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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
Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 21 czerwca 2005 roku wybrano nowy Zarząd
Stowarzyszenia, który zastąpił poprzedni Zarząd sprawujący swoją funkcję od 15 listopada 2000 roku. Posiedzenia
Zarządu odbywały się w 2006 roku raz na miesiąc. W skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
Yga (Inga) Kostrzewa – Przewodnicząca,
Krzysztof Kliszczyński – Zastępca Przewodniczącego,
Kamil Zapaśnik – Sekretarz Zarządu,
Magdalena Gadomska – Członkini Zarządu,
Jarosław Basiel – Członek Zarządu,
Michał Pawlęga – Członek Zarządu.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona była w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Hożej 50/40
w Warszawie.
Działalność Stowarzyszenia była prowadzona w całości dzięki zaangażowaniu wolontariuszek i wolontariuszy. 1 stycznia 2006 roku w działalność Stowarzyszenia były zaangażowane 44 osoby, natomiast w dniu
31 grudnia 2006 roku 60 osób.

Pomoc i wsparcie
Wszystkie działania pomocowe prowadzone były w ramach Centrum Informacyjno – Pomocowego 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. 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. Spotkania te
prowadzili współpracujący ze Stowarzyszeniem psycholodzy – Agata Engel-Bernatowicz i Leszek Kapler.
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 2005 roku takie zdarzenia nie miały miejsca.
Oferowana w ramach Centrum pomoc była bezpłatna.
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W Lambdzie prowadzono następujące formy działalności pomocowej:

Telefon Zaufania
Telefon Zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich funkcjonował w roku 2006 cztery razy w tygodniu – we
wtorki, środy, czwartki i w piątki, w godzinach 16.00-22.00. W każdy ostatni piątek miesiąca przy TZ dyżurował prawnik.
Dyżury w telefonie zaufania pełnili przeszkoleni wolontariusze Stowarzyszenia Lambda Warszawa.
Dyżury były planowane w ten sposób, aby – jeśli było to możliwe – było dwóch odbierających. Dzwoniącym
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 – podobnie jak
w latach ubiegłych:
– 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.
W 2006 roku odebrano 461 telefonów, w tym 177 od lesbijek, 240 od gejów, 16 od członków rodzin
osób homoseksualnych, 28 telefonów od osób transseksualnych. W dwóch pierwszych grupach częstotliwość dzwonienia kształtowała się w następujący sposób:
miesiąc/
styczeń
grupa

luty

lesbijki

191

10

22

geje

14

16

19

marzec kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień wrzesień październik listopad grudzień

13

12

22

15

14

17

15

13

5

14

22

25

22

23

23

35

23

27

Ponad połowa z rozmówców były to osoby młode – w wieku 20-35 lat.
Warto jeszcze dodać, iż w roku 2006 kilkakrotnie odbyły się superwizyjne Grupy Wsparcia dla Pracowników
TZ, podczas których omawiano wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem naszego Telefonu.
Koordynatorem telefonu zaufania był Krzysztof Kliszczyński.

Grupa spotkaniowa dla chłopaków,
która spotykała się raz w tygodniu, w niedziele w godz. 18:00 – 20:00. Spotkania umożliwiały uczestnikom
nieskrępowane dzielenie się problemami, wynikającymi z ich orientacji seksualnej. Najczęściej poruszane
tematy to: coming out, relacje w rodzinie, nawiązywanie relacji partnerskich i związki gejowskie. W 2006
roku w spotkaniach uczestniczyło od 3 do 10 osób. Łącznie było ok. 30 uczestników.

Grupa dla kobiet Gennema
W roku 2006 spotkania odbywały się 2 razy w miesiącu - w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca.
Grupa działała przez cały rok, bez przerwy wakacyjnej. W pierwszej połowie roku średnia frekwencja była
nieco wyższa niż po wakacjach i tak: w pierwszym półroczu w spotkaniach uczestniczyło średnio około
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10 osób, natomiast w drugim półroczu liczba ta zmalała do około 5 osób. Tematyka zajęć była bardzo różna, zależna od uczestniczących osób. Jako że jest to grupa otwarta, bywa, iż na każdym spotkaniu ma ona
inny skład. Uczestniczki jednakże najczęściej poruszały tematy i problemy związane ze swoją orientacją
seksualną, związanymi z tym problemami rodzinnymi i interpersonalnymi. Mówiono także o samotności, relacjach w związkach, ich trwałości/nietrwałości. Kilka osób prosiło o indywidualne konsultacje psychologiczne. Poruszana była także tematyka związana z akceptacją bądź dyskryminacją środowisk homoseksualnych
w różnych miejscach.
Grupę moderowała Renata Romanowska.

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 bardzo dużym zainteresowaniem. Przeciętna liczba uczestników to 15–20 osób. W ciągu roku
grupa objęła swoją pomocą ok. 40 osób.

Grupa Akademicka
Spotykała się podczas roku akademickiego, co tydzień w czwartek w godz. 18.30–21.00 Początkowo spotkania prowadzone były według listy tematów przygotowanych przez prowadzących (np. homofobia, coming
out), a później były omawiane tematy zgłaszane przez samych uczestników związane z homoseksualnością,
ale obejmujące różne dziedziny życia np. wpływ kultury homoseksualnej na kulturę masową czy zawiść
w środowisku osób homoseksualnych.
Uczestnikami spotkań byli nie tylko studenci, ale także pracownicy akademiccy (asystenci, adiunkci) oraz
osoby pełnoletnie, kończące licea. W spotkaniach uczestniczyło przeważnie ponad 10 osób w wieku od
18 do 30 lat. Ogółem w ciągu roku w spotkaniach wzięło udział ok. 30–40 osób.

Grupa Anonimowych Alkoholików Tęcza,
której spotkania odbywały się w poniedziałki w godzinach 18.00–20.00, skupiała osoby uzależnione od
alkoholu o orientacji homoseksualnej, ale również heteroseksualnej (grupa jest zrzeszona w światowej 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.

Ekumeniczna Grupa Lesbijek i Gejów Chrześcijan Berith
Grupa „Berith” prowadziła następujące formy pracy:
Comiesięczne spotkania biblijne (każda trzecia sobota miesiąca)
Spotkania wtorkowe (każdy pierwszy, trzeci i piąty wtorek miesiąca – o ile wypadł)
Dyżur telefonu zaufania.
Grupa zawiesiła działalność w kwietniu 2006 r.
Spotkania biblijne odbywały się od stycznia do marca 2006 r. na ogół w budynku parafialnym Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. W spotkaniach uczestniczyło od 2 do 6 osób (średnio ok. 4) w wieku od
25 do 40 lat. W czasie spotkań biblijnych rozważano i komentowano niedzielne czytania liturgiczne Kościoła
Rzymsko-Katolickiego. Ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie oraz brak odpowiednich chętnych do
prowadzenia grupy spotkania zostały zawieszone w kwietniu 2006 r.
Na spotkania wtorkowe Grupy Berith, odbywające się w nieparzyste wtorki każdego miesiąca, w roku
2006 przychodziło od 2 do 5 osób w wieku 20–35 lat, w większości mężczyźni (jakieś 75% uczestni-
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ków). Spotkania dotyczyły religii, moralności i duchowości w kontekście chrześcijańskim, często RzymskoKatolickim. W lutym 2006 roku z powodu rezygnacji wolontariusza spotkania zostały zawieszone.
W ramach grupy prowadzony był też dyżur telefonu zaufania. Porad udzielał jeden z członków grupy na
przemian z wolontariuszką nienależącą do grupy.
Pod koniec roku podjęto próbę reaktywacji grupy, ale bez powodzenia. Grupa istniała bez przerwy 12 lat
i była najstarszą grupą istniejącą w ramach Stowarzyszenia Lambda warszawa.

