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Stowarzyszenie Program STACJA zostało zarejestrowane w dniu 4 listopada 2005
roku pod nr KRS: 0000243907.
W 2012 roku Stowarzyszenie Program STACJA realizowało cele statutowe; nie
prowadziło działalności gospodarczej. Został przyjęty zapis w statucie (art. 7a)
wprowadzający możliwość prowadzenia działalności odpłatnej. Stowarzyszenie
uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Zostały podjęte działania związane
z rejestracją Programu STACJA jako placówki wsparcia dziennego w formie
podwórkowej
Siedziba Stowarzyszenia, dotąd mieszcząca się przy ulicy Wspólnej 65, lok. 19 w
Warszawie 00-687, została zmieniona. Od dnia 18.12.2012 znajduje się ona pod
adresem Hoża 62, lok. 69, 00-682 Warszawa.
Skład Zarządu Stowarzyszenia w roku 2012:
Elżebieta Bielecka – Prezes
Katarzyna Rżanek – Wiceprezes
Wojciech Gola – Wiceprezes
Monika Grotecka - Skarbnik
Magdalena Lipińska - Sekretarz
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Projekty zrealizowane
w 2012 roku
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Projekt pt.: STREETOPCJA
Czas realizacji: 23.02.2012 – 30.11.2012
Finansujący: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy
Adresatami projektu była młodzież i młodzi dorośli w wieku 15-25 lat, którzy spędzają
czas wolny na ulicach dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Byli to młodzi ludzie
zaniedbani ekonomicznie, materialnie, wychowawczo, w tym emocjonalnie (dzieci
zapracowanych rodziców, którzy mają dobre warunki ekonomiczne, lecz nie mają dla
nich czasu). Często pozostają oni poza systemem opieki instytucjonalnej oraz
edukacji.

Osoby

te

często

podejmują

zachowania

ryzykowne,

społecznie

nieakceptowane, zażywają środki psychoaktywne.
Głównym celem zadania była ochrona młodzieży przed zagrożeniem uzależnieniem,
kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji i zachowań,
zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego poprzez:


objęcie oddziaływaniem
niewydolnych

pedagogicznym młodzieży żyjącej w rodzinach

wychowawczo,

zagrożonych

dysfunkcją

oraz

wykluczeniem

społecznym, a także zaniedbanych ekonomicznie i emocjonalnie przebywających
na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,


poszerzenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych poprzez profilaktykę
prozdrowotną i profilaktykę uzależnień, w tym kształtowanie postaw młodzieży
sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji, umiejętności prawidłowego
stosowania testów na obecność GHB i ketaminy,



motywowanie do zmiany zachowań z ryzykownych, na bezpieczniejsze,



promowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży
(alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych), poprzez zajęcia
kulturalne, artystyczne, graffiti, bębniarskie,
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stworzenie warunków dających poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość
swobodnego

wyrażania

siebie

i

swych

emocji

(w

sposób

społecznie

akceptowany),


nawiązanie przez młodzież kontaktu z „życzliwymi dorosłymi” osobami, które
mogą stać się źródłem pozytywnych, społecznie akceptowanych zachowań,



zwiększenie wśród młodzieży kompetencji w zakresie umiejętności życiowych i
społecznych, współpracy i funkcjonowania w grupie rówieśniczej (zaangażowanie
młodzieży w realizację projektu), radzenia sobie z agresją,



zwiększenie wśród młodzieży kompetencji w zakresie umiejętności poszukiwania
pomocy w sytuacjach kryzysowych i egzekwowania swoich praw i uprawnień oraz
umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Główne działania, które odbyły się w ramach projektu to:


działania streetworkerskie w środowisku młodzieży i młodych dorosłych,
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, narażonych na wykluczenie społeczne,



dyżur stacjonarny,



warsztaty profilaktyczno-edukacyjne i artystyczne.

Streetworkerzy i wychowawcy na dyżurach stacjonarnych rozmawiali z odbiorcami,
prowadzili mini warsztaty na tematy zw. z profilaktyką HIV/AIDS, substancjami
psychoaktywnymi, ryzykownymi i bezpieczniejszymi zachowaniami seksualnymi,
edukacją

seksualną,

antykoncepcją,

sponsoringiem

itp.

