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

Zarząd
Posiedzenia Zarządu odbywały się w 2008 roku raz na miesiąc. W skład Zarządu wchodziły następujące
osoby:
Krzysztof Kliszczyński – Przewodniczący,
Agnieszka Górska – Zastępca Przewodniczącego,
Tomasz Komorowski – Sekretarz Zarządu,
Weronika Chańska – Członkini Zarządu
Adam Koleśnik – Członek Zarządu,
Krzysztof Zabłocki – Członek Zarządu.
Działalność Stowarzyszenia do końca czerwca 2008 r. prowadzona była w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.
Hożej 50/40 w Warszawie. Od 1 lipca 2008 siedziba Lambdy Warszawa znajduje się na ulicy Żurawiej 24A
(lokal 4).
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 (FIO),
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ambasady Królestwa Niderlandów, COC Haga.
W 2008 roku w działalność Stowarzyszenia było zaangażowanych około 60 osób.

www.lambdawarszawa.org
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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 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 – 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 2008 roku takie zdarzenia nie miały miejsca.
Oferowana w ramach Centrum pomoc była bezpłatna.
W Lambdzie prowadzono następujące formy działalności pomocowej:

Telefon Zaufania

8

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich funkcjonował do września 2008 roku cztery razy w tygodniu
– we wtorki, środy, czwartki i w piątki, w godzinach 18.00-21.00. W każdy ostatni piątek miesiąca przy TZ dyżurował prawnik. W okresie przeprowadzki siedziby Stowarzyszenia – od lipca do trzeciego tygodnia sierpnia
2008 dyżury TZ zostały zawieszone ze względu na brak linii telefonicznej. Od października 2008 dyżury telefoniczne prowadzone są także w poniedziałki.
Dyżury w telefonie zaufania pełnili przeszkoleni wolontariusze Stowarzyszenia Lambda Warszawa.
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.
W 2008 roku odebrano 424 telefony, w tym 143 od lesbijek, 256 od gejów, 19 od członków rodzin osób homoseksualnych, 6 telefonów od osób transseksualnych. W dwóch pierwszych grupach częstotliwość dzwonienia
kształtowała się w następujący sposób:

geje

31

29

17

25

16

31

–

7

32

28

17

23

lesbijki

18

7

13

14

8

29

–

6

15

15

11

7

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa w 2008 roku

Pomoc i Wsparcie

Warto jeszcze dodać, iż w roku 2008 kilkakrotnie odbyły się superwizyjne Grupy Wsparcia dla Pracowników
TZ, podczas których omawiano wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem naszego Telefonu.

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 2008 roku w spotkaniach uczestniczyło od 5 do 15 osób.
Łącznie było ok. 30 uczestników.

Grupa dla kobiet Gennema
W roku 2008 spotkania odbywały się raz w miesiącu - w każdy wtorek. Grupa działała od kwietnia do grudnia, bez przerwy wakacyjnej. Tematyka zajęć była bardzo różna, zależna od uczestniczących osób. Grupa
przyjęła formę zamkniętą, jako grupa terapeutyczna. Prowadziła ją psycholożka – Joanna Stryjczyk.
W spotkaniach grupy uczestniczyło od 5 do 15 osób.

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 bliska jest ta problematyka. 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 5–15 osób. W ciągu roku grupa objęła swoją pomocą ok. 40 osób.

Grupa Anonimowych Alkoholików Tęcza,
której spotkania odbywały się w niedziele, w godzinach 17.00–19.00, skupiała osoby uzależnione od alkoholu o orientacji homoseksualnej, ale również heteroseksualnej (grupa jest zrzeszona w światowej federacji
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.

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.
Zgłaszające się osoby miały najczęściej problemy ze zdiagnozowaniem i zdefiniowaniem swojej orientacji, 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.
Poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne odbywało się w ramach dwóch programów –
Profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu, oraz Programu Pomocy
Prawnej i Psychologicznej.
W roku 2008 z tej formy pomocy skorzystało ponad 230 osób.

www.lambdawarszawa.org
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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
internetowe oraz dyżur prawnika w ramach piątkowego telefonu zaufania. Istotą projektu stanowiły udzielane anonimowo i nieodpłatnie porady prawne w sprawach dotyczących dyskryminacji na tle orientacji
seksualnej. Pomoc w ramach spotkań indywidualnych odbywała się podczas stałych dyżurów (średnio raz
na miesiąc). Z tej formy pomocy skorzystało w 2008 roku 26 osób.
Porady udzielane przez Internet miały formę odpowiedzi na pytania przysyłane na adres prawnicy@
lambda.org.pl lub na adres warszawa@lambdawarszawa.org (średnio kilka na miesiąc, około 30 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 faktycznym związku partnerskim, sprawy spadowe,
– 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.