Spotkania sobotnie
W czasie spotkań sobotnich prowadzonych jest kilka rodzajów działalności o charakterze tak tematycznym,
jak i otwartym:
– Dyskusyjny Klub Filmowy,
– spotkania Lambda Café,
– obsługa biblioteki i czytelni,
– dyskusje na tematy zgodne z życzeniami osób przychodzących,
– omawianie spraw bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia,
– prace porządkowe.
Zajęcia prowadzone były przez kilka osób. Starsze osoby prowadzące to Marek Kowalski i Lech Krysiński.
Młodsi wolontariusze to Przemysław Michalik, Paweł Kurpios, Krzysztof Gronek.
Działalność DKF, biblioteki, Lambdy Cafe opisana jest w innym miejscu. Spotkania odbywały się we wszystkie soboty roku, w godzinach 17.30–21.30. W tych godzinach pomieszczenia były dostępne. Spotkania DKF
i Lambda Café odbywały się w godzinach 18.00–20.00.
Poza wymienioną działalnością zorganizowaną, omawiane były bieżące problemy osób przychodzących,
z różnych dziedzin ich życia. Celem było stworzenie miłej, rodzinnej atmosfery dla osób, które są samotne
i pozbawione rodzinnego ciepła. Uczestniczyły w tym zarówno osoby prowadzące, jak i osoby przychodzące w charakterze klientów Stowarzyszenia. Porady dla młodszych osób miały charakter edukacyjny odnośnie ich praw i różnych praktycznych aspektów życia, związanych z rodziną, nauką, pracą, w tym „coming
out’em”, bezpiecznym seksem, profilaktyką HIV/AIDS.
W czasie spotkań umożliwiano przeprowadzanie ankietowania osobom prowadzącym działalność naukowo-badawczą.
Największa liczba uczestników to około 50 osób, najmniejsza – około 10 (łącznie z prowadzącymi).
Średnio przychodziło około 20 osób i 3 osoby prowadzące. Na każdym spotkaniu udzielano porad około
3 osobom, zatem w ciągu roku dało to około 150 osób. Mężczyźni stanowili około 75% klientów a kobiety
25%.

Konsultacje psychologiczne
Były prowadzone dwa razy w miesiącu przez wykwalifikowanych psychologów 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.
W roku 2006 z tej formy pomocy skorzystało ponad 30 osób.

Porady prawne
Koordynatorem projektu pomocy prawnej był Michał Molęda, prawnik. 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.
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Pomoc w ramach spotkań indywidualnych – były to porady udzielane osobiście w przypadku umówienia
spotkania w siedzibie Lambdy Warszawa przez internet lub przez Telefon Zaufania (średnio 1 miesięcznie,
kilkanaście rocznie).

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

Porady w ramach dyżuru telefonu zaufania.
Prawnik udzielał porad w każdy ostatni piątek miesiąca w ramach dyżuru Telefonu Zaufania.
Najczęstsza tematyka udzielanej pomocy:
– porady związane z pytaniem o możliwość zarejestrowania związków partnerskich za granicą
– porady związane z nabywaniem lub dzieleniem majątku nabytego w trakcie pozostawania w 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

Poradnictwo na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
(Klub abstynenta)
W ramach projektu podjęto następujące działania:
– prowadzono grupę terapeutyczno-rozwojową dla osób LGBT, uzależnionych od alkoholu i nadużywających alkoholu, ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia i nadużywania
substancji psychoaktywnych w powiązaniu z odmienną orientacją seksualną uczestników. Grupa spotykała
się dwa razy w miesiącu, uczestniczyło w niej 12 osób.
– prowadzono konsultacje terapeuty uzależnień w formie poradnictwa indywidualnego skierowanego do
osób LGBT, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, chcących pozostawać w abstynencji, osób
nadużywających substancji psychoaktywnych, chcących pozostawać w abstynencji oraz dla bliskich osób
należących do mniejszości seksualnych. Poradnictwo świadczono raz w tygodniu przez 6 godzin.
– zorganizowano zajęcia treningowo – warsztatowe, dotyczące radzenia sobie ze stresem i kryzysami, przeznaczone dla osób LGBT nadużywających, uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub zagrożonych
uzależnieniem i członków ich rodzin. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu, uczestniczyło w nich
łącznie 32 osoby.
Osoby uczestniczące w realizacji projektu uczestniczyły w superwizji, mającej na celu doskonalenie warsztatu ich pracy i jakości świadczonego poradnictwa.
W ramach realizacji projektu wydano także dwie ulotki, zawierające informacje na temat oferty oraz
wskazujące na zagrożenia związane z uzależnieniami. Ulotki można pobrać ze strony http://www.warszawa.
lambda.org.pl/?go=kontent/publikacje/zdrowie.html.
Realizacja projektu została dofinansowana ze środków m. st. Warszawy.

Spotkania programu Bezpieczniejsze związki
Dyżury lekarza oraz doradców miały formę stacjonarną (raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 19.00–21.00
pełnił on swój dyżur w siedzibie Stowarzyszenia) oraz zewnętrzną (cotygodniowe dyżury w klubach gejowskich, na ulicach w miejscach prostytuowania się).

