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Pomoc i wsparcie

Działania w 2003 roku

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
:
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 2003 roku kierował

Zarząd,

wybrany 15 listopada 2000 r.

Posiedzenia Zarządu odbywały się w 2003 roku raz na trzy tygodnie.
Działalność

Stowarzyszenia

prowadzona

była

w

nowej

siedzibie

Stowarzyszenia przy ul. Hożej 50/40.
Działalność Stowarzyszenia była prowadzona w całości

dzięki zaangażowaniu

wolontariuszek i wolontariuszy

. 1 stycznia 2003 roku w działalność
Stowarzyszenia było zaangażowanych 27 osób, natomiast w dniu 31 grudnia 2003 roku 36 osób.
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Działania w 2003 roku

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

superwizyjnych

regularnych spotkań
. 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

etyczne

zasady

, 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 2003 roku takie zdarzenia nie miały miejsca.
Oferowana w ramach Centrum pomoc była bezpłatna.

Pomoc i wsparcie

Działania w 2003 roku
W RAINBOW prowadzono następujące formy działalności pomocowej:

Telefon zaufania,

działający 12 godzin tygodniowo, 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 2003 roku odebrano 703 połączenia, w tym 196 od kobiet i 507 od mężczyzn.
W ‘Telefonie zaufania’ pracowało 14 osób, 10 mężczyzn i 4 kobiety.

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, 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 2003 roku odbyło się 27 spotkań, w których wzięło udział 300 uczestniczek; ponad 75% z nich było
poniżej 26 roku życia.

Grupa wsparcia dla gejów

, która spotykała się raz w tygodniu, w niedziele w
godz. 18:00 – 20:00 od października do grudnia; 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. Tematem wielokrotnie
pojawiającym się podczas spotkań był proces samoakceptacji własnej orientacji seksualnej. Główną
trudnością pojawiającą się podczas grupy było zbudowanie atmosfery zaufania pomiędzy jej
członkami. Większość z uczestników miała trudność z przełamaniem bariery zaufania.
W 2003 roku odbyło się 11 spotkań, w których wzięło udział 76 mężczyzn, w tym 46 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 wspierali się w dochodzeniu do pełnej akceptacji faktu homoseksualności
swoich dzieci.
Uczestnikami i uczestniczkami tej formy działalności były przede wszystkim osoby, które kilka dni
wcześniej dowiedziały się o homoseksualności bliskiej sobie osoby. Zgłaszały się one 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 2003 roku odbyło się 11 spotkań grupy, w których wzięło udział 27 osób.
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Ekumeniczna Grupa Lesbijek i Gejów Chrześcijan, skupiająca
lesbijki i gejów, wyznawców religii chrześcijańskich.
W ramach swojej działalności grupa prowadziła następujące działania:
- spotkania biblijne, odbywające się raz w miesiącu, w soboty w godz. 15:00 – 18:00 w domu
parafialnym jednego z warszawskich kościołów. Każde spotkanie składało się z kręgu biblijnego
(czytano Ewangelię wg. Św. Mateusza) oraz części wykładowo – dyskusyjnej (poruszano m.in.
tematykę Kościoła i chrześcijaństwa wobec nosicieli wirusa HIV i osób chorych na AIDS,
Homoseksualizmu w oficjalnym nauczaniu Kościoła, starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, Czy
Jezus spotkał osoby homoseksualne?. W 12 spotkaniach wzięło udział około 200 osób.
- uczestnictwo w dyżurach ‘Telefonu zaufania’ – przedstawicielki i przedstawiciele grupy raz w
tygodniu dyżurowali w prowadzonym przez Stowarzyszenie ‘Telefonie zaufania’.
- wspólne uczestnictwo w Mszach Św. w jednym z warszawskich kościołów. Członkinie i członkowie
grupy uczestniczyli w nich raz w miesiącu w kościele w jednej z warszawskich parafii. W 12 Mszach
Św. wzięło udział około 96 osób.
- kontynuowanie współpracy z organizacją Church Link Haga-Warszawa z Holandii. W jej ramach
delegat grupy uczestniczył w Hadze w konferencji poświęconej doświadczeniom Kościołów Holandii w
zetknięciu z takimi zjawiskami jak eutanazja, problem posługi duszpasterskiej dla mniejszości
narodowych i osób zorientowanych homoseksualnie.
- organizowanie wycieczek turystycznych w pobliże Warszawy. W 4 zorganizowanych imprezach
uczestniczyło około 50 osób.
- organizowanie spotkań grupy; od października do grudnia organizowano dodatkowe spotkania w
każdy wtorek. Miały one na przemian charakter tematyczny i towarzyski. W czasie spotkań
tematycznych odbywały się wykłady w dwóch cyklach: Wstęp do Pisma świętego oraz Biblia a
homoseksualność. Z nowych form korzystało każdorazowo od 10 do 15 osób.