Grupa dla rodziców osób homoseksualnych
Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich osób homoseksualnych została uruchomiona w marcu 2008. 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 Elżbietą – mamą geja, oraz przez psycholożkę – Renatę
Romanowską. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj kilka osób.
Spotkania odbywały się w następujących terminach: 13 i 27 marca, 10 i 24 kwietnia, 8 i 29 maja, 12 i 26
czerwca, 9 i 23 października, 13 i 27 listopada, 11 grudnia

Grupa dla cudzoziemców
Grupa spotkaniowa dla gejów i lesbijek – cudzoziemców mieszkających w Warszawie została uruchomiona w
marcu 2008. Grupa przyjęła charakter grupy spotkaniowej. Jej spotkania odbywały się w każdy czwartek, o godzinie 18.00 przez cztery miesiące – do momentu przeniesienia siedziby Stowarzyszenia pod nowy adres.
Spotkania prowadzone były przez Hiszpana Francisco Jereza. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj
kilka osób.

Realizacja programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu
Celem ogólnym programu (realizowanego w okresie 21 lutego – 31 grudnia 2008 dzięki dotacji Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy, umowa nr PS/B/VI/1/6/115/2008) 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.
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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. P
 rowadzenie grupy wparcia – rozwojowej dla osób uzależnionych od alkoholu i nadużywającej
alkoholu oraz dla osób zagrożonych tymi zjawiskami,
B. Prowadzenie konsultacji terapeuty uzależnień / wczesnej interwencji.
Grupa wsparcia – rozwojowa spotykała się we środy, początkowo w godzinach 17.00-20.00; później zaś – na
prośbę uczestników – w godzinach 18.00-21.00. Prowadzone były przez mgr Łukasza Baryckiego – psychologa klinicznego. Warsztaty odbywały się 15 marca do 18 czerwca i od 15 października do 15 grudnia.
Łącznie odbyły się 22 spotkania, każde trwające 3 godziny.
W grupie uczestniczyło 12 osób – zarówno tych, którzy należeli niegdyś do Klubu Abstynenta (w 2007
roku), jak i nowych osób - przychodzących specjalnie na spotkania grupy rozwojowej.
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.

Prowadzenie konsultacji terapeuty uzależnień.
Konsultacje terapeuty uzależnień realizowane było przez dwie osoby – jedną terapeutkę uzależnień (Natalia
Magreta) oraz jedną psycholożkę kliniczną – Renatę Romanowską. Konsultacje odbywały się od marca do
grudnia 2008, w wymiarze 12 godzin/miesiąc. W okresie lipiec - sierpień 2008 konsultacje prowadził również
Łukasz Barycki – psycholog kliniczny. Wprowadzenie dodatkowego realizatora dyżurów wynikało z dwóch
faktów: zmiany siedziby Stowarzyszenia oraz przerwy w działaniu grupy rozwojowej i miało na cele zapewnienie jak największego komfortu naszym beneficjentom. Łącznie przeprowadzono 176 godzin dyżurów
konsultacji terapeutycznych.
Konsultacje terapeuty uzależnień i psychologów klinicznych ukierunkowane były na wstępną diagnozę
problemu, diagnozę problemów związanych z orientacją seksualną, pomoc w rozwiązywaniu problemów,
pomoc we wspieraniu procesu zdrowienia z uzależnienia i współuzależnienia, wsparcie w rozwiązywaniu
bieżących trudności oraz motywowanie do podjęcia leczenia.

Spotkania programu Bezpieczniejsze związki
Projekt Bezpieczniejsze związki – program profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową (STD) prowadzony w środowisku osób homoseksualnych’ realizowany był w ramach dotacji z
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (umowa FIO 183), w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008.
Celem ogólnym projektu było zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa w zakresie problematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych droga płciową (STD); minimalizacja szkód zdrowotnych,
w szczególności zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową
(STD).