www.lambda.org.pl
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W trakcie dyżurów w Stowarzyszeniu oprócz porad odbywały się również warsztaty oraz zajęcia edukacyjne
dotyczące seksualności, promocji zdrowia i przezwyciężania uzależnień. Warsztaty dotyczyły: rozpoznawania i nazywania uczuć, rozpoznawania swoich potrzeb, konstruktywnych sposobów odreagowywania emocji. W trakcie zajęć ćwiczone też były zasady prawidłowej komunikacji. Klientami były osoby, które chciały
porozmawiać o swoim zdrowiu i wykonać badania, szczególnie w odniesieniu do zagrożenia HIV/AIDS
i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Często zgłaszały się osoby obawiające się o swoje zdrowie seksualne, a przede wszystkim osoby, które miały wcześniej ryzykowne zachowanie seksualne. Porady udzielane
na dyżurach dotyczyły również relacji w stałym związku, wykonywania testów w kierunku HIV, skutecznego
używania prezerwatyw, zagrożeń wynikających z używania alkoholu. Na miejscu oferowano postawienie
wstępnej diagnozy, osoby wymagającym leczenia były kierowane na dyskretne porady w Klinice Wenerologii
AM w Warszawie. W trakcie dyżurów rozdawano prezerwatywy, lubrykanty, materiały edukacyjne oraz oferowano proste ciepłe posiłki
W 2006 roku w czasie dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia udzielono 218 porad, stałą opieką objęto
około 30 osób.
W trakcie dyżurów-wyjść, które odbywały się: w Klubie Fantom, klubie Wild, Saunie Fantom, Saunie
Galla, na Dworcu Centralnym, w Klubie Toro oraz w okolicach pl. Trzech Krzyży, rozdawano prezerwatywy,
lubrykanty oraz materiały edukacyjne. Podczas tych wyjść udzielono 231 porad. Doradcy rozmawiali na
następujące tematy: techniki bezpieczniejszego seksu, szacowanie ryzyka zakażeń, informacje o testowaniu
w kierunku HIV/AIDS, drogi przenoszenia innych STI, pozaseksualne drogi zakażenia innych STI, powody
nieużywania prezerwatyw, skuteczność prezerwatyw, prawidłowe używanie prezerwatyw i lubrykantów, samoakceptacja orientacji seksualnej, problemy z coming outem, trudności w znalezieniu stałego partnera,
kłopoty z utrzymaniem stałego związku, ryzykowne używanie alkoholu, wpływ używania substancji psychoaktywnych na ryzykowne zachowania w kontekście HIV/AIDS, uzależnienia: w tym od seksu, alkoholu
i narkotyków, zagrożenia wynikające z pracy na ulicy, zagrożenia związane ze świadczeniem usług seksualnych, przedstawienie oferty pomocy dla osób bezdomnych, zaproponowanie skorzystanie z innej ofert
Stowarzyszenia Lambda Warszawa.

Pomoc przez komunikator Gadu-Gadu
Istotą projektu było udzielanie pomocy poprzez komunikator internetowy Gadu-Gadu. Dyżury odbywały się
cyklicznie raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 20.30-22.00.
Najczęściej poruszane problemy to:
– akceptacja własnej seksualności,
– ujawnienie orientacji seksualnej,
– problemy w związkach,
– problemy bliskich osób homoseksualnych,
– problemy osób transseksualnych i ich bliskich.
W ramach dyżuru z pomocy średnio korzystało ok. 5–7 osób. Największa liczba osób, która skorzystała
z pomocy w ciągu jednego dyżuru to 10-15 osób, najmniejsza 2 osoby.

Porady listowne
udzielane w odpowiedzi na listy, nadchodzące e-mailem. Najczęstszymi problemami, z jakimi zwracali się
klienci Stowarzyszenia były: pytania o sposoby zarażenia się wirusem HIV, sposoby zarażenia się chorobami
przenoszonymi drogą płciową, pytania z zakresu prawa, w tym prawa rodzinnego i opiekuńczego, 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 2006 roku otrzymaliśmy ponad 150 e-maili.
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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:

Archiwum wycinków prasowych
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 bezpośrednio do mniejszości seksualnych. Wycinki katalogowane były w archiwum prasowym Lambdy Warszawa, stanowiąc cenną informację na temat społecznego
postrzegania mniejszości seksualnych w Polsce.
Archiwum było dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Wycinki były udostępniane na miejscu
w biurze Stowarzyszenia.
Wycinki gromadzone przez archiwum prasowe pochodziły głównie z jednego źródła - nasi członkowie
i wolontariusze Lambdy Warszawa często dostarczali oryginały lub też kserokopie artykułów i wydruki ze
stron www.
W sierpniu 2006 roku 2 wolontariuszki rozpoczęły porządkowanie wycinków chronologicznie za 2006
rok i lata poprzednie, co trwało do końca 2006 roku.
W chwili obecnej przybywają głównie wycinki drukowane ze stron internetowych, mniejszą część stanowią wycinki bezpośrednio z gazet i czasopism.
Kolejnym etapem ma być przygotowanie elektronicznej wyszukiwarki artykułów, dostępnej również na
naszej stronie internetowej.

Biblioteka
Biblioteka funkcjonowała przez cały rok. Dyżury biblioteczne były pełnione w każdą sobotę w godzinach
18:00-21:00, w tym czasie z biblioteki korzystało od kilku do kilkunastu osób. Byli to zarówno studenci, jak
i uczestnicy grup spotkaniowych, kobiety i mężczyźni.. Wypożyczonych zostało 126 pozycji. Prace inwentaryzacyjne były prowadzone na bieżąco. Do inwentarza wprowadzono 35 książek. Biblioteka otrzymała
dużą kolekcję anglojęzycznych gejowskich magazynów. Nowe pozycje w inwentarzu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem czytelników. Oprócz bezpośredniej, biblioteka udzieliła ok. 20 porad przez Internet.
Za projekt biblioteczny odpowiedzialni byli Lech Krysiński i Krzysztof Gronek

Rzeczniczka prasowa Stowarzyszenia
Rzeczniczka na bieżąco uczestniczyła w wywiadach, dyskusjach i spotkaniach w radiu, telewizji i prasie i na
różnorodnych forach, spotkaniach i odczytach, które dotyczyły sytuacji lesbijek i gejów w Polsce, Marszów
i Parady Równości, i innych wątków związanych z tematyką homoseksualną.
W roku 2006 w telewizji, radiu, czasopismach i gazetach codziennych pojawiło się bardzo dużo audycji i artykułów na temat szeroko pojętej homoseksualności (najwięcej spośród wszystkich minionych lat).
Łącznie w gazetach i magazynach ukazało się ponad 800 artykułów i wzmianek prasowych, dotyczących
homoseksualności. Większość z nich została skopiowana do archiwum prasowego.
Widoczne stało się silne upolitycznienie homoseksualizmu; wyraźny stał się podział na „zwolenników”
i „przeciwników” równouprawnienia dla osób homoseksualnych, co objawiało się łączeniem osób zaangażowanych w ruch LGBT z lewicą, a przeciwników – z prawicą. Taki podział nie oddaje prawdziwości stanu
rzeczy, a jedynie pogłębia przeciwstawne poglądy.