Doradcy,

którzy od października w każdy czwartek w godz. 18 – 21 służyli swoim czasem
osobom, pragnącym porozmawiać o swoich problemach, uzyskać poradę i wsparcie.
W tym czasie nikt nie skorzystał z tej formy pomocy. Zjawisko to przypisujemy niedostatecznej
informacji na temat oferowanej formy pomocy. W trakcie 10 dyżurów Doradców zgłosiło się 21 osób,
które chciały skorzystać z zasobów biblioteki i czytelni Stowarzyszenia oraz dowiedzieć się o
prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność.

Poradnictwo prawne, świadczone przez współpracujących z organizacją prawniczki i
prawników. Zainteresowane osoby mogły umówić się z prawnikiem w siedzibie Stowarzyszenia albo
zadzwonić lub przyjść osobiście na dyżur, który odbywał się raz w miesiącu. Problemami, z którymi
zwracali się dzwoniący były trudności z uregulowaniem stosunków własności, dyskryminacja oraz
niedostatek wiedzy w zakresie postępowania policyjno – sądowego. 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 2003 roku odbyło się 12 dyżurów telefonicznych, przeprowadzono 24 spotkania indywidualne z
zainteresowanymi osobami, udzielono 47 porad.
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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 2003 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.

Porady listowne,

udzielane przez pracowniczki i pracowników ‘Telefonu zaufania’, w
odpowiedzi na listy, nadchodzące pocztą tradycyjną i 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 2003 roku otrzymaliśmy 78 listów, w tym 37 pocztą tradycyjną i 41 pocztą elektroniczną.
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Informacja i edukacja

Celem tych działań było informowanie oraz edukacja zainteresowanych osób i
wybranych grup społecznych o homoseksualiźmie, działalności Stowarzyszenia a także ogólnej
tematyce homoseksualizmu.
W ramach programu prowadzono następujące działania:

Archiwum wycinków prasowych,

które po wcześniejszym zgłoszeniu
telefonicznym lub e-mailem udostępniało swoje zbiory, obejmujące wszystkie ważniejsze artykuły na
temat homoseksualizmu, które ukazały się w polskiej prasie od 1974 roku. W 2003 roku
kontynuowano prace, mające na celu opracowanie bazy posiadanych wycinków, z możliwością
opublikowania jej w przyszłości na stronie internetowej Stowarzyszenia.

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
Księgozbiór liczył w dniu 31 grudnia 2003 roku 396 woluminów, w ciągu roku powiększył się on o 146
nowych zbiorów. W trakcie 47 dyżurów dokonano 122 wypożyczeń. Dokonano także 20 kwerend
internetowych do udzielenia drobnych informacji do szerszych zestawień internetowych.
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. Przy pomocy Rzeczniczki powstało w 2003 roku 21 publikacji prasowych oraz 17
programów telewizyjnych.
Rzeczniczka przygotowywała także informacje na temat działalności Stowarzyszenia, które były
publikowane w magazynie Queer.

Biuletyn informacyjny ‘Tęczątko’

, ukazujący się raz w miesiącu, w którym
zamieszczano informacje na temat działalności Stowarzyszenia oraz ważnych wydarzeń dla ruchu
lesbijsko – gejowskiego w Europie i na świecie. Biuletyn był przesyłany pocztą elektroniczną do
zainteresowanych osób, rozprowadzany w wersji drukowanej w siedzibie organizacji oraz
umieszczany jako plik do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia. Biuletyn wysyłany był do
345 osób (dane na 31. 12 2003 r.) oraz rozprowadzany w liczbie ok. 100 egzemplarzy w formie
drukowanej.

