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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.
Dla realizacji swojej misji Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1. Szerzenie tolerancji społecznej wobec zjawiska homoseksualizmu.
2. Kształtowanie pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn homoseksualnych.
3. Propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zarażeniu wirusem HIV i innym infekcjom przenoszonym drogą płciową.
4. Przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
Stowarzyszeniem w 2004 roku kierował Zarząd, wybrany 15 listopada 2000 r. Posiedzenia Zarządu odbywały się w 2004 roku raz na dwa tygodnie.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona była w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Hożej 50/40.
Działalność Stowarzyszenia była prowadzona w całości dzięki zaangażowaniu wolontariuszek i wolontariuszy. 1 stycznia 2004 roku w działalność Stowarzyszenia było zaangażowanych 36 osób, natomiast w dniu 31
grudnia 2004 roku 39 osób.

Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego
17 lutego członkinie i członkowie Stowarzyszenia przegłosowali zmiany w statucie i wyrazili zgodę na ubieganie się przez Lambdę Warszawa o status organizacji pożytku publicznego (OPP). Został on przyznany naszej organizacji w dniu 14 maja 2004 roku. Posiadanie statusu OPP oznacza spełnienie przez naszą organizację wymogów, dotyczących zarządzania nią i kontroli prowadzonej działalności. Daje nam także możliwość
uzyskiwania odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienia z części podatków oraz
informowania o prowadzonych działaniach w mediach publicznych.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Od 17 lutego obowiązki Dyrektorki Biura powierzono Pani Kamili Kulik. Odpowiadała ona za bieżące zarządzanie działalnością Stowarzyszenia oraz wdrażanie realizowanych przez organizację projektów. Dzięki jej
pracy stała się możliwa poprawa zarządzania Stowarzyszeniem oraz wzmocnienie jej reprezentacji w środowiskach samorządowych i pozarządowych.
Zatrudnienie Dyrektorki Biura było możliwe dzięki wsparciu Fundacji Astraea Lesbian Foundation.

Programowanie Zarządu
Od 28 do 29 maja Zarząd Stowarzyszenia wziął udział w wyjazdowej sesji programowej. W jej trakcie przeprowadzono analizę działalności organizacji w latach 2003 i 2004 oraz zaplanowano działania na kolejne lata.

Członkostwo w Federacji Organizacji Służebnych „Mazowia”
Lambda Warszawa od lutego 2004 roku uzyskała status organizacji członkowskiej Federacji Organizacji
Służebnych „Mazowia”. Zrzesza ona stowarzyszenia i fundacje, działające na polu pomocy społecznej na
terenie Mazowsza. Przystąpienie do Federacji poprzedziło przygotowanie naszej organizacji do spełnienia
wymogów, narzucanych przez Federację wszystkim organizacjom członkowskim.
W ramach uczestnictwa w pracach Federacji Stowarzyszenie Lambda Warszawa działa w dwóch grupach
roboczych: „Ubóstwo” oraz „Dzieci i młodzież”.

www.lambda.org.pl
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W dniach 29–31 marca przedstawicielki i przedstawiciele naszej organizacji uczestniczyli w wizycie studyjnej w Berlinie, zorganizowanej przez Federację „Mazowia” oraz Związek Parytetowy Berlina. Celem wizyty
była wymiana doświadczeń pomiędzy NGOs z Polski i Niemiec, dotyczących współpracy między organizacjami i władzą.
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Pomoc i Wsparcie

Pomoc i wsparcie
Wszystkie działania pomocowe prowadzone były w ramach Centrum Informacyjno – Pomocowego „RAINBOW”.
Osoby zaangażowane w tę formę działalności posiadały przygotowanie merytoryczne do pracy o charakterze paraterapeutycznym, weryfikowane podczas angażowania wolontaruszki/ wolontariusza do pracy przez
Komisję Pomocową. Weryfikacja umiejętności była prowadzona także podczas regularnych spotkań superwizyjnych. Odbywały się one regularnie raz na 6 tygodni. Ich celem było analizowanie sytuacji, pojawiających
się w pracy i sposobów postępowania w nich, a także doskonalenie warsztatu pracy.
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 2004 roku takie zdarzenia nie miały miejsca.
Oferowana w ramach Centrum pomoc była bezpłatna.
W RAINBOW prowadzono następujące formy działalności pomocowej:

Telefon zaufania,
działający cztery razy w tygodniowo (16 godzin), świadczący wsparcie wszystkim zgłaszającym się osobom,
a także udzielający informacji na temat HIV/AIDS, zagadnień zdrowotnych, podstawowych problemów
prawnych, miejsc spotkań i innych organizacji, pomagających osobom homoseksualnym w Polsce.
Głównymi problemami, z jakimi zgłaszały się dzwoniące osoby były problemy z samoakceptacją, strach
związany z ujawnianiem swej orientacji seksualnej i obawą przed odrzuceniem, problemy w poszukiwaniu
partnerów życiowych, problemy związane z budowaniem pozytywnych relacji w związkach oraz problemy
związane z zasadami bezpieczniejszego seksu i ryzykiem zakażenia HIV/AIDS.
W 2004 roku odebrano 580 telefonów, w tym 202 od lesbijek (34,8% wszystkich telefonów), 332 od gejów
(57,25%), 27 od członków rodzin i przyjaciół osób homoseksualnych (4,65%), 19 telefonów od osób transseksualnych (3,27%). Około połowy dzwoniących były to osoby młode – w wieku 20–35 lat.
W ‘Telefonie zaufania’ pracowało 13 osób, 7 mężczyzn i 6 kobiet.