www.lambda.org.pl
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Najczęściej poruszanym tematem była pierwsza od 3 lat legalna Parada Równości w Warszawie (10 czerwca). Ponieważ kolejne zakazy spowodowały dużą dyskusję zagraniczną nt. stanu demokracji w Polsce, w Paradzie w 2006 wzięło udział ok. 1000 osób z zagranicy, głównie Niemiec. Łącznie, wg organizatorów (w tym
członków Zarządu i Stowarzyszenia), w Paradzie wzięło udział ok. 10 tys. osób, choć wg oficjalnych danych
– zaledwie 3 tys.
Dość dużym echem medialnym odbiła się także rezolucja Parlamentu Europejskiego 12 czerwca, dotycząca zwiększającej się przemocy na tle rasistowskim i homofobicznym w niektórych krajach europejskich, w tym w Polsce. Niektórzy polscy posłowie i europosłowie poczuli się dotknięci osobiście tą rezolucją
i gwałtownie się jej sprzeciwili argumentując, iż jest to atak na nasz kraj, natomiast faktycznym celem PE było
zwrócenie uwagi na zjawisko, które ma miejsce m.in. w Polsce.
W mediach lokalnych szeroko omawianymi tematami były coraz większe wydarzenia regionalne: Festiwal
Różnorodności w Krakowie (w dniach 27-30 kwietnia) oraz Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu (17–18 listopada).
Kolejny wątek poruszany w mediach to „Nasza Sprawa”, czyli proces karny wytoczony przez 4 lesbijki
działaczom Prawa i Sprawiedliwości, którzy przed Marszem Równości w Poznaniu w 2004 r. zrównali homoseksualizm z pedofilią i zoofilią. Proces zakończył się ugodą, w której działacze wyrazili ubolewanie, a ich
słowa nie miały były skrzywdzić kogokolwiek.
Ważniejsze wystąpienia Rzeczniczki w mediach:
4 kwietnia – Radiostacja i TOK FM – w związku z publikacją ulotki Stowarzyszenia Piotra Skargi o szkodliwości orientacji homoseksualnej
5 września – TOK FM, audycja dotycząca „Naszej sprawy”
8 października – TOK FM, audycja „Lepiej późno niż wcale” dotycząca coming outu
5 listopada – TOK FM, audycja „Lepiej późno niż wcale” dotycząca lesbijek
Funkcję Rzeczniczki Stowarzyszenia sprawowała Yga Kostrzewa.
Inne działania medialne Lambdy Warszawa:
17 maja – w ramach Dnia Przeciwdziałania Homofobii Lambda Warszawa wspólnie z Porozumieniem
Lesbijek (LBT) i Kampanią Przeciw Homofobii zorganizowała Poradnię Antyhomofobiczną, która miała miejsce w Warszawie przy Metro Centrum
29 maja – protest przeciwko ingerencji w Paradę Lesbijsko-Gejowską w Moskwie
2 czerwca – wspólne, wraz z Kampanią Przeciw Homofobii, oświadczenie dotyczące nieprawdziwości pomówień przez polityków prawicowych o rzekomych „nielegalnych lub przestępczych źródłach finansowania
organizacji LGBT”
29 sierpnia – w ramach wydarzenia kulturalnego Mobile Academy wzięłam udział w dyskusji w kinie Luna
w Warszawie, poprzedzonej prezentacją filmów o tematyce LGBT (blok Queer Ghosts)
12 października – spotkanie przedstawicieli LGBT w klubie Rasko w Warszawie z kandydatem na prezydenta
Warszawy Markiem Borowskim w ramach akcji „Wybieram tolerancję” (www.wybieramtolerancje.pl)
24 listopada – coroczna benefisowa impreza w klubie Idol w Warszawie; część dochodu przeznaczyliśmy dla
osób poszkodowanych w związku z wybuchem w kopalni Halemba
13 grudnia – publikacja artykułu w Życiu Warszawy dotyczącego szkoleń dla policji, które rozpoczęła Lambda
Warszawa

Biuletyn informacyjny Tęczątko
Biuletyn informacyjny „Tęczątko” w 2006 r. ukazał się 4 razy. Jego redaktorem naczelnym była rzeczniczka
Yga Kostrzewa.
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, 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 dotarł do ponad 700 osób.
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Strona internetowa
Strona internetowa stowarzyszenia www.warszawa.lambda.org.pl była koordynowana przez rzeczniczkę
i informatyka. Na stronie umieszczano głównie newsy dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia i programów, które ono podejmowało.

Dyskusyjny Klub Filmowy (DKF)
Celem spotkań Dyskusyjnego 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 DKF-u odbywały się w każdą sobotę. W ciągu 2006 roku odbyło się 46 spotkań DKF-u.
Zaprezentowane na nich zostały 44 długometrażowe filmy fabularne i 4 odcinki serialu. Pokazywane filmy
w bezpośredni sposób związane były z problematyką LGBT. W ciągu 2006 r. zrealizowane zostały trzy cykle
tematyczne: geje i lesbijki w III Rzeszy (marzec), filmy F. Ozpeteka (czerwiec) i problem homoseksualności
w różnych religiach (październik). W spotkaniach uczestniczyło od 5 – do 30 osób, średnia oscylowała
w granicach 12 – 15 osób.
Program DKF koordynował Przemysław Michalik.

Wymiana młodzieży
Summercamp 2006 – wyjazd wakacyjny do Niemiec
W dniach 29 lipca – 6 sierpnia Stowarzyszenie uczestniczyło w Niemczech w Summercamp 2006, organizowanym przez organizację Lambda Berlin w ramach programu Unii Europejskiej – program młodzież.
W trakcie obozu odbyły się wspólne warsztaty oraz wyjazdy do pobliskich miasteczek.
W spotkaniu uczestniczyło 8 osób, reprezentujących Stowarzyszenie.

Wymiana młodzieży w Holandii
W dniach 27 lipca – 6 sierpnia 2006 roku odbyła się kolejna edycja wymiany młodzieży. Spotkanie zostało przygotowane przez LGBT - OUTSITE z Delft w ramach programu Unii Europejskiej – Młodzież.
Uczestniczące osoby poświęciły wyjazd na wymianę doświadczeń, warsztaty, wycieczki i imprezy. W tym
spotkaniu uczestniczyły osoby reprezentujące organizacje LGBT z Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Islandii, Danii, Bułgarii, Słowacji, Włoch, Polski i Holandii. W spotkaniu wzięły udział 4 osoby reprezentujące Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

Lambda Café
W 2006 roku projekt Lambda Cafe zorganizował cztery odsłony cyklu.
Pierwsze spotkanie odbyło się w 19 lutego, w jego trakcie zaprezentowano książkę „Aleksandra Zamojska
jest mężczyzną…”, wydaną na początku 2006 roku przez Wydawnictwo Lambda. Patronat/matronat nad
książką objęło Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Dyskusja dotyczyła społecznego funkcjonowania osób
transseksualnych.
Drugie spotkanie obyło się 1 kwietnia. Uczestniczyła w nim Ewa Schilling - jedna z najbardziej rozpoznawalnych autorek prozy lesbijskiej w Polsce. W 2005 roku nakładem wydawnictwa Ha!art ukazała się
jej nowa, znakomita książka Ewy Schilling – „Głupiec”, której akcja toczy się we współczesności. Powieść
ta burzy wszechobecny niemal mit niespełnionej, skazanej na tragedię miłości między dwiema kobietami.
W trakcie spotkania można było nabyć książki i oczywiście otrzymać autograf autorki.
Trzecie spotkanie odbyło się 10 czerwca, w trakcie Dni Równości. Dotyczyło ono prezentacji pakietu edukacyjnego dla trenerów i trenerek p.t. “Przeciwdziałanie dyskryminacji”, który został wydany w ubiegłym roku
www.lambda.org.pl
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przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Czwarte spotkanie, które odbyło się 11 listopada, dotyczyło akcji „Nasza Sprawa” i było połączone z jej bohaterkami. Akcja „Nasza sprawa” dotyczyła oskarżenia byłych poznańskich radnych – w 2006 roku posłów
PiS - za porównanie w publicznej wypowiedzi przed Marszem Równości w 2004 r. homoseksualizmu do
pedofilii i zoofilii. Wsparcia oskarżycielkom udzielała prawniczka – Irmina, która również weźmie udział
w spotkaniu. Po blisko dwóch latach i dwóch sprawach sądowych, we wrześniu 2006 r. z oskarżonymi została zawarta ugoda, w ramach, której zostali oni zobowiązani przez sąd do publicznych przeprosin za użycie
niefortunnego sformułowania.