www.lambdawarszawa.org
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Celami szczegółowymi były:
– zapobieganie nowym zakażeniom wirusem HIV i zakażeniom chorobami przenoszonymi drogą
płciową (STD) w grupie osób homoseksualnych podejmujących ryzykowne zachowania seksualne,
– zwiększenie wiedzy osób homoseksualnych na temat ryzyka zakażenia HIV i STD w trakcie kontaktów seksualnych,
– zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie w grupie osób homoseksualnych podejmujących ryzykowane zachowania seksualne,
W wyniku podjętych działań, zgodnie z przyjętymi założeniami, zwiększyła się wiedza osób homoseksualnych, przebywających w klubach, barach, saunach i miejscach nieformalnych spotkań mieszczących
się na terenie Warszawy na temat ryzyka zakażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową
(STD) w trakcie kontaktów seksualnych.
Oceniamy, że nastąpiło także zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie w grupie osób homoseksualnych podejmujących ryzykowane zachowania seksualne, a w konsekwencji – zwiększyła się liczba i
częstość wykonywania przez te osoby testów w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych droga płciową
(STD). Z informacji uzyskanych od lekarzy wenerologów wynika, że zwiększył się nieco odsetek osób korzystających z pomocy wyspecjalizowanych poradni skórno-wenerologicznych.
W ramach projektu przeprowadzone zostały:
– 232 dyżury street-/partowerkerskie. Łączny czas odbytych dyżurów wyniósł: 464 godziny. W tym
czasie z pomocy pracowników projektu skorzysta około 3000 osób;
– 44 dyżury w Poradni zdrowia seksualnego. Łączny czas odbytych dyżurów wynósł: 132 godziny.
W tym czasie z pomocy pracowników projektu skorzystało około 300 osób. Dyżury Poradni odbywały się w siedzibie Lambdy Warszawa;
– 140 dyżury internetowe. Łączny czas odbytych dyżurów wyniósł 280 godzin. W tym czasie z pomocy pracowników projektu skorzystało 239 kobiet i 937 mężczyzn;
– pracownicy projektu odbyli 5 specjalistycznych szkoleń na certyfikat doradcy w zakresie HIV/AIDS;
2 osoby zdobyły certyfikat, zaś 2 przedłużyły ważność posiadanych wcześniej certyfikatów;
– 32 godziny warsztatów dla adresatek projektu. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 19 osób;
– 24 godziny warsztatów dla pracowników i wolontariuszy projektu. Łącznie w warsztatach udział
wzięły 33 osoby;
– 48 godzin warsztatów i szkoleń skierowanych do przedstawicieli organizacji działających na rzecz
LGBT, redaktorów portali internetowych, właścicieli i pracowników klubów dla osób homoseksualnych. Łącznie w szkoleniach wzięły udział 22 osoby;
Zakupionych i przekazanych nieodpłatnie adresatom zostało między innymi:
– około 20000 szt. prezerwatyw;
– około 1500 szt. prezerwatyw dla kobiet (temidom);
– około 14000 szt. lubrykantów;.
– około 4000 szt. chusteczek do higieny intymnej;
– około 1200 szt. lateksowych chusteczek (koferdam);
– około 250 szt. lateksowych rękawiczek;
– około 550 zup błyskawicznych;
– około 550 czekolad.
Działania street-/partyworkerskie prowadzone były w miejscach, w których szczególnie często dochodzi do
ryzykownych zachowań seksualnych:
Kluby dla homoseksualnych mężczyzn:
1. Klub „Wild”, ul. Próżna 4, Warszawa
2. Klub „Fantom”, ul. Bracka 20a, Warszawa
3. Sauna „Fantom”, ul. Bracka 20a, Warszawa
4. Sauna – klub „Galla”, ul. Ptasia 2, Warszawa
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5. Klub „Galeria”, Plac Mirowski 1, Warszawa
6. Klub Toro, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa
7. tzw. pikieta (nieformalne miejsce spotkań dla osób poszukujących przygodnego seksu): Dworzec
Warszawa Centralna PKP
Kluby dla homoseksualnych kobiet:
8. Klub FreeDum, ul. Chłodna 39, Warszawa
9. Klub UFA, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa
10. Klub Discrete, ul. Żurawia 6/12, Warszawa

Poradnictwo przez Internet
W celu nawiązywania kontaktów oraz świadczenia poradnictwa na rzecz tych adresatów projektu, którzy
nie korzystają z oferty miejsc spotkań i organizacji, w których projekt jest realizowany, pracownicy projektu
pełnili dyżury w Internecie.
Na mocy porozumienia zawartego z portalem INTERIA.PL, pracownicy projektu prowadzili profilaktykę HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową na CZATerii. Portal INTERIA.PL zapewnił pracownikom
projektu możliwość prowadzenia profilaktyki we wszystkich pokojach z kategorii „Erotyczne” oraz w pokojach „Gay”, „Les” i „Bi”. W celu łatwej identyfikacji, nicki pracowników projektu zostały oznaczone wg wzoru
„Lambda_ imienia danego wolontariusza” oraz opatrzone specjalnym logo - czerwoną wstążką.
Osoby pełniące dyżury prowadziły działania z obszaru wczesnej interwencji, podając informacje na temat zagrożeń, związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych, zachęcając do zmiany
zachowań i wykonania testu w kierunku HIV. Przedstawiały także pełną ofertę projektu „Bezpieczniejsze
związki” oraz podawały informacje, które mogą okazać się pomocne w sytuacji kryzysowej.
Dyżury na CZATerii były prowadzone 4 razy w tygodniu, w porze wieczorowej, gdyż w tym czasie najwięcej osób przebywa na czatach. Każdy dyżur trwał przez 2 godziny.
Dodatkowo w ramach projektu prowadzone były dyżury internetowe na czatach i forach dyskusyjnych
znajdujących się na stronach internetowych adresowanych do homoseksualnych kobiet (www.kobiety-kobietom.com). Podobnie jak w przypadku dyżurów na CZATerii, pracownicy projektu otrzymali specjalne
oznaczenia, pozwalające na łatwą identyfikacje. Zakres działań prowadzonych na stronach internetowych
adresowanych do homoseksualnych kobiet był taki sam jak zakres działań prowadzonych na CZATerii.
Dyżury na stronach internetowych adresowanych do homoseksualnych kobiet były prowadzone 2 razy
w tygodniu. Każdy dyżur trwał przez 2 godziny.
W okresie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. przeprowadzono łącznie 140 dyżurów. W czasie dyżurów z
pomocy doradców skorzystało 239 kobiet i 937 mężczyzn.