Grupa wsparcia dla lesbijek,
która spotykała się raz w tygodniu, we czwartki w godz. 18:30 – 21:00 (z przerwą wakacyjną lipiec – wrzesień); spotkania umożliwiały uczestniczkom swobodną rozmowę o ich seksualności oraz wzajemne wspieranie się w pełnej akceptacji własnej seksualności.
Głównymi problemami, z jakimi zgłaszały się uczestniczki były konflikty w rodzinie, konflikty w związkach, granice prywatności w związku („ja”, „ty”, „my”), kłamstwo w związku, problem z nieśmiałością, problemy ze stresem, stereotypy społeczeństwa dotyczące homoseksualizmu, problemy z uzależnieniami, temat
konkubinatu w związkach homoseksualnych, temat coming out – jak sobie dać radę, dyskryminacja, wspólne
organizowanie imprez, zdrada w związku, prywatne problemy uczestniczek oraz problemy z samotnością.
W 2004 roku odbyło się 35 spotkań, w których wzięło udział 320 uczestniczek; ponad 70% z nich było
poniżej 26 roku życia.

www.lambda.org.pl
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Grupa wsparcia dla gejów,
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.
Uczestnicy zgłaszali się najczęściej z problemami samoakceptacji, relacji z rodzicami, przyjaciółmi, tworzenia związków homoseksualnych, poczucia przynależności do środowiska osób homoseksualnych oraz
poszukiwania swojego miejsca w społeczeństwie. Każde spotkanie koncentrowało się wokół zagadnienia
wybranego wcześniej przez grupę. Dotyczyły one szeroko pojętej sytuacji osoby homoseksualnej w Polsce.
Jednym z głównych tematów podczas spotkań był proces samoakceptacji własnej orientacji seksualnej, postrzeganie osób homoseksualnych w społeczeństwie oraz próby odnalezienia przyczyn patologicznych zachowań wśród gejów. W 2004 roku odbyły się 32 spotkania, w których wzięło udział 250 mężczyzn, w tym
ok. 60% poniżej 26 roku życia.

Grupa wsparcia dla bliskich lesbijek i gejów,
która spotykała się raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00 – 19:00.
Prowadzący i uczestniczący w niej rodzice (gdyż byli to przede wszystkim rodzice) wspierali się w dochodzeniu do pełnej akceptacji faktu homoseksualności swoich dzieci.
Uczestnicy zgłaszali się do Stowarzyszenia, poszukując zarówno pomocy w poradzeniu sobie z towarzyszącym tej sytuacji lękiem, napięciem, ale także poszukując szans ‘wyleczenia’ ich bliskich i doprowadzenia do tego, by stali się osobami heteroseksualnymi. Prowadzące grupę pomagały im obniżyć napięcie
oraz rozpocząć proces akceptacji homoseksualności ich bliskich. W 2004 roku odbyło się 9 spotkań grupy,
w których wzięło udział 20 osób.

Grupa wsparcia dla osób transseksualnych
spotykała się dwa razy w miesiącu – w druga i czwartą środę miesiąc w godzinach 18–20. Uczestniczyły
w niej osoby transseksualne (zarówno przed jak i po operacji) oraz ich bliscy. Tematyka spotkań dotyczyła postrzegania i akceptacji osób transseksualnych w ich środowisku, a także medycznych i psychologicznych aspektów zmiany płci. Grupa stała się ośrodkiem wymiany doświadczeń i wsparcia dla osób
transseksualnych, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.
Każdorazowo w spotkaniu, których odbyło się 20, uczestniczyło średnio 15 osób.

Grupa AA „Tęcza”,
której spotkania odbywały się w poniedziałki w godzinach 18–20 skupiała osoby uzależnione od alkoholu
o orientacji homoseksualnej. Uczestnicy byli na różnych etapach walki z uzależnieniem – zarówno przed jak
i po terapii. Grupa działa niezależnie od Stowarzyszenia, które jedynie użycza jej lokalu.

Ekumeniczna Grupa Lesbijek i Gejów Chrześcijan,
skupiająca lesbijki i gejów, wyznawców religii chrześcijańskich.
Grupa działająca w Stowarzyszeniu działała jako część Ekumenicznej Grupy Lesbijek i Gejów Chrześcijan
“Berit”. Grupa ma za cel pomagać swoim członkom w przeżywaniu orientacji psychoseksualnej zgodnie z
sumieniem i w przeżywaniu religijności w zgodzie z własną naturą. Informacje o grupie można znaleźć na
stronie: http://www.republika.pl/berithprzymierze/.
Spotkania miały miejsce dwa razy w miesiącu, w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 18–20.
Dotyczyły wiary i religii w kontekście homo– i biseksualności. Prowadzący udzielali pomocy w znalezieniu
odpowiedniego spowiednika. Średnio w każdej grupie uczestniczyło 10 osób, ok. 90% mężczyzn. W ciągu
roku przewinęło się przez nią 90 osób.
Przedstawicielki i przedstawiciele grupy raz w tygodniu dyżurowali w prowadzonym przez Stowarzyszenie
‘Telefonie zaufania’. Dodatkowo, w trzecią sobotę miesiąca w godzinach 15–18 odbywały się spotkania
biblijne przy ul. Kredytowej 3.
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Konsultacje psychologiczne
były prowadzone dwa razy w miesiącu przez wykwalifikowanych psychologów – kobietę i mężczyznę.
Klienci byli umawiani poprzez telefon zaufania na konkretną godzinę – każde spotkanie trwało do 40 min.
Zgłaszające się osoby miały najczęściej problemy z odnalezieniem się w świecie, rozwiązywaniem problemów życiowych wynikających z braku akceptacji przez środowisko i lękiem przed ujawnieniem swojej orientacji seksualnej. Pojawiały się równie problemy z uzależnieniami. Konsultacje miały za cel doraźną pomoc
oraz ewentualne skierowanie na terapię.
W roku 2004 z tej formy pomocy skorzystało 45 osób.