Książka Aleksandra Zamojska jest mężczyzną
Wydawnictwo Lamba wydało w styczniu książkę „Aleksandra Zamojska jest mężczyzną...” Daniela
Zamojskiego. Opowiada ona o świecie osoby, która nie jest postrzegana jako ta, którą chce być. Bohater,
bowiem jest osobą transseksualną, która pragnie najbardziej na świecie żyć zgodnie ze sobą, własną płcią,
pragnie być zrozumiana i kochana. A to niełatwe. Książka ukazała się we współpracy z Lambdą Warszawa,
które objęło ją patronatem/matronatem.

Spotkanie świąteczne
23 grudnia 2006 r. odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Jak co roku spotkali i spotkały się w jego trakcie wolontariuszki, wolontariusze, przyjaciółki i przyjaciele
Stowarzyszenia, by wspólnie dzielić się radością zbliżających się świąt. Każdy z uczestników spotkania otrzymał symboliczny upominek.
Dla potrzeb Stowarzyszenia z okazji świąt zakupiono odtwarzacz DVD.

Zajęcia ze studentami Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
Od stycznia do czerwca przedstawicielka i przedstawiciel Lambdy Warszawa poprowadzili w ramach przedmiotu „Pedagogika seksualna” zajęcia ze studentami Wydziału Pedagogicznego UW. Zajęcia dotyczyły stereotypów związanych z życiem lesbijek i gejów w Polsce. Studentki i studenci chętnie zadawali pytania
i przedstawiali swoje poglądy.
Osoby reprezentujące Stowarzyszenie prezentowały także historię ruchu LGBT – światową i polską, działania Lambdy Warszawy i opowiadały o swoich osobistych doświadczeniach – lesbijki i geja – żyjących
w Polsce. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze i dały okazję do ciekawej i wartościowej dyskusji.
W zajęciach wzięło udział 78 osób.
Zajęcia prowadzili Yga Kostrzewa i Kamil Zapaśnik.

Doskonalenie terapeutek i terapeutów uzależnień
W czerwcu przeprowadzono trzydniową sesje szkoleniową, przeznaczoną dla terapeutek i terapeutów uzależnień. Dotyczyła one możliwości pomagania osobom homoseksualnym w trakcie prowadzenia terapii
uzależnień. W spotkaniu uczestniczyły osoby, pracujące w placówkach odwykowych, znajdujących się na
terenie m. st. Warszawy. W trakcie warsztatów powstał pomysł kontynuowania współpracy poprzez nadawanie osobom, które uczestniczyły w szkoleniu statusu terapeuty gej/les friendly. W szkoleniu uczestniczyło
16 osób.
W październiku zorganizowano spotkanie, podczas którego osoby przeszkolone w ramach projektu mogły przyjąć status „Les&Gej friendly”, potwierdzający przestrzeganie standardów pracy z osobami należącymi
do mniejszości seksualnych. W trakcie spotkania przedyskutowano także doświadczenia terapeutek i terapeutów w pracy z osobami LGBT oraz zaplanowano działania na kolejny rok.
Organizacja szkolenia i spotkania została sfinansowania ze środków m. st. Warszawy.
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Informacja, edukacja, rozwój

Serwis www.liderzy.org.pl
W ramach projektu Rozwój lokalnych grup i organizacji działających na rzecz wsparcia osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych realizowanego przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa stworzono
serwis internetowy www.liderzy.org.pl. Jest on przeznaczony głównie dla osób zaangażowanych w działania
na rzecz środowiska mniejszości seksualnych w Polsce, jak również wszystkich, którzy/które zamierzają takie działania podjąć w najbliższej przyszłości. W serwisie obok przekroju informacji o ważnych w sektorze
LGBT wydarzeniach (szkolenia, konkursy grantowe, konferencje), zawarto praktyczne informacje dotyczące
zarządzania organizacją pozarządową (zakładanie organizacji, praca z wolontariuszami, pozyskiwanie funduszy na działalność, regulacje prawne) - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i specyfiki organizacji
ze środowiska LGBT. Można na niej znaleźć również szereg materiałów (wzorce umów, ulotki) przydatnych
w codziennej pracy organizacji.

Pakiet edukacyjny dla trenerek i trenerów
Stowarzyszenie Lambda Warszawa w styczniu 2006 roku wydało pakiet edukacyjny „Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek”. W publikacji oprócz zagadnień teoretycznych dotyczących dyskryminacji (uwarunkowania dyskryminacji, omówienie poszczególnych rodzajów dyskryminacji)
znalazły się także podstawowe informacje na temat organizacji szkolenia, konkretne metody szkoleniowe,
dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji, a także tzw. energizery, metody ewaluacji i integracji grupy.
Publikację była dystrybuowana bezpłatnie, za pokryciem kosztów wysyłki Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Pakiet można pobrać ze strony internetowej
http://www.warszawa.lambda.org.pl/?go=kontent/publikacje/pakiet_przeciw.html

Szkolenie: opracowanie projektów i pozyskiwanie funduszy na działalność
W dniach 30 czerwca - 2 lipca w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się szkolenie, poświęcone problematyce
zarządzania projektami. Uczestniczki i uczestnicy zapoznawali się z zasadami przygotowania projektu, napisania wniosku oraz poszukiwania źródeł finansowania. W trwającym trzy dni spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki i przedstawiciele współpracujących ze Stowarzyszeniem organizacji i grup nieformalnych, realizujących działania na rzecz trudnej młodzieży, niepełnosprawnych, LGBT oraz szkół wyższych. Efektem pracy
są przygotowane do wdrożenia cztery projekty, związane z konsolidacją ruchu lesbijskiego, przeciwdziałaniem ‘mowie nienawiści’, prowadzeniem działań na rzecz tzw. ‘dzieci ulicy’ oraz prewencji HIV/AIDS.
W szkoleniu wzięło udział 18 osób.