Ponadto

rozdawali

odbiorcom ulotki informacyjne na ww. tematy – wydane przez Stowarzyszenie oraz
przez specjalistyczne instytucje, np. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
Krajowe Centrum ds. AIDS itp.
Motywowanie do zmiany zachowań ryzykownych na bezpieczniejsze odbywało się
również często podczas rozmów indywidualnych, które streetworkerzy prowadzili z
młodymi ludźmi – głównie podczas dyżurów stacjonarnych.
Podczas dyżurów stacjonarnych lub kontaktów ze streetworkerami odbiorcy projektu
mieli możliwość porozmawiania o swoich problemach, przeżyciach, pytaniach i
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wątpliwościach wiedząc, że nie zostaną wyśmiani ani oceniani. Mieli przy tym
świadomość, że są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia z innymi ludźmi
– oni sami byli traktowani z należnym szacunkiem i poszanowaniem godności,
jednak od nich wymagano tego samego.
Odbiorcy projektu byli stale motywowani przez streetworkerów do działania na rzecz
poprawy swojej sytuacji, jednak nie otrzymywali gotowych rozwiązań. Streetworkerzy
nie narzucali im ich, lecz pomagali ich szukać, rozpatrywać plusy i minusy różnych
możliwości, akcentując przy tym, że to oni sami mają realny wpływ na to, jak potoczy
się ich życie. Informowali przy tym o miejscach, gdzie można otrzymać pomoc w
konkretnej sytuacji, a także wspierali w dążeniu do jej otrzymania, aby młodzi ludzie
wiedzieli, że takie miejsca istnieją i w przyszłości umieli z nich skorzystać
samodzielnie.
W ramach projektu odbyły się warsztaty:
- z tworzenia projektów graffiti,
- z gry na djembe,
- z decoupage,
- tworzenia biżuterii,
- filmowe,
- kulinarne,
- z zakresu profilaktyki HIV,
a także wyjścia na kręgle, do parku linowego, do kina itp.
Odbiorcy projektu mieli podczas nich okazję wyrażania siebie w sposób artystyczny,
a przy tym uczyli się zasad współdziałania, asertywnego komunikowania własnego
zdania oraz potrzeb.
Podczas realizacji projektu stretworkerzy nawiązali kontakt z ok. 500 młodymi ludźmi
spędzającymi czas na terenie warszawskiego Śródmieścia, z czego 281 kontaktów
zostało

nawiązanych

31.07.2012),

a

219

w

pierwszym

w

drugim

okresie

okresie

realizacji

zadania

(23.03.2012-

(01.08.2012-30.11.2012).

Z

dyżuru

stacjonarnego skorzystało w sumie ok. 380 osób. Były wśród nich osoby pochodzące
z rodzin niewydolnych wychowawczo, o niskim statusie ekonomicznym, bezdomne,
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wyrzucone z domu, mieszkające na squotach, mające problemy z uzależnieniami,
nauką, młodzi rodzice itp.

Projekt pt.: Działania pedagogów ulicy w
rejonie dzielnicy Białołęka
Czas realizacji: 20.02.2012 – 31.12.2012
Finansujący: Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy
Adresatami projektu były dzieci i młodzież spędzająca czas na ulicy, w wieku 7-16
lat, mieszkająca na terenie Dzielnicy Białołęka, zagrożona bądź już dotknięta
demoralizacją i wykluczeniem społecznym, pochodząca z rodzin niewydolnych
wychowawczo, nie wywiązujących się ze swojej roli wychowawczej i opiekuńczej.
Działania skierowane do nich były realizowane metodą pedagogiki ulicy.
Główne cele projektu:


objęcie oddziaływaniem dzieci i młodzieży najbardziej zaniedbanej, żyjącej w
rodzinach niewydolnych wychowawczo, zagrożonej wykluczeniem społecznym,
znajdującej się poza systemem pomocy i wsparcia ze strony instytucji,
spędzającej większą cześć czasu na ulicach i blokowiskach,



nawiązanie

i

utrzymanie

kontaktu

z

rodzicami/prawnymi

opiekunami

podopiecznych,


poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz
możliwości ich samodzielnego wyszukiwania, propagowanie konstruktywnych
form spędzania wolnego czasu nastawionych na rozwój młodych osób,



wzrost kompetencji społecznych uczestników programu i nauka zachowań
społecznie akceptowanych,



kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży,
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poprawa funkcjonowania uczestników programu w środowisku szkolnym,
rówieśniczym oraz rodzinnym,



