręcznika "Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne", który został
wysłany do wszystkich gmin w Polsce (2500 gmin); podręcznik jest do pobrania także w
wersji elektronicznej
(http://www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl/podrecznik_przeciwdzialajdyskryminacji.pdf)
- stworzyliśmy wystawę fotograficzną, która jest poświęcona dyskryminacji w obszarze
niepełnosprawności,
wieku,
orientacji
seksualnej,
wyznania
i
pochodzenia
etnicznego/narodowości. Wystawa przystosowana jest do wypożyczania przez
zainteresowane gminy i NGO'sy;
- powstała stronę internetową www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl
Warto dodać, iż nasz wniosek - jako jedyny - otrzymał maksymalną ilość punktów (200), w
konkursie ogłoszonym przez MPiPS.

www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl
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Parada Równości w Warszawie
Stowarzyszenie Lambda Warszawa, podobnie jak w latach poprzednich, wzięło udział w
Paradzie Równości – największej w Polsce pokojowej manifestacji gejów, lesbijek, osób
biseksualnych, transseksualnych oraz wszystkich, dla których ważne są idee równości i
wolności .
W 2009 roku Parada Równości odbyła się w dniu 13 czerwca.
Przemarsz nastąpił z Placu Bankowego, a następnie przeszedł ulicą Marszałkowską, Piękną
i Alejami Ujazdowskimi, gdzie zakończył się pod Kancelarią Premiera.
Podczas Parady Lambda Warszawa pierwszy raz wystawiła swoją własną platformę.

Nagroda Tolerancji dla Zbigniewa Hołdy
Zbigniew Hołda został w 2009 roku polskim laureatem Nagrody Tolerancji, przyznawaną
przez francuskie, niemieckie, polskie i hiszpańskie organizacje LGBT (SOS Homophobie z
Paryża, Maneo z Berlina, COGAM i Triangulo z Madrytu, Lambdę Warszawa i Kampanię
Przeciw Homofobii).
Profesor Zbigniew Hołda - prawnik, karnista, specjalista praw człowieka, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka.
Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu reprezentował Fundację
Równości oraz osoby prywatne – członkinie i członków polskich organizacji LGBT, którzy
zaskarżyli zakaz Parady Równości w Warszawie w 2005 roku. Sprawa zakończyła się
precedensowym wyrokiem, który spowodował usunięcie z polskiego prawodawstwa
przepisów uniemożliwiających legalne przeprowadzanie pokojowych manifestacji. Przed
sądem rejonowym w Poznaniu w 2006 roku reprezentował 4 lesbijki (tzw. „Nasza sprawa”),
które zdecydowały się wystąpić do sądu przeciw radnym PiS-u, którzy w 2005 roku przy
okazji Marszu Równości porównali homoseksualizm do zooflilii, pedofilii i nekrofilii.
Precedensowa sprawa zakończyła się ugodą, a działacze PiS musieli przeprosić osoby,
które poczuły się urażone tymi wypowiedziami oraz oświadczyć, iż nie mieli zamiaru nikogo
obrażać.
Profesor Zbigniew Hołda wielokrotnie występował w obronie praw człowieka – także w
obronie mniejszości seksualnych. Nagroda Tolerancji jest wyrazem uznania za całokształt
jego działalności. Profesor Hołda zmarł kilkanaście dni po uroczystości wręczenia Nagrody
Tolerancji.
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Wsparcie dla litewskich gejów i lesbijek
W październiku i listopadzie 2009 prowadziliśmy akcję zbierania podpisów pod apelem do
Sejmu litewskiego w sprawie propozycji ustawy kryminalizującej "promocję
homoseksualizmu". W siedzibie Lambdy Warszawa oraz podczas akcji w Klubie Rasko
zebraliśmy 255 podpisów.
List został wysłany do Pani Ireny Degutiene - Marszałek Seimasu. Jego kopię wysłaliśmy do
Ambasadora Litwy w RP oraz do litewskiej organizacji Lietuvos Geju Lyga .

Projekt „Wyjdź z szafy razem z nami”
11 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wychodzenia z Ukrycia ( "z szafy" )
- International Coming Out Day. Obchodzony jest on głównie w USA, gdzie upamiętnia
marsz osób LGBT na Waszyngton, który odbył się w 1987 roku i zgromadził ponad 500
tysięcy osób.
W tym roku i my włączyliśmy się w tą akcję! Zaprosiliśmy do ujawniania się gejów i lesbijki,
osoby biseksualne transseksualne – poprzez krótkie filmy, umieszczane w Internecie. Tym,
którzy nie dysponowali własną kamerą, zapewniliśmy możliwość nagrań w siedzibie Lambdy
Warszawa.
Wszystkie filmy (około 30) zamieszczone były na stronie comingout.blox.pl

www.comingout.blox.pl
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Wsparcie Festiwalu Praw Człowieka „Otwórz oczy”
4 i 5 grudnia odbywał się w Warszawie Festiwal Praw Człowieka - organizowany przez
licealistów z LO im. Aleksandra Fredry. Stał się on głośny m.in. z powodu "Żywej Biblioteki" wobec sprzeciwu dyrekcji szkoły co do udziału w tym wydarzeniu przedstawicielek i
przedstawicieli mniejszości seksualnych, organizatorzy postanowili przenieść go w inne
mury. Odbywa się on w dwóch Społecznych Liceach - przy ulicy Raszyńskiej i w LO im.
Jacka Kuronia.
Lambda Warszawa wspierała inicjatywę licealistek i licealistów - m.in. zapewniając "książki"
LGBT, drukując plakaty i ulotki oraz wspomagając organizacyjnie młodych warszawiaków i
warszawianki.