Działania informacyjno – edukacyjne prowadzone w klubach LGBTQ
Projekt „Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania
pod wpływem środków psychoaktywnych, przebywających w klubach / pubach / dyskotekach” realizowany
był w okresie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. dzięki dotacji z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (umowa nr PS/VI/1/5/359/2008).
Celem ogólnym projektu było przeciwdziałania inicjacji narkotykowej, uzależnieniu oraz podejmowaniu ryzykownych zachowań.
Celami szczegółowymi były:
– zwiększenia dostępności do informacji w zakresie ryzyka związanego z przyjmowaniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych w środowisku mężczyzn mających seks z mężczyznami na
terenie m.st. Warszawy
– zwiększenia wiedzy na temat ryzyka związanego z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat ryzykownych zachowań seksualnych w środowisku mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie m.st. Warszawy

www.lambdawarszawa.org

13

Pomoc i Wsparcie

– zwiększenia odpowiedzialności za własne zdrowie w środowisku mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie m.st. Warszawy
– minimalizacji szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych w środowisku mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie m.st. Warszawy
– przeciwdziałania nieświadomemu zażyciu związku GHB potocznie nazywanego „pigułką gwałtu”

Cele te osiągnięto poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1. Działania środowiskowe
Działanie realizowane było metodą partyworkingu, polegającą na udzielaniu poradnictwa i informacji
oraz dystrybucji: materiałów informacyjno – edukacyjnych, prezerwatyw, lubrykantów, testów na obecność
substancji określanych jako „pigułka gwałtu” w napojach; Miejscem realizacji działań były kluby, puby i dyskoteki, w których przebywali adresaci projektu.
Działanie to przyczyniło się do zwiększenia dostępności do informacji w zakresie ryzyka związanego z
przyjmowaniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych, zwiększenia wiedzy na temat ryzyka związanego z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat
ryzykownych zachowań seksualnych, zwiększenia odpowiedzialności za własne zdrowie, minimalizacji
szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych w środowisku mężczyzn mających seks z mężczyznami na terenie m.st. Warszawy. W rezultacie opisywanych działań
zmniejszono też liczbę nieświadomych przyjęć środków nazywanych „pigułką gwałtu” wśród osób przebywających w pubach/klubach/dyskotekach.
Przeprowadzono 99 dyżurów partyworkerskich (każdy trwający 4 godziny i prowadzony przez dwie osoby).
2. Wydanie ulotek i materiałów informacyjnych.
W ramach projektu wydano ulotki informacyjno – edukacyjne. Pierwsza z nich pt. „Narkotyki” zawierała
informacje dotyczące skutków i negatywnych konsekwencji przyjmowania środków psychoaktywnych.
Dodatkowo materiał zawierał informacje o substancjach nazywanych „pigułką gwałtu” . Druga ulotka wydana w ramach zadnia pt. „ Nie daj się uśpić” zawierała informacje dotyczące zasad bezpieczniejszej zabawy
umożliwiające zminimalizowanie szkód i niebezpieczeństw związanym z przebywaniem w środowisku klubowym pod wpływem środków psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów uniknięcia
nieświadomego przejęcia substancji nazywanych „pigułką gwałtu”. Ponad to wydano także materiały informacyjne w formie plakatów, wlepek i podstawek pod napoje. Materiały te w atrakcyjny sposób informowały o działaniach środowiskowych nazwanych Kampanią na Rzecz Bezpieczniejszej Zabawy, promowały jej
hasło przewodnie „ Nie daj się uśpić” oraz szczegółowo informowały o możliwościach skorzystania z nich.
Dodatkowo wydano pakiety, które ułatwiły dystrybucję materiałów sanitarno- higienicznych Znalazły się na
nich podstawowe informacje dotyczące bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz zasady prawidłowego użycia materiałów w nich rozdawanych. Nakłady tych wydawnictw były następujące: ulotka „Narkotyki”
1500 szt., ulotka „Nie daj się uśpić” 1500 szt., wlepki 500 szt., plakaty 2000 szt., podstawki pod napoje 2000
szt., pakiety 2000 szt.
Działanie to przyczyniło się do zwiększenia dostępności do informacji w zakresie ryzyka związanego z
przyjmowaniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych, zwiększenia wiedzy na temat ryzyka związanego z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat
ryzykownych zachowań seksualnych w środowisku mężczyzn mających seks z mężczyznami. W rezultacie
opisywanych działań zmniejszono też liczbę nieświadomych przyjęć środków nazywanych „pigułką gwałtu”
wśród osób przebywających w pubach/klubach/dyskotekach