Szkolenia dla policjantek i policjantów
W listopadzie i grudniu 2006 roku Komenda Stołeczna Policji i Stowarzyszenie Lambda Warszawa rozpoczęły realizację pilotażu projektu szkoleniowego, skierowanego do policjantek i policjantów z wydziałów
prewencji i kryminalnego, dotyczące pracy z osobami należącymi do mniejszości seksualnych. W trakcie
trwającego pilotażu przeprowadzono 4 szkolenia, skierowane do 80 osób zajmujących się na co odzień prewencją, pracą z osobami nieletnimi oraz przestępstwami kryminalnymi. W trakcie spotkań poruszane były
kwestie odmienności osób należących do mniejszości seksualnych, przedstawiano specyfikę tej grupy oraz
omawiano możliwości pracy i procedury postępowania z osobami należącymi do grupy LGBT. Szczególny
nacisk kładziony był na używanie przez policjantki i policjantów neutralnego języka, dostosowanego do
specyfiki grupy.
Informacje o rozpoczęciu projektu opublikowały gazety codzienne. W ich następstwie Komenda Stołeczna
Policji podjęła decyzję o przeanalizowaniu zasadności szkoleń i czasowo wstrzymała realizację projektu.
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17

Lobbing

Lobbing i działalnośc na rzecz praw człowieka
Spotkanie z przedstawicielem ruchu LGBT na Białorusi
28 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia Lambda Warszawa odbyło się spotkanie z Wiaczesławem Bortnikiem,
który przybył do Polski na zaproszenie Łukasza Pałuckiego. Wiaczesław Bortnik jest aktywistą lokalnego ruchu LGBT oraz działaczem Amnesty International. Podczas spotkania przedstawiono sytuację mniejszości
seksualnych na Białorusi. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób.

Spotkanie z przedstawicielem Ambasady Francuskiej
10 stycznia, na zaproszenie Ambasady Francuskiej, przedstawicielka naszego stowarzyszenia spotkała się
z radcą ambasady Jean-Claude Nolla. Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji lesbijek i gejów w Polsce, kwestii
politycznych po zakazach Parady Równości w Warszawie i Marszu Równości w Poznaniu. Spotkanie było
elementem działań Ambasady, dotyczących monitorowania sytuacji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce.

Spotkanie z Vladimirem Spidla
W lutym 2006 roku obyło się spotkanie organizacji pozarządowych z Vladimirem Spidla, europejskim komisarzem ds. zatrudnienia, polityki społecznej i równouprawnienia.
W trakcie spotkania, zorganizowanego w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawiciele/ki
środowisk zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji skarżyli się, że państwo nie zapewnia dostatecznej ochrony lub kwestie te bagatelizuje. Apelowali też o to, żeby Komisja Europejska monitorowała przestrzeganie w Polsce europejskiego prawa. Szczególną uwagę Komisarza Spidli zwrócono na nie przeciwdziałanie
przez rząd dyskryminacji oraz bagatelizowanie problemu homofobii, równości płci i przestrzegania europejskiego prawa dotyczącego swobód obywatelskich. Organizacje zwróciły się do komisarza o to, żeby Komisja
Europejska monitorowała przestrzeganie przez Polskę unijnych dyrektyw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Spotkanie z Komisarzem
odbyło się z inicjatywy Róży Thun, szefowej Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Spotkanie zorganizowała Agnieszka Grzybek, uczestniczył w nim przedstawiciel Stowarzyszenia Lambda Warszawa

Współpraca ze szwedzką organizacją RFSL
W dniach 17-19 marca odbył się w Malmoe (Szwecja) doroczny Kongres organizacji RFSL. Wzięli w nim
udział przedstawicielki i przedstawiciele 26 grup z ternu całego kraju. W obradach uczestniczyli także przedstawicielki i przedstawiciele polskich organizacji, działających na rzecz mniejszości seksualnych: Kampanii
Przeciw Homofobii, Porozumienia Lesbijek (LBT) oraz Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Przedstawili oni
sytuację mniejszości seksualnych w Polsce, wskazując na niepokojące zjawiska, związane z ograniczaniem
swobód obywatelskich oraz pogarszającą się sytuację mniejszości seksualnych.
W trakcie Kongresu przeprowadzono również zbiórkę funduszy z przeznaczeniem na organizację Parady
Równości w 2006 roku. Zebrane 16 tys. koron szwedzkich (ok. 6500 zł), zostało przekazane Fundacji
Równości, organizującej tę imprezę. RFSL jest największą w Szwecji i jedną z najstarszych na świecie organizacji, działających na rzecz praw mniejszości seksualnych. Prowadzi działalność lobbingową, edukacyjną
i pomocową oraz działania w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Spotkanie z norweskimi przedstawicielami Amnesty International
24 marca 2006 roku przedstawicielka Lambdy Warszawa wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez
polski oddział Amnesty International z norweskimi przedstawicielkami i przedstawicielami tej organizacji
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– Tanją Clifford i Johnem Pederem Egenaesem. W trakcie spotkania przedstawiono sytuację osób LGBT
w Polsce, zakazanych w 2005 roku Marszów i Parad Równości oraz sytuacji politycznej i funkcjonowania
organizacji LGBT.

Dni Równości w Warszawie
Stowarzyszenie Lambda Warszawa jako jeden z fundatorów Fundacji Równości była, podobnie jak w latach
poprzednich zaangażowana w organizację Dni Równości. W 2006 roku odbyły się one w dniach 8–15
czerwca.
Od 9 do 10 czerwca (termin Parady Równości) siedziba Stowarzyszenia była dostępna przez całą dobę,
oferując osobom uczestniczącym w obchodach możliwość spożycia posiłku oraz bezpłatnego noclegu.
W ramach obchodów Dni Równości Lambda Warszawa uczestniczyła w następujących imprezach:
- w piątek 9 czerwca Stowarzyszenie współorganizowało konferencję „Kultura Różnorodności”, podczas
której zaprezentowało panel “Edukacja dla tolerancji” - praktyczne możliwości prowadzenia edukacji dla
tolerancji w Polsce, “10 lecie warszawskiego telefonu zaufania dla lesbijek i gejów” - jak pomagać lesbijkom,
gejom, osobom biseksualnym i transseksualnym.
- w sobotę, 10 czerwca Stowarzyszenie współorganizowało pierwszą, legalną od dwóch lat Paradę Równości.
Przemarsz wesołego korowodu nastąpił z ul. Wiejskiej (gmach Sejmu) ulicami Piękną, Marszałkowską,
Senatorską i zakończył się na pl. Teatralnym.
Po zakończeniu Parady Stowarzyszenie zorganizowało tradycyjne już spotkanie w swojej siedzibie, otwarte dla osób uczestniczących w Paradzie Równości. Podczas spotkania dzielono się wrażeniami z Parady oraz
dyskutowano bieżące kwestie społeczne i polityczne.
Bezpośrednio po spotkaniu odbyła się kolejna odsłona projektu Lambda Cafe
Ponadto przedstawiciele Lambdy Warszawa byli obecni na manifestacjach, paradach i marszach równości,
jakie odbyły się w Polsce, m.in. kobieca Manifa 2006 w Warszawie, Marsz Równości 2006 w Poznaniu
i Krakowie.