Doradcy
W drugi czwartek miesiąca, w godz. 15 – 19 służyli swoim czasem osobom, pragnącym porozmawiać o swoich problemach, uzyskać poradę i wsparcie. Spotkania były wcześniej umawiane przez Telefon Zaufania.
Podczas 10 dyżurów z tej formy pomocy skorzystało 30 osób. Rozmowy dotyczyły osobistych problemów
klientów związanych z ich orientacją seksualną. Dotyczyły one głównie braku akceptacji w rodzinie i środowisku zgłaszających się osób.
Poradnictwo prawne, świadczone przez współpracujących z organizacją prawniczki i prawników.
Zainteresowane osoby mogły umówić się z prawnikiem w siedzibie Stowarzyszenia albo skorzystać z poczty
elektronicznej. Problemami, z którymi zwracali się dzwoniący były trudności z uregulowaniem stosunków
własności, dyskryminacja oraz niedostatek wiedzy w zakresie postępowania policyjno – sądowego. Zadaniem
osób pomagających było udzielenie konkretnej porady lub wskazanie miejsca, gdzie można szukać profesjonalnej pomocy.
Celem programu prawnego, oprócz doraźnej pomocy w konkretnych przypadkach, była również ocena zapotrzebowania na pomoc prawną w środowisku LGBT oraz obszarów tematycznych, które stanowią
przedmiot największego zainteresowania.
Efekty:
– rozpoznanie podstawowych obszarów zainteresowania środowiska
– spowodowanie co najmniej jednego postępowania wyjaśniającego przez policję w sprawie wykroczenia
– umorzenie postępowania windykacyjnego wobec osoby, która się zgłosiła o pomoc.
Większość spraw nie daje się jednak ocenić pod kątem efektywności, gdyż wolontariusze Stowarzyszenia nie
angażują się w postępowanie, a jedynie na pewnym etapie udzielają informacji.
W ramach poradnictwa prawnego raz w miesiącu prawnik dyżurował przy ‘Telefonie zaufania’, przez
4 godziny udzielając odpowiedzi na zadawane pytania lub umawiając się z zainteresowanymi osobami na
rozmowę w późniejszym terminie.
W 2004 roku odbyło się 12 dyżurów telefonicznych, przeprowadzono 23 spotkania indywidualne z zainteresowanymi osobami, udzielono 70 porad za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Poradnictwo zdrowotne / lekarz,
świadczone przez współpracującego ze Stowarzyszeniem lekarza. Od września do grudnia, raz w tygodniu,
w poniedziałki w godz. 19:00 – 21:00 pełnił on swój dyżur, przyjmując osoby, które chciały porozmawiać
o swoim zdrowiu i wykonać badania, szczególnie w odniesieniu do zagrożenia HIV/AIDS i chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Najczęściej zgłaszały się osoby, obawiające się o swoje zdrowie seksualne, przede wszystkim osoby, które
miały wcześniej ryzykowne zachowanie seksualne. Na miejscu oferowaliśmy postawienie wstępnej diagnozy,
osobom wymagającym leczenia oferowaliśmy skorzystanie z dyskretnej porady w Klinice Wenerologii AM
w Warszawie.
W 2004 roku odbyło się 14 dyżurów oraz 2 konsultacje wyjazdowe (w tzw. agencjach towarzyskich).
Skorzystało z nich łącznie 28 osób, ponad połowa klientek i klientów wymagała leczenia w klinice specjalistycznej.
www.lambda.org.pl
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Porady listowne,
udzielane w odpowiedzi na listy, nadchodzące e-mailem. Głównymi problemami, z jakimi zwracały się do
nas zainteresowane osoby 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,
spadkowego, pytania w sprawie odroczenia/ zamiany służby wojskowej, w sprawie pomocy psychologicznej
(wsparcie), a także pytania o coming out, seksualność (prośba w identyfikacji czyjejś orientacji seksualnej,
pytania o sposoby tej identyfikacji).
W 2004 roku otrzymaliśmy 185 e-maili.

Pomoc przez komunikator GG
była świadczona raz w tygodniu w określonych wcześniej godzinach. Poruszane tam tematy dotyczyły zagadnień związanych zarówno z trudną sytuacja życiową klientów jak i bieżących informacji dotyczących życia
towarzyskiego LGBT.
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Informacja, edukacja, rozwój
Celem tych działań było informowanie oraz edukacja zainteresowanych osób i wybranych grup społecznych
o homoseksualiźmie, działalności Stowarzyszenia, a także organizowanie działań wspierających rozwój życia
społecznego osób homoseksualnych.