Program Pomocy Prawnej i Psychologicznej
Celem projektu było świadczenie profesjonalnego poradnictwa prawnego i psychologicznego skierowanego do osób należących do mniejszości seksualnych. Projekt realizowany był w okresie 18 lutego – 31
grudnia 2008.
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W ramach dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (umowa PS/B/VI/3/1/132/2008) zrealizowaliśmy
następujące zadania:
– przeprowadziliśmy 120 godzin cotygodniowych dyżurów psychologicznych;
– przeprowadziliśmy 30 godzin comiesięcznych dyżurów prawniczych;
– przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenia dla pracowników pomocowych Lambdy;
– wydaliśmy uaktualnioną wersję lambdowego „Poradnika prawnego” (150 egz.);
– wydaliśmy „Przewodnika dla Telefonistów Telefonu Zaufania” (75 egz.).

Szkolenia streetworkerskie
W ramach projektu Streetwork w grupie MSM i WSW – szkolenie dla streetworkerów przeprowadziliśmy w dniach 11-14 kwietnia 2008 szkolenia, które zawierały podstawową wiedzę o dwóch obszarach,
koniecznych do skutecznego prowadzenia pracy metodą outreachworkingu:
– podstawowych zagadnień związanych z HIV/AIDS;
– pracy metodą outrechworkingu.
W szkoleniach uczestniczyło 17 osób z Warszawy, Gdańska, Krakowa i Białegostoku, reprezentujące organizacje pozarządowe zajmujące się profilaktyką HIV/AIDS.
Szkolenia przeprowadzone były w ramach datacji, którą otrzymaliśmy od Krajowego Centrum ds.AIDS
(umowa nr 15/282/08)

Szkolenia dla innych organizacji LGBTQ
Na zaproszenie KPH Toruń oraz Lambdy Bydgoszcz wolontariusze programu Bezpieczniejsze Związki
poprowadzili w tych miastach, w dniach 14 i 15 czerwca 2008 roku szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/
AIDS, bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz szacowania ryzyka zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową.
W szkoleniach uczestniczyło kilkanaście osób.

Pomoc przez komunikator Gadu-Gadu
Pod numerem Gadu-Gadu [1286102] dyżurowały osoby, które służyły pomocą i wsparciem, odpowiadając na trudne pytania. Istotą projektu było udzielanie pomocy poprzez komunikator internetowy. Dyżury
odbywały się cyklicznie raz w tygodniu – dokładna data i godziny dyżurowania podawane były w opisie
numeru.
Najczęściej poruszanymi problemami były:
– 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 osób, najmniejsza - 2 osoby.

Projekt 50+
Od października 2008 do stycznia 2009 realizowaliśmy pilotażowy projekt Aktywizacji społecznej grupy
LGBT 50+. W jego ramach odbywają się spotkania osób 50+ , wydrukowaliśmy plakaty i ulotki grupy.
Podczas kilku spotkań, które odbyły się w ramach tego projektu ich uczestnicy przekazali Stowarzyszeniu
swoje sugestie dotyczące charakteru ewentualnych grup skierowanych do starszych gejów i lesbijek.
Projekt realizowany był dzięki wsparciu COC Haga.

www.lambdawarszawa.org
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Grupa Studencka i projekt Studencki Klub Spotkań
W 2008 Stowarzyszenie Lambda Warszawa zapraszało w każdy wtorek, o godz. 17.30 (od października 2008
– o godzinie 18.00) 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 2008 – dzięki dotacji z Dzielnicy Śródmieście U. M. St. Warszawy (umowa ŚRÓ/WSZ/B/
VI/1/6/228/1390/2008) – liderzy grupy przeszli szkolenia psychologiczne; zostały wydrukowane plakaty i
ulotki grupy oraz stworzono program działania na 2009 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 – z wyłączeniem okresu remontu nowej siedziby Stowarzyszenia.
Dyżury biblioteczne były pełnione w każdą sobotę w godzinach 18:00-21:00; a od października 2008 – 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 Monika Michalska.

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.
Rzeczniczka odpowiadała również na szereg e-mail z adresu ykostrzewa@lambdawarszawa.org

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.

Klub Filmowy (KF)
Celem spotkań Klubu Filmowego jest prezentowanie uczestnikom filmów związanych z problematyką gejowską, 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 co drugą sobotę, w godzinach 18-21.00. W spotkaniach uczestniczyło od
5 do 30 osób.
Program Klubu Filmowego koordynował w 2008 roku Mateusz Urban.