Wizyta studyjna przedstawicieli organizacji LGBT z Kazachstanu
Od 22 do 24 maja gościła w Warszawie i Krakowie trzyosobowa delegacja przedstawicieli organizacji LGBTQ
z Kazachstanu. Przyjechała ona do Polski na zaproszenie Lambdy Warszawa i Kampanii Przeciw Homofobii. W
trakcie wizyty goście zapoznali się z działalnością organizacji mniejszości seksualnych, a także ich osiągnięciami
i wkładem w transformacje ustrojowa. Szczegółowy program wizyty obejmował spotkania z wolontariuszkami
i wolontariuszami Fundacji Równości, KPH, Lambdy Warszawa i Porozumienia Lesbijek (LBT), przedstawicielami Urzędu m. st. Warszawy oraz Federacji Mazowia. Osobna część wizyty dotyczyła problematyki prewencji
zakażeń wirusem HIV i opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Goście odwiedzili m.in. Krajowe Centrum
ds. AIDS, Szpital Zakaźny w Warszawie oraz Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”.
W kolejnym etapach współpracy planowane są szkolenia oraz pomoc techniczna na rzecz młodego ruchu
LGBTQ w Kazachstanie z wykorzystaniem polskich osiągnięć.
Wizyta została sfinansowana ze środków Programu „Wschód – Wschód”, administrowanego w Polsce
przez Fundację im. Stefana Batorego.

Oświadczenie w sprawie oskarżeń o finansowanie działalności organizacji
LGBT ze środowiskami przestępczymi
W końcu maja 2006 roku poseł na Sejm RP, Wojciech Wierzejski, oskarżył organizacje LGBT o finansowanie
ich działalności ze źródeł przestępczych. Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie
Lambda Warszawa wystosowały list, w którym odniosły się do postawionych im, bezprzedmiotowych zarzutów. W treści listu przypomniano, że obie te organizacje posiadają status organizacji pożytku publicznego,
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co oznacza, że państwo polskie, prawomocnym orzeczeniem sądu uznało, że oba podmioty wypełniają
szczególną rolę w polskim społeczeństwie i są szczególnie potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego, a ich grantodawcy nigdy nie zgłaszali zastrzeżeń do realizowanych przez nie
projektów.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Wojciecha Wierzejskiego
Stowarzyszenie zawiadomiło prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez posła LPR Wojciecha
Wierzejskiego. W swojej wypowiedzi, zamieszczonej w Życiu Warszawy z 11.05.2006 r. odnośnie planowanej Parady Równości w Warszawie poseł wzywał: „Władze Warszawy nie mogą dać zgody na ten przemarsz! Nawet do wiecu nie można dopuścić, bo to jest szerzenie dewiacji i patologii. Jeżeli dewianci zaczną
demonstrować, to należy dolać im pałami. I nic mnie nie obchodzi, że mają przyjechać jacyś politycy z
Niemiec. To nie są żadni poważni politycy, tylko geje. Jak dostaną parę pał, to drugi raz nie przyjadą. Gej
to przecież z definicji tchórz. Zawiadomienie miało na celu zbadanie, czy przedmiotowa wypowiedź wyczerpywała znamiona ustawowe przestępstwa określonego w artykułach 190, 255 KK. - groźba popełnienia
przestępstwa, publiczne nawoływanie do występku.
Podobnie jak w poprzednich sprawach tego typu, prokuratura umorzyła postępowanie, uzasadniając
je brakiem zaistnienia przestępstwa.

7 międzynarodowa konferencja na temat nienormatywnych seksualności
Konferencja na temat nienormatywnych seksualności pt. „Teoria i praktyka queer w poszukiwaniu sojuszy:
opór wobec dominujących dyskursów i instytucji” odbyła się w dniach 29-30.08.2006.
W jej trakcie wystąpiły/wystąpili m.in.
Judith Butler – Transgender and the ‘Spirit of Revolt’
Amy Lind – Queering Development Sex
Agnieszka Graff – Kłopotliwe analogie: ‘gej czyli Żyd’ i jego kuzynka, ‘Kobieta-Murzyn Świata’
Robert Kulpa – In Search of Legitimacy. Law, Rights, and Alliances of the Polish Queer Community,
Paweł Leszkowicz i Tomasz Kitliński – Love and Democracy Alliances,
Serena Bassi i Mike Upton – Heterotopia and Queer Autonomous Spacer.
W konferencji wzięło udział 180 osób.
Stowarzyszenie Lambda Warszawa było partnerem konferencji, przeznaczając na jej organizację dofinansowanie pochodzące z Frauen Stiftung.

Projekt Wybieram tolerancję
Projekt dotyczył zachęcania osób LGBT do udziału w wyborach samorządowych i wyboru osób, które deklarują podejmowanie konkretnych działań na rzecz poprawy sytuacji osób należących do mniejszości seksualnych.
Zasadniczym elementem projektu było zachęcanie osób startujących w wyborach samorządowych do
wysyłania ankiety z pytaniami do kandydatów do organów władzy samorządowej. Towarzyszyła jej akcja
reklamowana w portalach, przeznaczonych dla mniejszości seksualnych oraz akcja plakatowa w klubach.
Wszystkie odpowiedzi kandydatów zostały umieszczone na stronie internetowej projektu www.wybieramtolerancje.pl.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
21 września odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami organizacji LGBT:
Lambdy Warszawa i Kampanii Przeciw Homofobii. Omawiano najważniejsze wydarzenia dotyczące osób
LGBT w Polsce, m.in. Paradę Równości i Marsze Równości, wydanie publikacji Stow. im. Piotra Skargi.
Rzecznik zadeklarował monitorowanie sytuacji osób LGBT w Polsce, manifestacji i innych wydarzeń dotyczących przestrzegania praw obywatelskich w tym zakresie.
www.lambda.org.pl
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Wiedeń i Warszawa – samorząd a problemy osób LGBT
22 października w ramach akcji Wybieram Tolerancję odbyło się otwarte dla wszystkich spotkanie KPH
i Lambdy Warszawa z Marco Schreuderem - deputowanym do Generalnego Zgromadzenia Miasta Wiednia
(Austria) oraz z partią Zieloni 2004.Marco Schreuder opowiedział jak na poziomie samorządu lokalnego można realizować politykę antydyskryminacyjną i działać na rzecz poprawy sytuacji gejów i lesbijek.
Istotne zagadnienia, które omówił M. Schreuder to: kwestie funkcjonowania urzędu antydyskryminacyjnego
w Wiedniu, sprawdzenia aktów prawnych na obecność przepisów dyskryminacyjnych oraz otwartości wobec organizacji pozarządowych

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

Działania w ramach NCC, w tym stworzenie Komitetu
W listopadzie 2006 roku organizacje pozarządowe, aktywne w sferze przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równości, wobec braku działań ze strony polskiego rządu założyły alternatywny Krajowy Komitet
Koordynacyjny, który zajmie się przygotowaniami do Kampanii Rady Europy Każdy Inny. Wszyscy Równi,
która odbędzie się w 2007 roku. Stowarzyszenie Lambda Warszawa jest jedną z organizacji członkowskich
Komitetu.