W ramach programu prowadzono następujące działania:
Archiwum wycinków prasowych
Lambdy Warszawa gromadziło wycinki dotyczące lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów (w skrócie LGBT) i spraw dotyczących HIV/AIDS, pochodzące z polskiej prasy codziennej i magazynów, tzn. nie
adresowanej szczególnie do mniejszości seksualnych. Wycinki katalogowane były w archiwum prasowym
Lambdy Warszawa, stanowiąc cenną informację na temat społecznego postrzegania mniejszości seksualnej
w Polsce po 1989 roku.
Głównym źródłem wycinków było wydawnictwo Pink Press, które zamawiało wycinki z bieżącej prasy
ogólnopolskiej w firmie „Glob”, komercyjnie zajmującej dostarczaniem wycinków prasowych.
Po koniec roku 2004, na podstawie powstałego Tezaurusa, wolontariuszka odpowiedzialna za archiwum
rozpoczęła prace, mające na celu uporządkowanie tematyczne wszystkich naszych wycinków. Praca ta jest
przewidziana na ok. 10 miesięcy. Kolejnym etapem ma być przygotowanie elektronicznej wyszukiwarki artykułów, dostępnej również na naszej stronie internetowej.
Archiwum było dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Biblioteka,
udostępniająca prasę i publikacje, związane z tematyką homoseksualizmu. Wypożyczalnia i czytelnia czynne
były raz w tygodniu, w soboty w godz. 17:00–21:00.
Biblioteka Stowarzyszenia Lambda Warszawa działa przez cały rok. Działalność Biblioteki ma na celu
wspieranie społecznego przepływu informacji na temat kultury lesbijskiej i gejowskiej oraz zagadnień dotyczących orientacji seksualnej i ma charakter kompensujący skromność rodzimej literatury i trudna dostępność piśmiennictwa na te tematy.
Dokonano 144 wypożyczeń. Czytelnikami są zarówno kobiety jak i mezczyzni, a udzial obu grup jest
podobny. Dyzury biblioteczne odwiedzalo srednio 25 osob w kazda sobote. Informacje biblioteczne byly
udzielane w czasie dyżurów oraz przez internet (w tym okolo 20 wiekszych odpowiedzi).
Zbior ksiazek powiekszyl sie o 55 woluminow i pod koniec roku 2004 zawieral 538 woluminow.
Katalog biblioteki był udostępniony na stronach internetowych Stowarzyszenia.

Archiwum,
udostępniające zbiory, obejmujące historię tworzenia się ruchu homoseksualnego w Polsce od 1984 roku.
Zbiory były udostępniane po wcześniejszym umówieniu się. Kontynuowano opracowanie posiadanych zbiorów, mające na celu przygotowanie ich bazy w formie elektronicznej.

Rzeczniczka prasowa,
która udzielała mediom informacji na temat działalności Stowarzyszenia oraz udzielała wywiadów i brała
udział w programach, dotyczących społecznego postrzegania homoseksualności. Kontakt z Rzeczniczką był
możliwy poprzez telefon, e-mail oraz listownie. W roku 2004 w telewizji, radiu, czasopismach i gazetach
codziennych pojawiło się bardzo dużo audycji i artykułów na temat szeroko pojętej homoseksualności (najwięcej spośród wszystkich minionych lat).
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Łącznie w gazetach i magazynach ukazało się ponad 300 artykułów prasowych, dotyczących homoseksualności. Rzeczniczka aktywnie uczestniczyła w przygotowywaniu wielu z nich.
Ważną częścią działań rzeczniczki była ścisła współpraca z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn, Izabelą Jarugą–Nowacką i Magdaleną Środą.
Rzeczniczka przygotowywała także informacje na temat działalności Stowarzyszenia, które były publikowane w magazynie Queer i na portalach internetowych o tematyce LGBT.

Biuletyn informacyjny „Tęczątko”
Biuletyn informacyjny w 2004 r. ukazał się 5 razy. Jego redaktorem naczelnym była rzeczniczka Yga Kostrzewa
– Rzeczniczka Stowarzyszenia.
Biuletyn zwierał bieżące informacje na temat działalności Stowarzyszenia, innych organizacji oraz wydarzeń w kraju i na świecie, dotyczących różnych aspektów seksualności – bi-, homo- i transseksualizmu.
„Tęczątko” udostępniane było bezpłatnie w lokalu Stowarzyszenia i przesyłane w wersji elektronicznej
wszystkim członkom Stowarzyszenia i współpracującym z nami osobom i organizacjom oraz osobom, które
poprzez stronę internetową www.lambda.org.pl wyraziły chęć otrzymywania go. Biuletyn był także dostępny
na stronie internetowej Stowarzyszenia. Każdy numer rozpowszechniony został w ok. 500 egzemplarzach

Witryna internetowa www.lambda.org.pl,
na której umieszczano informacje dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia, opublikowane publikacje, raporty i ulotki. Na stronie dostępne były także wiadomości ze świata dotyczące LGBT.
W 2004 r. rozpoczęto prace nad modernizacją i wprowadzeniem nowej jakości dla strony internetowej
Stowarzyszenia. Prace zostały zaplanowane na kilka miesięcy, a ich ukończenie na początek 2005 r.

Dyskusyjny klub filmowy (DKF),
organizujący dwa razy w miesiącu pokazy filmów, związanych tematycznie z homoseksualnością.
Przedstawione filmy były przyczynkiem do dyskusji na temat homoseksualności. Dyskutowano na temat
coming out, zasadności i dopuszczalności adopcji dzieci przez pary homoseksualne, homofobii w społeczeństwie i w środowisku gejowskim, związków partnerskich. W ramach DKF dokonano również tłumaczenia
dwóch arcydzieł kina LGBT – „Queer as folks” i „Lillies”
W 2004 roku odbyło się 20 pokazów, w każdym z nich wzięło udział ok. 20 osób.

Uczestnictwo w zajęciach dla studentów pedagogiki
Przedstawiciel Stowarzyszenia przeprowadził w dniu 15 listopada wykład na temat przyczyn tworzenia się
orientacji seksualnej, problemów osób homoseksualnych w Polsce oraz zadań i możliwości pracy pedagogicznej na rzecz i z mniejszościami seksualnymi. Wykład przeprowadzono w ramach zajęć „Biomedyczne
podstawy rozwoju i wychowania” dla studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia dla studentek i studentów studiów podyplomowych „Wychowanie seksualne”
12 maja przedstawicielki i przedstawiciele Stowarzyszenia przeprowadzili zajęcia, dotyczące mniejszości
seksualnych, ich sytuacji w Polsce oraz możliwości działań pedagogicznych na rzecz tej grupy dla studentek
i studentów studiów podyplomowych „Wychowanie seksualne”, prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym
Uniwersytetu Warszawskiego. Po zajęciach przeprowadzono spotkanie w siedzibie organizacji, podczas którego przedstawiono działalność organizacji LGBT w Polsce.
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Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP),
mające charakter festynu, podczas którego organizacje pozarządowe z całej Polski, mogły zaprezentować swoją działalność społeczeństwu. Forum odbyło się we wrześniu w Warszawie. Po raz pierwszy Stowarzyszenie
Lambda miało samodzielne stoisko, na którym zaprezentowano historię ruchu LGBT w Polsce i na świecie,
udostępniano publikacje Stowarzyszenia, udzielano informacji na temat jego działalności i sytuacji osób homoseksualnych w Polsce. Dodatkowo, reprezentant Stowarzyszenia wziął udział w konferencji towarzyszącej
Forum. Stoisko odwiedziło ok. 100 osób.