www.lambdawarszawa.org
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Lobbing i działalność na rzecz praw człowieka
Akademia przeciwdziałania dyskryminacji
W ramach projektu „Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnych na rzecz różnorodności i równości w społecznościach lokalnych – szkolenie trenerów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom i dyskryminacji” przeprowadziliśmy cztery tury szkoleń, które odbyły się w dniach 17-21 marca (2 grupy, łącznie 40
osób) oraz 25-29 marca 2008 roku (2 grupy, łącznie 40 osób) w ośrodku szkoleniowym w Miedzeszynie.
Celem szkoleń było dostarczenie uczestniczkom i uczestnikom wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu:
1. Wiedzy na temat mechanizmów powstawania wykluczenia i dyskryminacji.
2. Sposobu przygotowania i przeprowadzenia zajęć / warsztatów, dotyczących promowania różnorodności i równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
3. Ćwiczenia przeprowadzenia skutecznych metod pracy warsztatowej, dotyczącej promowania
równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji
4. Refleksji nad przyczynami powstawania nierówności i wykluczeń i sposobu przeciwdziałania im
5. Zmotywowania do opracowania projektów dotyczących promowania równości, różnorodności i
przeciwdziałania dyskryminacji, przewidzianych do realizacji w społecznościach lokalnych.
6. Podstawowej wiedzy na temat zarządzania projektami, dotyczącymi promowania równości, różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji oraz pozyskiwania funduszy na ich realizację.
Projekt realizowany był w ramach obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich (ERRSW)
– dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (umowa DKR/DEF-V-24/2007).

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 2008 roku Parada Równości odbyła się w dniu 5 czerwca.
Przemarsz nastąpił z Placu Bankowego, a następnie przeszedł ulicą Marszałkowską, Piękną i Alejami
Ujazdowskimi, gdzie zakończył się pod Kancelarią Premiera.
Podczas Parady członkowie Stowarzyszenia nieśli największą w Polsce tęczową flagę – uszytą w Lambdzie
Warszawa specjalnie na takie okazje.

Nagroda Tolerancji dla Marzanny Pogorzelskiej
Marzanna Pogorzelska została w 2008 roku polską laureatką Nagrody Tolerancji, przyznawaną przez francuskie, niemieckie i polskie organizacje LGBT (SOS Homophobie z Paryża, Maneo z Berlina, Lambdę Warszawa
i Kampanię Przeciw Homofobii).
Marzanna Pogorzelska jest nauczycielką, anglistką, opiekunką Koła Amnesty International w I Liceum
Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu. W maju 2007 roku napisała do Romana Giertycha – ówczesnego
ministra edukacji – list otwarty, w którym sprzeciwiła się promowanej przez niego polityce nietolerancji
wobec osób homoseksualnych. Stojąc na gruncie przestrzegania praw człowieka, poinformowała ministra,
iż będzie informować swoich uczniów o mniejszościach seksualnych i o równości osób homoseksualnych
pod każdym względem – co było nazywane przez Romana Giertycha ‘homoseksualną propagandą’.
Marzanna Pogorzelska aktywnie włączyła się w kampanię Rady Europy „Każdy Inny – Wszyscy Równi”,
organizując tematyczne happeningi w kędzierzyńskim liceum.
Uczy od 15 lat.

www.lambdawarszawa.org
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Nagroda Tolerancji przyznawana jest od 2006 roku osobom angażującym się w propagowanie idei tolerancji i szacunku dla różnorodności w Europie. W ubiegłych latach laureatami nagrody byli m.in. Kazimierz
Kutz i Piotr Pacewicz.
Pozostali laureaci Nagrody Tolerancji w 2008 roku to Tanja Walther (niemiecka edukatorka), Philipp Lahm
(niemiecki piłkarz, członek drużyny narodowej tego kraju),Theo Zwanziger (Prezes Niemieckiego Związku
Piłkarskiego) oraz Bruno Solo (francuski dziennikarz).
Wręczenie nagród odbyło się 20 września 2008 roku w Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Podczas
uroczystości pokazany został film dokumentalny „Homo.pl” Roberta Glińskiego.