Spotkanie z Komisarzem Praw Człowieka
Przedstawiciel Lambdy Warszawa 4 grudnia 2006 r. wziął udział w spotkaniu z Panem Thomasem
Hammarbergiem, Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy. Było to kolejne, tym razem oficjalne, spotkanie
Komisarza z przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych. W spotkaniu organizacje LGBT były
także reprezentowane przez KPH i Porozumienie Lesbijek. W trakcie spotkania poruszano m.in. problem
homofobii w Polsce. Przedstawiciel organizacji zwrócił się do Komisarza z prośbą o wezwanie polskich władz
do zajęcia stanowiska wobec raportu Amnesty International z listopada 2006 r. w sprawie praw gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych w Polsce. Komisarz wyraził zainteresowanie przygotowywanym
przez KPH i Lambdę raportem nt. dyskryminacji. Komisarz zapewnił o chęci pozostania w kontakcie z naszymi organizacjami.
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Profilaktyka HIV/AIDS i STD’S
Program HIV/AIDS
Projekt był nakierowany na zapobieganie nowym zakażeniom wirusem HIV i STI’s w grupie mężczyzn prostytuujących się i mężczyzn, podejmujących ryzykowne zachowania seksualne z innymi mężczyznami (MSM)
na terenie Warszawy. Oferował on poradnictwo stacjonarne oraz działania prowadzone w miejscach spotkań
MSM. W ramach prowadzonych działań oferowane były:
– działania streetworkerskie w miejscach spotkań MSM, polegające na motywowaniu do zmiany zachowań
seksualnych oraz aktywnym udzielaniu informacji na temat ryzyka zakażenia wirusem HIV i infekcjami
przenoszonymi drogą płciową.
– prowadzenie punktu „drop-in” dla mężczyzn świadczących usługi seksualne, w którym oferowana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna i medyczna, a także prowadzone są działania socjoterapeutyczne
– działalność informacyjna prowadzona w Internecie (portale internetowe, komunikatory elektroniczne, czaty), w trakcie której udzielane były informacje o ryzykowności zachowań seksualnych, oferowane było
podstawowe wsparcie psychologiczne oraz wskazywane stacjonarne punkty pomocy
W trakcie realizacji projektu w miejscach spotkań MSM w Warszawie dostępne były ulotki na temat bezpieczniejszych zachowań seksualnych oraz informacje o ofercie projektu.
Łącznie z projektu skorzystało 715 osób, w tym 370 osób z pomocy udzielonej w siedzibie Stowarzyszenia
i 355 osób, które skorzystały z poradnictwa świadczonego w miejscach spotkań i klubach.
W ramach projektu wydano ulotkę informującą o realizowanych działaniach, ulotkę zachęcającą do
budowania trwałego, monogamicznego związku oraz pakiet ‘bezpieczniejszego seksu’, zawierający prezerwatywę i lubrykant, który dystrybuowano wśród uczestników projektu. Materiały te można pobrać ze strony
http://www.warszawa.lambda.org.pl/?go=kontent/publikacje/zdrowie.html
Realizacja projektu została dofinansowana ze środków m. st. Warszawy i środków Krajowego Centrum ds.
AIDS, pochodzących z Ministerstwa Zdrowia.

Szkolenie dla streetworkerek i streetworkerów
W październiku 2006 roku odbyło się w Śródborowie szkolenie przeznaczone dla osób, pracujących w programach streetworkingu i pragnących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Program szkoleń dotyczył zagadnień HIV/AIDS i infekcji przenoszonych drogą płciową, zachowań seksualnych, specyfiki
środowiska MSM i osób świadczących usługi seksualne, a także praktycznego ćwiczenia umiejętności, koniecznych w pracy streetworkerskiej. W szkoleniu wzięło udział 16 osób. Zostało ono sfinansowane przez
Krajowe Centrum ds. AIDS ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Szkolenie dla barmanów pracujących w klubach LGBT
W listopadzie i grudniu przeprowadzono w Śródborowie dwa szkolenia w zakresie możliwości prowadzenia
profilaktyki HIV/AIDS w grupie barmanów, pracujących w klubach dla MSM. Szkolenia zawierały podstawową wiedzę w dwóch obszarach, umożliwiających oddziaływanie na grupę MSM: podstawowych zagadnień
związanych z HIV/AIDS oraz roli barmana w edukacji klientów w zakresie HIV/AIDS. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 32 osoby, pracujące w 12 klubach dla mężczyzn mających seks z mężczyznami.
Szkolenie zostało sfinansowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS ze środków Ministerstwa Zdrowia.
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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 2006 roku odpisu 1% podatku od osób fizycznych. W wyniku przeprowadzonej
od stycznia do kwietnia akcji promującej przekazywanie organizacjom pozarządowym tej części podatku,
zebrano 11 430,01 zł od ponad 180 darczyńców. Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie Centrum
Informacyjno – Pomocowego.

Sprawozdanie finansowe
W 2006 roku Stowarzyszenie, poza środkami z 1% pozyskało 116 237,97 zł.
Środki te pochodziły z następujących źródeł:
– Krajowe Centrum ds. AIDS:
– Fundacja im. Róży Luksemburg:
– Fundacja Filia de Fraunestiftung:
– Fundacja Astraea:
– Fundacja Batorego:
– Miasto stołeczne Warszawa:
– składki członkowskie:
– odsetki bankowe:
– wpłaty z tytułu 1% podatku:

17 400,00 zł
4 302,44 zł
7 980,20 zł
11 975,17 zł
11 195,99 zł
50 450,00 zł
780,00 zł
724,16 zł
11 430,01 zł

Wydatki, związane z realizacją zadań statutowych w 2006 roku wyniosły w tym okresie 113 585,47 zł.
Złożyły się na nie:
– koszty administracyjne:
19 235,51 zł, w tym
– zużycie materiałów i energii
2 934,03 zł
– czynsz i eksploatacja:
12 473,59 zł
– usługi biurowe:
854,26 zł
– opłaty pocztowe i prowizje bankowe:
507,80 zł
– usługi telekomunikacyjne:
821,06 zł
– inne:
400,20
– podatki i opłaty:
150,00 zł
– wyjazdy służbowe:
426,92 zł
– opłaty członkowskie i inne:
667,65 zł
– koszty realizacji projektu szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień:
11 716,49 zł
– koszty realizacji projektu pomocowego w zakresie profilaktyki uzależnień:
15 001,76 zł
– koszty realizacji projektu w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV:
25 201,23 zł
– koszty realizacji projektu szkolenia barmanów:
8 517,33
– koszty realizacji projektu szkolenia streetworkerów:
6 127,43 zł
– koszty organizacji wizyty studyjnej dla organizacji z Kazachstanu:
10 657,38 zł
– koszty współorganizacji konferencji nt. Queer:
7 980,20 zł
– koszty realizacji projektu „Poradnia Atyhomofobiczna”:
4 733,03
– koszty realizacji seminariów w ramach projektu „Lesteśmy”:
4 222,44
– koszty prowadzenia biblioteki:
192,67 zł
Pozostałe środki przeznaczono na działalność statutową w 2007 roku.

24

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lambda Warszawa w 2006 roku

Stowarzyszenie Lambda Warszawa
ul. Hoża 50/40, 00–682 Warszawa, tel. 022 628 52 22
e–mail: warszawa@lambda.org.pl, www.lambda.org.pl