Warsztaty szkoleniowe na temat pracy z osobami, posiadającymi skłonności samobójcze
W kwietniu przeprowadzono dla wolontariuszek i wolontariuszy Stowarzyszenia warsztaty na temat rozmowy z osobami, posiadającymi skłonności samobójcze. Warsztaty przeprowadzone zostały przez
Łukasza Baryckiego i Krzysztofa Kliszczyńskiego. Uczestniczyło w nich 17 wolontariuszek i wolontariuszy
Stowarzyszenia, udzielających na co dzień pomocy osobom homoseksualnym i biseksualnym, znajdującym
się w kryzysie.

Współorganizacja spotkania lesbijek „Girlz Get United (GGU)”
Spotkanie było drugą edycją projektu Girlz Get United! (GGU), odbyło się w dniach 25 kwietnia – 2 maja w
Warszawie i w Gwizdałach k/Łochowa. Celem projektu była integracja kobiet z Polski i Niemiec. W trakcie
spotkania zorganizowano warsztaty, poprowadzone przez uczestniczki i specjalistki, dotyczące seksualności
lesbijek, twórczości, zmysłów, boeingu i samoobrony, budowy i nauki gry na didgeridoo, bębnoów, WenDo,
transgenderingu oraz safer sexu. W spotkaniu wzięły udział 23 kobiety, w tym 15 Polek i 8 Niemek.
Spotkanie było możliwe dzięki wsparciu Narodowej Agencji Programu „Młodzież”.

Szkolenia dla liderek i liderów organizacji LGBT
W maju i czerwcu zorganizowano szkolenia, przeznaczone dla liderek i liderów organizacji LGBT. W trakcie
trzech spotkań, które odbyły się w Pogorzeli k/ Warszawy w dniach 29–30 maja, 17–20 czerwca i 24–27
czerwca 2004 roku uczestniczki i uczestnicy zapoznawali się z istniejącymi funduszami i możliwościami aplikowania o wsparcie finansowe, zagadnieniami prawa międzynarodowego i krajowego, dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji, problematyką zakładania organizacji, pracą metodą projektów, problematyką
ciała i seksualności oraz zasadami prowadzenia skutecznej edukacji seksualnej, edukacji zdrowotnej i profilaktyki HIV/AIDS, działaniami sieci organizacji pozarządowych w Polsce, standardami działania organizacji
pozarządowych, zagadnieniami angażowania wolontariuszy do pracy w organizacji, a także problematyką
lobbingu, Public Relations i udzielaniem wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie. W szkoleniach wzięły
udział 24 osoby.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu otrzymanemu z „Funduszu dla Kobiet” Fundacji „Ośka”.

Seminarium dla liderek organizacji i inicjatyw, skierowanych do lesbijek i biseksualistek
W dniach 9–10 października zorganizowano seminarium, w którym wzięły udział liderki organizacji i inicjatyw, skierowanych do lesbijek i biseksualistek. Spotkanie, które odbyło się pod nazwą „Lesbians Get
United” zostało zakończone przyjęciem Paktu na Rzecz Lesbijek i Kobiet Biseksualnych. W trakcie spotkania
odbyły się warsztaty na temat WenDo, powiązań lesbianizmu i feminizmu, organizacji lesbijskich w Unii
Europejskiej i polityki Unii Europejskiej w zakresie mniejszości seksualnych, związków lesbianizmu i kultury,
lesbijskiego Internetu oraz udzielania pomocy lesbijkom.
W spotkaniu wzięło udział 41 kobiet. Efektem spotkania było zawiązanie się w końcu 2004 roku
Porozumienia Lesbijek (LBT) – grupy nieformalnej, stawiającej sobie za cel uwidocznienia istnienia lesbijek
w polskim społeczeństwie.
Spotkanie odbyło się dzięki dotacji Fundacji Heinricha Boella.
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„Niedziela z Lambdą” w Bastylii,
impreza, odbywająca się w drugą niedzielę miesiąca w warszawskiej Naleśnikarni Bastylia, podczas której
wolontariuszki i wolontariusze Stowarzyszenia prezentowali działalność organizacji, a także organizowali pokazy filmowe, występy artystyczne oraz wspólne zabawy i konkursy. Impreza odbywała się raz w miesiącu.
W 2004 roku odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło od 40 do 70 osób.

Grupa żeglarska
odbywająca się w siedzibie Stowarzyszenia raz w miesiącu od października 2004 miała na celu integrację
uczestników poprzez wspólne szkolenia i wypady żeglarskie. W 2004 roku odbyły się 3 spotkania, w których
brały udział 6–10 osób.

Grupa pływacka
odbywała się raz w tygodniu w niedzielę. Uczestnicy spotykali się na basenie, by wspólnie doskonalić technikę pływania i poprawiać swoją sprawność fizyczną. Grupa była prowadzona przez instruktorkę pływania,
absolwentkę AWF. W roku 2004 odbyło się 45 spotkań, w każdym brało udział od 4 do 10 osób.