Projekt Żywa Biblioteka
W ramach dotacji z Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie (Umowa 17321 PL/PKP PostMatra/2008/02) w okresie wrzesień - grudzień 2008 zrealizowaliśmy projekt„Żywa Biblioteka - Porozmawiajmy
o Różnorodności”. W jego ramach przeprowadziliśmy następujące zadania:
– odsłonę „Żywej Biblioteki” w Opolu (28 listopada 2008),
– odsłonę „Żywej Biblioteki” w Rzeszowie (29 listopada 2008),
– warsztaty „Jak rozmawiać z uczniami i uczennicami o dyskryminacji”,
– warsztaty „Jak organizować projekty typu ‘Żywa Biblioteka’”,
– wydaliśmy „Podręcznik Dobrych Praktyk” , dotyczący organizowania „Żywych Bibliotek”,
– w Lambdzie Warszawa powstało Centrum Informacji o Żywych Bibliotekach,
– powstała strona internetowa www.zywabiblioteka.org.pl
W obu odsłonach „Żywej Biblioteki” (czyli akcji społecznej, podczas której społeczności lokalne mogą się
spotkać z przedstawicielami grup narażonych na dyskryminację) wzięło udział kilkanaście „książek” – osób,
które zdecydowały się spotkać z „czytelnikami”, by odpowiadać na ich pytania. Byli to m.in.: Romowie, osoby
niepełnosprawne, Niemcy, punki, anarchiści, Dominikanie, osoby bezdomne, osoby niedowidzące, Turcy,
przedstawiciele Falung Gong, warszawiacy, feministki, osoby 50+, ateiści, osoby bezdomne, rozwodnik, gej,
lesbijka, luteranie, ojciec samotnie niewychowujący dzieci.
W Opolu na spotkanie „ŻB” przyszło około 500 osób; w Rzeszowie było kameralnie – około 50 osób.
W obu miastach organizując te spotkania napotkaliśmy na niespodziewane przeszkody – władze Opola
(którym podlega Miejski Ośrodek Kultury) oraz dyrekcja rzeszowskiego Wojewódzkiego Domu Kultury
(gdzie miała się odbyć odsłona „ŻB”) w ostatniej chwili wydały zakaz ich organizowania. W obu przypadkach
powodem tych decyzji był udział w charakterze „książek” przedstawicieli mniejszości seksualnych.
‘Żywe Biblioteki’ jednak się odbyły. W Opolu miejsca użyczył Uniwersytet Opolski, w Rzeszowie – Wyższa
Szkoła Prawa i Administracji. W Opolu mieliśmy dziesięć dni na zorganizowanie wszystkiego w nowym miejscu, w Rzeszowie – zaledwie dwa.
Sytuacja ta pokazał jak bardzo – nadal – potrzebne są w Polsce działania na rzecz tolerancji i budowanie
otwartego społeczeństwa.
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Pozostałe działania
Zmiana siedziby Stowarzyszenia
W maju 2008 roku – dzięki osobistemu zaangażowaniu Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, odpowiedzialnej
za sprawy społeczne – Pani Katarzyny Osowieckiej – Stowarzyszenie Lambda Warszawa otrzymało nową
siedzibę, znajdującą się w kamienicy, przy ulicy Żurawiej 24A.
W czerwcu 2008 roku zostały załatwione wszystkie formalności związane z wynajmem tego lokalu. Od 1
lipca nasza siedziba znalazła się pod nowym adresem.
Nowy lokal – o powierzchni 148 m2 – wymagał generalnego remontu, który trwał ponad 3 miesiące i
został wykonany dzięki zaangażowaniu wolontariuszy Stowarzyszenia oraz członków jego Zarządu. Lokal
składa się z sześciu pokoi, dwóch kuchni, toalety, dwóch magazynków oraz korytarzyka. W 2008 roku wyremontowaliśmy wszystkie pomieszczenia, prócz jednego - ostatnie prace remontowe zostały przełożone na
2009 rok. Lokal jest ogrzewany, posiada ciepłą i zimną wodę.
Na czas remontu zawieszone zostały spotkania większości grup oraz dyżury Telefonu Zaufania – ze
względu na czasowy brak linii telefonicznej. Bez przerwy prowadzone było poradnictwo psychologiczne i
prawnicze.

Udział w I i II Okrągłym Stole organizacji LGBTQ
W 2008 roku odbyły się dwa spotkania „Okrągłego Stołu” organizacji LGBTQ. Pierwsze miało miejsce w
Krakowie, w dniach 26-27 stycznia i było organizowane przez fundację „Kultura dla Tolerancji”; drugie odbywało się w Warszawie, w dniach 19-21 września i było organizowane przez Lambdę Warszawa.
W czasie dyskusji wypracowano wstępnie szereg postulatów, które zostały uszeregowane w czterech
kategoriach:
– Edukacja i kultura
– Prawo
– Zdrowie
– Związki partnerskie
Wśród głównych postulatów znalazły się, m.in.:
– zreformowanie lub wycofanie ze szkół przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” i wycofanie
podręczników przedstawiających problematykę seksualności w sposób zafałszowany, tendencyjny, czy wręcz prymitywny, i wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu „Edukacja seksualna” o
programie dostosowanym do wieku ucznia (oraz przygotowanie nowych podręczników uwzględniających aktualny stan wiedzy na temat psychoseksualnego rozwoju człowieka);
– zmiana paragrafów 256 i 257 Kodeksu Karnego, tak aby obejmowały także ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację psychoseksualną;
– powołanie urzędu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji (co wynika ze zobowiązań Polski jako
członka Unii Europejskiej);
– wprowadzenie do prawa instytucji związków partnerskich (dla osób tej samej bądź odmiennej
płci);
– umożliwienie prawnej współodpowiedzialności obu partnerów homoseksualnych wychowujących wspólnie dziecko (gdy jeden z partnerów/jedna z partnerek jest biologicznym rodzicem
dziecka);
– pełne refundowanie kosztów kuracji i operacji osób transseksualnych.

www.lambdawarszawa.org
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W czasie dyskusji podkreślano też konieczność prowadzenia dialogu przedstawicieli polskiego środowiska/
ruchu LGBTQ z władzami – zarówno centralnymi, jak i lokalnymi – także poprzez kontakt z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich.