Witryna internetowa www.warszawa.lambda.org.pl,

na
której umieszczano informacje, dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia, opublikowanie publikacje,
raporty i ulotki. W 2003 roku dokonano modyfikacji strony, poprzez wydzielenie grup informacji na
temat Stowarzyszenia, prowadzonej przez nie działalności pomocowej oraz realizowanych projektów,
a także umieszczenie na stronie głównej aktualności z działalności organizacji.

Dyskusyjny klub filmowy (DKF),

organizujący raz w miesiącu (do
października), a następnie dwa razy w miesiącu pokazy arcydzieł filmowych, 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 2003 roku odbyło się 15 pokazów, w których wzięło udział 150 osób.

Informacja i edukacja

Działania w 2003 roku

Parada równości

, która odbyła się 1 maja w Warszawie. Miała ona charakter radosnej
manifestacji osób, nie zgadzających się z dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej i chcących w
ten sposób zamanifestować swoje poglądy. Stowarzyszenie było jednym ze współorganizatorów
Parady. Wzięło w niej udział około 2000 osób.

Szkolenie przygotowujące do udzielania pomocy;

13 – 15
grudnia odbyło się szkolenie, przygotowujące do paraprofesjonalnego udzielania pomocy lesbijkom.
Uczestniczki uczyły się zasad komunikacji z klientką/ klientem, metod aktywnego udzielania wsparcia
oraz etyki pracy. Wzięło w nim udział 20 kobiet, kandydatek na wolontariuszki Stowarzyszenia oraz
reprezentantek grup z Krakowa, Szczecina i Poznania. Większość z nich po zakończeniu szkolenia
rozpoczęła pracę w organizacji, działając w Telefonie Zaufania, angażując się we wsparcie
indywidualne i grupowe oraz tworząc Dyskusyjny Klub Filmowy o tematyce lesbijskiej. Szkolenie
finansowane było przez Fundację Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych Ośka.

„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, wieczorki
poezji i występy artystyczne. Impreza odbywała się raz w miesiącu.
W 2003 roku odbyło się 12 spotkań, w których uczestniczyło od 25 do 57 osób.

Wymiana młodzieży, skierowana do młodzieży LGBT z krajów europejskich, w której
delegacja Lambdy Warszawa brała udział po raz piąty. Spotkanie miało miejsce w Berlinie, Niemcy w
dniach 15-23 sierpnia.
Wyjazd był poprzedzony spotkaniem organizacyjnym delegatów w Warszawie, podczas którego
omówiono sposób prezentacji organizacji w trakcie wymiany – przygotowano film informujący o naszej
działalności, który wyświetlono podczas wyjazdu
Polską delegację tworzyła grupa sześciu osób, pięciu w wieku 20 - 24 lat oraz jedna w wieku 25 lat –
czterech mężczyzn i dwie kobiety.
Uczestnictwo polskiej delegacji zostało sfinansowane ze środków programu wspólnotowego Unii
Europejskiej „Młodzież”.
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ë
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Działania w 2003 roku

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.
W ramach projektu Stowarzyszenie przeprowadziło następujące działania:

Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu
na orientację seksualną w Polsce w 2002 roku. Jest on szerokim
Wydaliśmy

opracowaniem na temat dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce.
Raport przygotowany został w oparciu o badania ankietowe oraz analizy doniesień z życia
publicznego, polityki, kościoła i mediów. Został on przekazany kluczowym politykom oraz urzędom w
Polsce.

Amnesty International

Uczestniczyliśmy w sieci pilnych akcji
, polegającej na
wysyłaniu listów do władz krajów, łamiących prawa człowieka, przede wszystkim prawa lesbijek i
gejów. Pilne akcje przekazywane były także do osób, otrzymujących biuletyn informacyjny „Tęczątko”,
z prośbą o wysłanie listów w obronie ofiar łamania praw człowieka.
W 2003 roku Stowarzyszenie wzięło udział we wszystkich 6 opublikowanych pilnych akcjach.