Lambda Café
– comiesięczne spotkania z osobistością, której działalność związana jest z tematyką LGBT. Celem była dyskusja i wymiana doświadczeń związanych z działalnością zaproszonej osoby (zwykle dotyczyła ona literatury
i nauki). Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, każdorazowo uczestniczyło w nich kilkadziesiąt osób. W 2004 r. odbyło się ich pięć.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Kazimiera Szczuka (literaturoznawczyni, feminstka,
publicystka), dr Jacek Kochanowski (znawca teorii queer, dr nauk społecznych), Magda Okoniewska (autorka
książki „Mój świat jest kobietą. Dziennik lesbijki”).

Impreza promocyjna Stowarzyszenia w klubie Paradise
21 maja przeprowadzono imprezę promocyjną Stowarzyszenia, odbyła się ona w klubie Paradise. W jej trakcie istniała możliwość zapoznania się z działalnością organizacji, a także wzięcia udziału w zorganizowanych
konkursach benefitowych. Dochód z imprezy został przeznaczony na bieżącą działalność Stowarzyszenia.

Urodziny Lambdy w klubie Paradise,
miały miejsce 24 października. Impreza miała na celu obchody 7. rocznicy powstania Stowarzyszenia i promocję organizacji. Podczas zabawy przemawiali przedstawiciele zarządu, rozdawano ulotki i informowano
o bieżącej działalności organizacji. Imprezę uświetniały występy artystyczne. Do klubu przyszło ok. 250
osób.

Sylwester w Lambdzie
został zorganizowany po raz trzeci. Uczestniczyło w nim 70 osób. Impreza miała na celu stworzenie miejsca,
gdzie osoby LGBT i ich znajomi będą mogli spędzić noc sylwestrowa w przyjaznej atmosferze.
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Wymiana młodzieży,
skierowana do młodzieży LGBT z krajów europejskich, w której delegacja Lambdy Warszawa brała udział
po raz szósty. Spotkanie miało miejsce w lipcu w Reykiawiku, Islandia.
Podczas spotkania odbyły się wykłady, w trakcie których dyskutowano teorię Queer – jej historię i przyszłość. Delegaci uczestniczyli także w wydarzeniach kulturalnych i wzięli udział w paradzie organizowanej
w Reykiawiku.
Uczestnictwo polskiej delegacji zostało sfinansowane ze środków programu wspólnotowego Unii
Europejskiej „Młodzież”.
W październiku w Lucernie odbyło się spotkanie przygotowawcze do wymiany młodzieży w 2005 roku.
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Lobbing i działalność na rzecz praw człowieka
Celem programu „Lobbing i działalność na rzecz praw człowieka” było monitorowanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz przeciwdziałanie jej przejawom oraz prowadzenie działań na forum publicznym mających na celu zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadziło następujące działania:

Uczestnictwo w Kampanii „For Diversity Against Discrimination”
25 lutego, w siedzibie Krajowego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu, mającego służyć przygotowaniu i wdrożeniu w Polsce Europejskiej kampanii pod nazwą „For
Diversity Against Discrimination”. Celem kampanii jest wykazanie społeczeństwom europejskim korzyści,
płynących ze zróżnicowania oraz przekazanie informacji o nowych prawach i obowiązkach instytucji i obywateli wynikających ze zmian, które Polska musi wprowadzić do swoich przepisów w związku z akcesją.
Zmiany oznaczają m.in. wprowadzenie zakazu dyskryminacji na tle rasy i pochodzenia, wyznania, niepełnosprawności, wieku, jak też orientacji seksualnej.

Uczestnictwo w Manifie
Przedstawicielki i przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w manifestacji, poświęconej prawom kobiet,
tzw. Manifie. Przemaszerowała ona ulicami Warszawy od Pomnika Kopernika do Placu Zamkowego w niedzielę, 7 marca.

Prezentacja „Raportu o dyskryminacji
ze względu na orientację seksualną w Polsce w 2002 roku”
19 maja we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której przedstawiono „Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce w 2002
roku”, przygotowany przez Lambdę Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii. W spotkaniu uczestniczyli Minister Izabela Jaruga–Nowacka, Katarzyna Kądziela z Sekretariatu Pełnomocnika Rządu ds. Równego
Statusu Kobiet i Mężczyzn, Yga Kostrzewa, Rzeczniczka Lambdy Warszawa oraz Robert Biedroń, szef
Kampanii Przeciw Homofobii. W efekcie konferencji większość mediów w Polsce poinformowała o treści
raportu, wskazując, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną ciągle utrzymuje się w Polsce
na niepokojącym poziomie. Ukazało się 8 publikacji prasowych, 11 publikacji elektronicznych oraz 4 relacje telewizyjne, związane z tym wydarzeniem,
Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce w 2002 roku” został opracowany i wydrukowany dzięki wsparciu Sekretariatu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet
i Mężczyzn.

Uczestnictwo w „Okrągłym Stole na temat tolerancji”
25 maja przedstawicielka Stowarzyszenia uczestniczyła w okrągłym stole na temat tolerancji, zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W trakcie spotkania omawiano przestrzeganie zasad niedyskryminacji z jakiegokolwiek powodu w Polsce oraz planowane wydarzenia w tym zakresie. Niestety tematyka
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną była w trakcie spotkania praktycznie pominięta.
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Wiec Wolności
odbył się 11 czerwca w Warszawie zwołany po tym, jak prezydent Warszawy – Lech Kaczyński nie zezwolił na Paradę Równości, która odbywała się corocznie od 2001 roku bez jakichkolwiek zakłóceń. Lech
Kaczyński nie zezwolił na paradę w tym roku powołując się na bezpieczeństwo i spodziewane kontr-manifestacje sił prawicowych, przy kolejnej odmowie dodając jednak własną ujemną ocenę moralną demonstracji jako uzasadnienie. Wiec został zorganizowany przez kilkanaście organizacji humanistycznych.
W wiecu uczestniczyło ok. 1000 osób, mi.in. politycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Członkami Komitetu Organizacyjnego planowanej Parady Równości byli m.in. wolontariusze Stowarzyszenia
Lambda Warszawa.