Udział w Dniach Śródmieścia
W czerwcu 2008 roku zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w Dniach Śródmieścia, czyli w wielkim festynie organizowanym w dniach 7-8 czerwca przez Dzielnicę Śródmieście.
Jako jedną z atrakcji festynu Urząd Dzielnicy zaplanował możliwość spotkania się z przedstawicielami
organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy. Lambda Warszawa otrzymała zaproszenie
do wzięcia udziału w pikniku i zaprezentowanie na nim prowadzonej przez siebie działalności. Każdej organizacji, która zgłosiła chęć udziału zostało przydzielone osobne stanowisko w wielkim namiocie. Udało
nam się wywalczyć stanowisko o wymiarach 3 x 6 m w namiocie numer 1. Namiot, jak i inne atrakcje Dni
Śródmieścia, był rozstawiony na Podzamczu, czyli na zielonych terenach u stóp Starego Miasta.
Z prezentacją Lambdy Warszawa uczestniczyliśmy w drugim dniu pikniku, tj. 8 czerwca.

Pokaz filmu Sebastian w Kinie Luna
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS (1 grudnia 2008) Kino Luna, Faundacja „Res Humanae”, Lambda
Warszawa i „Bądź z Nami” oraz Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce zorganizowali pokaz
filmu Dereka Jarmana „Sebastian”.
Patronat honorowy nad pokazem objął Ambasador Luksemburga w Polsce Pan Ronald Dofing. Całość
zysków ze sprzedaży biletów została przekazana na rzecz Lambdy Warszawa, Res Humanae oraz ‘Bądź z
Nami”.

Wyróżnienia dla Lambdy Warszawa
Portal homiki.pl opublikował w styczniu 2009 roku „Ranking 2008”, którego druga część poświęcona była
‘Herosom LGBT i przyjaciołom’. Z dumą informujemy, iż zajęliśmy w nim trzecie miejsce (Laur trwania i rozkwitu), tuż przed UFĄ i Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych.
Doceniona została nasza wytrwałość, rozwój i znalezienie swojego miejsca w Warszawie i Polsce.
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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 2008 roku odpisu 1% podatku od osób fizycznych. W wyniku przeprowadzonej akcji promującej przekazywanie organizacjom pozarządowym tej części podatku, zebrano 22.974,66 zł.

Sprawozdanie finansowe
W 2008 roku Stowarzyszenie, poza środkami z 1% pozyskało następujące kwoty:
Dotacje:
Krajowe Centrum ds. AIDS:
Miasto Stołeczne Warszawa:
Ambasada Luksemburga:
Ambasada Królestwa Niderlandów:
COC Haga:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka:
FIO:
Dzielnica Śródmieście M.St.Warszawy:
Darowizny:
Składki członkowskie:
Odsetki bankowe:
Pozostałe:

298.732,13 zł
6.000,00 zł
114.477,00 zł
500,00 zł
36.478,00 zł
2.813,63 zł
1.910,00 zł
132.553,50 zł
4.000,00 zł
11.497,50 zł
1.215,00 zł
2.820,16 zł
249,88 zł

Wydatki, związane z realizacją zadań statutowych w 2008 roku wyniosły:

344.708,06 zł.

Złożyły się na nie:
– koszty realizacji projektu PS/B/VI/1/6/115/2008:
– koszty realizacji projektu PS/B/VI/1/5/359/2008:
– koszty realizacji projektu umowa nr 183 nr rej. FIO 0 194:
– koszty realizacji projektu KC ds AIDS:
– koszty realizacji projektu ŚRÓ/WSZ/B/VI/1/6/228/1390/2008:
– koszty realizacji projektu Żywa Biblioteka:
– koszty realizacji projektu PPP:
– koszty realizacji projektu ERRS:
– koszty realizacji projektu 50+:
– koszty realizacji projektu „KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI”:
– koszty prowadzenia biblioteki:

16.246,50 zł
71.454,21 zł
120.916,08 zł
5.318,07 zł
4.495,88 zł
34.323,70 zł
16.231,90 zł
73.785,51 zł
829,60 zł
540,00 zł
566,61 zł

Wydatki administracyjne w 2008 roku wyniosły:

47.468,89 zł.

Złożyły się na nie:
– zużycie materiałów i energii:
– czynsz i eksploatacja:
– opłaty pocztowe i prowizje bankowe:
– usługi telekomunikacyjne:
– inne usługi obce:

6.351,31 zł
25.522,62 zł
36,00 zł
2.084,25 zł
7.580,62 zł
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– podatki i opłaty:
– wyjazdy służbowe:
– wynagrodzenia:
– reklama i reprezentacja:
– opłaty członkowskie i inne:
– inne: 		
– koszty finansowe:
– zwrócone, niewykorzystane dotacje:

24

310,00 zł
390,72 zł
2.350,00 zł
1.269,89 zł
452,00 zł
996,00 zł
33,16 zł
84,52 zł
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