Spotkanie z Komisarzem ds. praw człowieka A. Gil –
Roblesem, Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, podczas którego przedstawiono
sytuację osób homoseksualnych w Polsce i zakres łamania ich praw. Na podstawie przekazanych
materiałów powstał Raport nt. przestrzegania praw człowieka w Polsce, w którym zalecono działania,
mające doprowadzić do przeciwdziałania przemocy wobec osób homoseksualnych. Raport jest
dostępny na stronach internetowych Stowarzyszenia.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Ustawy „O
generalnym
inspektorze
ds.
przeciwdziałania
dyskryminacji”, podczas którego przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili uwagi do
propozycji wspomnianej Ustawy. Spotkanie odbyło się w dniu 17 grudnia w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

Współpraca z policją,

w ramach której umieszczono informacje o organizacjach,
udzielających pomocy osobom homoseksualnym na stronach internetowych policji oraz zobowiązano
do ich przekazywania pracowników „Policyjnego ‘Telefonu zaufania’”.

Działania w 2003 roku

Celem programu

Informacje finansowe

Profilaktyka HIV/AIDS I STI’S

było

zmniejszenie

szkód,

spowodowanych prostytucją homoseksualną oraz ryzykownymi zachowaniami
seksualnymi w kontekście HIV/AIDS i STI’s. Działania programu były finansowane przez Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy oraz Krajowe Centrum ds. AIDS
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 A.

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 A.

Program
związki”,

profilaktyki

HIV/AIDS

„Bezpieczniejsze

którego wolontariuszki i wolontariusze pełnili raz miesiącu dyżury w formalnych i
nieformalnych miejscach spotkań lesbijek, gejów i osób prostytuujących się, rozdając prezerwatywy,
ulotki, lubrykanty. Działania projektu prowadzono w klubach Fantom, Lajkonik, Paradise, Wildsex, a
także w okolicach Dworca Centralnego i pl. Trzech Krzyży. Podczas dyżurów rozdano 4579
prezerwatyw, 443 lubrykanty oraz 194 pakiety „Bezpieczniejszego seksu”, składające się z dwóch
prezerwatyw i lubrykantów, a także 1580 ulotek, dotyczących bezpieczniejszego seksu. Udzielono 79
konsultacji, dotyczących szacowania ryzyka zakażenia HIV w konkretnych sytuacjach, informacji o
prawidłowym używaniu prezerwatyw i ich skuteczności, bezpieczeństwie osobistym mężczyzn
homoseksualnych i mężczyzn świadczących usługi seksualne, możliwości wykonania bezpłatnych,
anonimowych badań w kierunku HIV, danych medycznych i statystycznych dotyczących HIV/AIDS,
uzależnień oraz działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa.
Raz w tygodniu, w poniedziałki pełniono dyżury w siedzibie organizacji, podczas których udzielano
informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową, HIV i możliwości wykonania testu w
kierunku wirusa HIV. W spotkaniach tych brali udział przede wszystkim mężczyźni, świadczący usługi
seksualne. W 38 spotkaniach wzięło udział 315 mężczyzn, rozdano 480 prezerwatyw i 340
lubrykantów. Podczas dyżurów rozmawiano o powodach, dla których mężczyźni nie używają
prezerwatyw, o trudnościach w poszukiwaniu pracy, możliwościach ubezpieczenia, poszukiwania
noclegu, informowano w zakresie konkretnych dolegliwości medycznych, stanów depresyjnych,
uzależnienia od alkoholu/narkotyków, trudnościach w związkach partnerskich.
Raz na dwa miesiące w klubie Fantom i Saunie Fantom organizowano warsztaty „bezpieczniejszego
seksu”, pozwalające uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę na temat zabezpieczenia się przed
zakażeniem wirusem HIV i STI’s. W 2003 roku zorganizowano 12 warsztatów, wzięło w nich udział
180 osób.
W ramach programu wydano także 2 ulotki, każda w nakładzie 8000 szt., dotyczące
bezpieczniejszych zachowań seksualnych: na temat prawidłowego korzystania z prezerwatywy oraz
chorób przenoszonych drogą płciową. W działalności projektu uczestniczyło średnio 8 wolontariuszek i
wolontariuszy, pedagożek/ pedagogów, psycholożek/ psychologów oraz lekarek/ lekarzy.

Uczestnictwo w Konferencji Człowiek a AIDS, która odbyła się w
Warszawie, w dniach 27-29. listopada. Podczas konferencji przedstawiciel Stowarzyszenia
przedstawił referat „Wpływ dyskryminacji ze względu na orientację seksualną na życie osób
homoseksualnych”. Podczas konferencji Stowarzyszenie prezentowało swoją działalność na
przygotowanym stoisku, które odwiedziło 217 osób.