Uczestnictwo w obchodach Gay Pride w Hamburgu
Przedstawicielki i przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w obchodach Gay Pride w Hamburgu, który
odbył się w dniach 11–13 czerwca. W trakcie imprezy nasi reprezentantki i reprezentanci przedstawili sytuację mniejszości seksualnych w Polsce.
Uczestnictwo w imprezie było możliwe dzięki wsparciu przekazanemu przez niemieckie lokalne organizacje LGBT.

Uczestnictwo w pracach nad ustawą o związkach rejestrowanych
Od sierpnia przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w pracach nad ustawą o związkach rejestrowanych:
monitorował prace legislacyjne w Sejmie i Senacie oraz uczestniczył w spotkaniach, podczas których omawiano ten projekt.

Uczestnictwo w Marszu Równości w Poznaniu
20 listopada przedstawicielki i przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Marszu Równości w Poznaniu.
Był on gestem solidarności z osobami dyskryminowanymi ze względu na orientację seksualną, płeć, przynależność etniczną, religię itp., a także z osobami niepełnosprawnymi. Ze względu na atak chuligańskich
bojówek Marsz nie mógł przejść zaplanowaną trasą – policja nie gwarantowała jego uczestnikom bezpieczeństwa. Marsz był częścią Dni Równości organizowanych w Poznaniu w dniach 16–21 listopada z okazji
Międzynarodowego Dnia Tolerancji. W trakcie obchodów odbyły się wystawy, wieczory filmowe i literackie, konferencja „Demokracja w Polsce a problem mniejszości” oraz warsztaty antydyskryminacyjne.

Uczestnictwo w Konferencji OBWE
W dniach 4–15 października odbyła się w Warszawie Konferencja Organizacji Bezpieczeństwa i spółpracy Europejskiej (OBWE). Posłużyła ona jako podsumowanie podjętych przez 55 krajów członkowskich
OBWE zobowiązań z zakresu praw człowieka i demokracji. W dyskusjach wzięli udział setki przedstawicielek i przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych ekspertów. W ramach
Konferencji 12 października, odbyła się sesja zorganizowana przez ILGA Europe, której członkiem jest
Lambda Warszawa. Dotyczyła ona problematyki tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu
na orientację psychoseksualną oraz problemów, jakie napotyka się w tym zakresie. Przedstawiciele organizacji z krajów członkowskich – w tym po raz pierwszy z nowych krajów członkowskich UE – omawiali
sytuację w ich regionie. Uczestnicy zapoznali się z sytuacją w Polsce, w Mołdawii, na Białorusi, Litwie,
w Macedonii i we Włoszech.

www.lambda.org.pl

19

Profilaktyka HIV/AIDS i STD’S

Uczestnictwo w Konferencji ILGA–Europe w Budapeszcie
W dniach 27–31 października przedstawicielka Stowarzyszenia wzięła udział w dorocznej Konferencji ILGA–
Europe w Budapeszcie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną w Europie oraz zaplanowanie wspólnych projektów, poświęconych tej tematyce w przyszłości. Ważnym elementem Konferencji była możliwość zapoznania się z wprowadzonymi do
prawa wspólnotowego oraz planowanymi zmianami, mającymi na celu przeciwdziałanie w Unii Europejskiej
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.
Uczestnictwo przedstawicielki Stowarzyszenia w Konferencji było możliwe dzięki wsparciu, otrzymanemu od organizatorów i Fundacji HIVOS.

Uczestnictwo w szkoleniu na temat praw człowieka
Przedstawicielka Stowarzyszenia 26 listopada uczestniczyła w szkoleniu na temat praw człowieka i ich przestrzegania. Szkolenie zostało zorganizowane w Poznaniu przez Glaxo Smith Kline. Było elementem współpracy koncernu z organizacjami pozarządowymi.

Stworzenie Fundacji Równości
W dniu 16 grudnia Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii oraz ILGCN – Polska zadecydowały
o stworzeniu Fundacji Równości. Zadaniem tej organizacji jest prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz organizowanie corocznych Parad Równości.

Wybory „Człowieka Tęczy”
19 września w Warszawie odbył się finał wyborów „Człowieka Tęczy”. Wybory odbyły się pod patronatem wortalu Lesbijka.org we współpracy m.in. z Zespołem LGBT Amnesty International, Portalem Inna
Strona, Magazynem Queer City, Magazynem InterHom, Kampanią Przeciw Homofobii, ILGCN Polska,
TMiW Tolersex, Stowarzyszeniem Lambda Warszawa i Portalem Homiki. Nagrody otrzymali prof. Maria
Szyszkowska oraz Robert Biedroń.
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Profilaktyka HIV/AIDS i STD’S
Celem programu Profilaktyka HIV/AIDS I STD’S było zmniejszenie szkód, spowodowanych prostytucją homoseksualną oraz ryzykownymi zachowaniami seksualnymi w kontekście HIV/AIDS i STD’s. Profilaktykę
HIV/AIDS i STDs (infekcji przenoszonych drogą płciową) prowadzono poprzez działania streetworkerskie,
warsztaty bezpieczniejszego seksu, prowadzenie drop-in center oraz spotkania w agencjach towarzyskich.
Odbiorcami realizowanych działań byli mężczyźni mający seks z mężczyznami (MSM), w tym mężczyźni
świadczący usługi seksualne.
Działania programu były finansowane przez Urząd Gminy Warszawa Centrum, Krajowe Centrum ds. AIDS
oraz Ministerstwo Zdrowia.
W ramach projektu prowadzono następujące działania:

Telefon zaufania,
działający 12 godzin tygodniowo, w którym udzielano informacji na temat HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. Szczegółów na temat tej aktywności proszę szukać w sekcji Pomoc i wsparcie.