Udział w „Naszej sprawie II”
28 listopada 2009 – na swym posiedzeniu Zarząd Lambdy Warszawa zdecydował o
przystąpieniu - jako strona - do postępowania procesowego przeciwko redakcji
"Rzeczpospolitej", w związku ze zniesławieniami osób homoseksualnych (rysunki i
komentarze porównujące osoby homoseksualne do zoofitów)
Lambda Warszawa - jako organizacja społeczna - będzie monitorować proces.

Wsparcie dla ustawy o parytetach
Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Fundacja Feminoteka zorganizowały w dniu 28
listopada 2009 spotkanie poświęcone parytetom na listach wyborczych. W trakcie spotkania
rozmawialiśmy z Izabelą Jarugą-Nowacką (posłanką lewicy), Agnieszką Grzybek (Zieloni
2004) oraz Piotrem Pacewiczem (Gazeta Wyborcza).
Spotkanie poprowadzili: Michał Minałto, homiki.pl, Stowarzyszenie Otwarte Forum; Joanna
Piotrowska, Feminoteka oraz Yga Kostrzewa, Lambda Warszawa.
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Nagroda „Czerwonej Kokardki” dla Agnieszki Górskiej
Agnieszka Górska - nasza wiceprzewodnicząca i szefowa projektu "Bezpieczniejsze
Związki" otrzymała tegoroczną nagrodę "Czerwonej Kokardki" - wyróżnienie przyznawane
przez Kapitułę działającą przy Krajowym Centrum ds. AIDS za działalność na polu
profilaktyki HIV/AIDS oraz pomocy osobom żyjącym z HIV.
Agnieszka Górska - kierująca od 2000 roku lambdowymi projektami profilaktyki HIV/AIDS otrzymała nagrodę w kategorii działalność organizacji pozarządowych.
Nagroda przyznawana jest od 1996 roku. Do tej pory otrzymali ją m.in.: Zofia Kuratowska,
Marek Kotański, ks. Arkadiusz Nowak, Edyta Geppert, Jolanta Kwaśniewska, Zbigniew
Izdebski, Robert Kozyra, Kasia Malinowska - Sempruch, Włodzimierz Paszyński, Wiesław
Sokoluk, i inni.
Nagroda została wręczona 1 Grudnia 2009 podczas warszawskiej konferencji z okazji Dnia
Walki z AIDS.

Wybór Bartłomieja Palika do władz IGLYO
Bartłomiej Palik - sekretarz Zarządu Lambdy Warszawa - został wybrany do Komisji
Finansowej IGLYO - Intarnational Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth
and Student Organisation.
Wybory odbyły się w 12-13 grudnia 2009 w szkockim Edynburgu, podczas Zgromadzenia
Ogólnego IGLYO.
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INFORMACJE FINANSOWE
Środki z 1% podatku od osób fizycznych
Stowarzyszenie w maju 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego, dzięki
czemu było uprawnione do uzyskiwania w 2009 roku 1% podatku od osób fizycznych.
W wyniku przeprowadzonej akcji promującej przekazywanie organizacjom pozarządowym tej
części podatku, zebrano 24.919,48 zł.
Sprawozdanie finansowe
W 2009 roku Stowarzyszenie, poza środkami z 1% pozyskało następujące kwoty:


dotacje: 402.358,00 zł
 Krajowe Centrum ds. AIDS: 7.800,00 zł
 Miasto stołeczne Warszawa: 394.558,00 zł






darowizny: 24.915,35 zł
składki członkowskie: 1.745,00 zł
odsetki bankowe: 1.370,06 zł
pozostałe: 281,96 zł

Wydatki, związane z realizacją zadań statutowych w 2009 roku wyniosły 386.231,58 zł.
Złożyły się na nie:
– koszty realizacji projektu Wsparcie osób nadużywających alkoholu: 51.217,09 zł
– koszty realizacji projektu Bezpieczniejsze związki – profilaktyka HIV/AIDS: 91.192,59 zł
– koszty realizacji projektu Poradnia internetowa „bezpytan.pl”: 93.290,13 zł
– koszty realizacji projektu Antywirus – doradztwo internetowe: 7.500,01 zł
– koszty realizacji projektu Studencki Klub Spotkań: 8.558,89 zł
– koszty realizacji projektu Poradnia internetowa „bezpiecznie.org.pl: 66.143,93 zł
– koszty realizacji projektu Przeciwdziałaj dyskryminacji: 54.150,51 zł
- koszty realizacji projektu KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI: 1.370,00 zł
- koszty realizacji projektu 6 Dni Równości i Tolerancji: 970,95 zł
– koszty prowadzenia biblioteki: 1.029,09 zł
– pozostałe koszty statutowe (w tym wynik roku poprzedniego): 10.808,39 zł
Wydatki administracyjne w 2009 roku wyniosły 55.139,25 zł.
Złożyły się na nie:
– zużycie materiałów i energii: 8.528,30 zł
– czynsz i eksploatacja: 32.906,33 zł
– opłaty pocztowe i prowizje bankowe: 110,20 zł
– usługi telekomunikacyjne: 3.069,09 zł
– inne usługi obce: 5.939,14 zł
– podatki i opłaty: 60,00 zł
– wyjazdy służbowe: 1.318,80 zł
– reklama i reprezentacja: 2.138,86 zł
– opłaty członkowskie i inne: 373,08 zł
- inne: 583,96 zł
– koszty finansowe: 111,49 zł
Zwrócone, niewykorzystane dotacje: 3.653,10 zł
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