Poradnictwo medyczne
– od października w siedzibie Stowarzyszenia przyjmował lekarz. Raz w tygodniu, w poniedziałki w godz.
19:00 – 21:00 pełnił on swój dyżur. Szczegółów na temat tej aktywności proszę szukać w sekcji Pomoc
i wsparcie.

Działania streetworkerskie
realizowano poprzez dyżury w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań MSM w Warszawie, w trakcie
których zainteresowane osoby mogły uzyskać informacje na temat bezpieczniejszych zachowań seksualnych, budowania monogamicznych związków, wykonania testu w kierunku HIV oraz otrzymać bezpłatne
prezerwatywy i lubrykanty. Łącznie przeprowadzono 46 dyżurów, w trakcie których udzielono informacji
i porad 342 osobom, rozdano 3760 prezerwatyw i 1780 lubrykantów.

Warsztaty bezpieczniejszego seksu
odbywały się formalnych miejscach spotkań, w których szczególnie często dochodzi do ryzykownych zachowań seksualnych. W trakcie 30 minutowego spotkania uczestnicy brali udział w szacowaniu ryzyka zakażenia
STD’s i wirusem HIV w przygotowanych wcześniej sytuacjach oraz uczestniczyli w prezentacji właściwego
użytkowania prezerwatywy. Po zakończeniu warsztatu istniała możliwość porozmawiania z prowadzącym,
wyjaśnienia swoich wątpliwości odnośnie bezpieczniejszych zachowań seksualnych. Przeprowadzono
12 warsztatów, w których wzięło udział 181 osób.
W ramach projektu wydano także w nakładzie 3000 szt. ulotkę, prezentującą w przystępny sposób informacje o bezpiecznych, ryzykownych i wysoce ryzykownych zachowaniach seksualnych.

„Otwarte dni”
projektu umożliwiały zainteresowanym osobom uzyskanie informacji na temat bezpieczniejszego seksu,
otrzymanie ulotek, prezerwatyw, lubrykantów oraz skorzystanie z konsultacji lekarskiej. Przeprowadzono
38 dyżurów, w których uczestniczyło 568 osób.
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Spotkania w agencjach towarzyskich
przeznaczone były dla mężczyzn świadczących usługi seksualne w tych miejscach. W ich trakcie wskazywano na metody ograniczenia ryzyka zakażenia HIV i infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Programem
objęto 3 agencje towarzyskie, w spotkaniach wzięło udział 37 osób.
Ważnym elementem projektu działań było rozdawanie i pozostawianie w miejscach spotkań MSM w Warszawie ulotek na temat bezpieczniejszego seksu męsko – męskiego, możliwości wykonywania testów na anty–HIV i możliwości uzyskania pomocy, a także przygotowanych na potrzebę projektu „pakietów bezpieczniejszego seksu”, składających się z lubrykantu, dwóch prezerwatyw i opakowania, na którym umieszczono
informacje o korzystaniu z prezerwatywy i bezpieczniejszym seksie męsko – męskim. Dystrybuowano także
bezpłatne prezerwatywy i lubrykanty.

Uczestnictwo w Konferencji z Okazji Światowego Dnia AIDS
W dniach 28–30 listopada 2005 roku odbyła się coroczna Konferencja „Człowiek Żyjący z HIV w rodzinie
i społeczeństwie. W trakcie obrad Stowarzyszenie zaprezentowało swoją działalność na rzecz mniejszości
seksualnych. Pracownicy programu profilaktyki HIV/AIDS Agnieszka Górska i Michał Pawlęga uczestniczyli
w sesji panelowej, prowadzonej przez dr hab. Magdalenę Środę, w trakcie której zaprezentowali referat, dotyczący doświadczeń Stowarzyszenia w prowadzeniu skutecznej profilaktyki HIV/AIDS w grupie mężczyzn
mających seks z mężczyznami.
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Informacje finansowe
W 2004 roku przychody Stowarzyszenia wyniosły:

49.063,95 zł

Złożyły się na nie:
– składki członkowskie

450,00 zł

– dotacje, subwencje, pochodzące od:

48.613,95 zł

Urzędu m. st. Warszawy

10.000,00 zł

Programu „Młodzież”

10.694,47 zł

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży

5.355,00 zł

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

7.000,00 zł

Fantom s.c.

1.050,00 zł

Bastylia s.c.

820,00 zł

ILGA–Europe
Pink Press sp. z o.o.
Darczyńców prywatnych, pragnących pozostać anonimowymi

W 2004 roku wydatki Stowarzyszenie wyniosły:

4.738,95 zł
500,00 zł
8.455,53 zł

60.456,28 zł

– koszty prowadzenia „Telefonu zaufania”

3.095,01 zł

– działalność pomocowa

7.500,00 zł

– szkolenia
– przeciwdziałanie HIV/AIDS
– organizacja konferencji
– zakup środków profilaktycznych
– prowadzenie biblioteki
– zużycie materiałów i energii
– usługi obce

25.507,38 zł
4.313,00 zł
17.682,53 zł
2.273,36 zł
85,00 zł
6.494,68 zł
14.727,93 zł

– podatki i opłaty

386,76 zł

– wynagrodzenia

6.780,00 zł

– pozostałe koszty (reprezentacja, podróże)

3.136,62 zł

– spisane należności
– odsetki
Deficyt budżetu 2004

424,04 zł
15,73 zł
11.392.33 zł

Deficyt budżetu pokryto z nadwyżek z lat poprzednich.
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