zwiększenie dostępu do dóbr kultury, sportu i sztuki,



pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, takich jak przemoc w rodzinie,
problemy szkolne, uzależnienia,



zapobieganie zachowaniom ryzykownym i szkodom wynikającym z problemów
występujących wśród dzieci i młodzieży,



poszerzenie wiedzy na temat systemu instytucji i organizacji niosących pomoc
w określonych sytuacjach; zapewnienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej
dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podczas realizacji projektu pedagodzy ulicy zdiagnozowali teren działań oraz objęli
swoim wsparciem w sumie ponad 25 dzieci spędzających czas na podwórkach,
ulicach, skwerach. Z tego wyłoniła się grupa ósemki dzieci, stale uczestniczących w
zajęciach. Pedagodzy ulicy nawiązali kontakt z ich opiekunami prawnymi oraz
otrzymali od nich zgody dla dzieci na uczestniczenie w projekcie. Ponadto nawiązali
kontakt z innymi rodzicami dzieci przebywających na podwórku oraz członkami
społeczności lokalnej.
Podczas wyjść pedagodzy ulicy organizowali podopiecznym czas wolny poprzez
różnorodne zajęcia. Stosowali elementy pedagogiki kreatywnej, pedagogiki zabawy i
arteterapii.
W trakcie spotkań z pedagogami ulicy dzieci i młodzież miały szansę doświadczać
trudnych sytuacji, były stawiane przed decyzjami, które musieli podjąć, przy wsparciu
pedagogów poprzez co mieli szansę na naukę umiejętności społecznych oraz
uczenie się zachowań społecznie akceptowanych.
Podczas wyjść odbiorcy mogli korzystać z różnorodnych form spędzania wolnego
czasu, zarówno „na sportowo” (np. kręgle, bilard, gokarty), jak i w formie zwykłej
rozrywki typu kino, a także na sportowo jak i obcując ze sztuką, kulturą itp.
W ramach działań nawiązano również kontakt z instytucjami i placówkami
działającymi w obszarze pomocy, wsparcia i edukacji dzieci i młodzieży.
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Projekt pt.: Streetworking na Mokotowie
Czas realizacji: 06.04.2012 – 31.12.2012
Finansujący: Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy
Adresatami działań były dzieci i młodzież z terenu Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy w wieku 8-16 lat, spędzająca większą część czasu na ulicy, znajdujące się
poza opieką instytucjonalną, zagrożona wykluczeniem społecznym.
Działania skierowane do nich były realizowane metodą pedagogiki ulicy.
Głównymi celami projektu było:


objęcie

oddziaływaniem

pedagogicznym

dzieci

i

młodzieży

najbardziej

zaniedbanych, żyjących w rodzinach niewydolnych wychowawczo, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, znajdujących się poza systemem pomocy i wsparcia
ze strony instytucji, spędzających większą cześć czasu na ulicach i blokowiskach,


przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki, aktywizacji, zdrowego stylu życia
skierowanych do dzieci, młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego,



organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zajęcia kulturalne,
artystyczne oraz sportowe,



kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i jej świadomego odbioru,



nauka umiejętności społecznych oraz zachowań społecznie akceptowanych,



nawiązanie i utrzymanie kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci,



Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, takich jak przemoc w rodzinie,
problemy szkolne, uzależnienia, bezdomność,



angażowanie

wszelkich

możliwych

podmiotów

w

partnerską

współpracę

międzyinstytucjonalną w zakresie realizacji programów na rzecz dzieci i
młodzieży.
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Pedagodzy nawiązali kontakt z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci, uzyskali 9
zgód rodziców na udział podopiecznych w zajęciach. W ramach zajęć z pedagogami
ulicy dzieci uczestniczyły w różnych wydarzeniach społecznych, artystycznych,
sportowych i kulturalnych. Miały przy tym okazję poznać osoby mające różnorodne
pasje oraz szeroki wachlarz instytucji i organizacji o zróżnicowanej tematyce
działania. Zajęcia pozwoliły też na integrację poszczególnych osób w grupie, jak i
integrację oraz budowanie pozytywnego kontaktu z pedagogami.
W trakcie spotkań z pedagogami dzieci uczyły się różnych umiejętności społecznych
oraz zachowań społecznie akceptowanych, nabywały umiejętności zwracania się do
siebie z szacunkiem, asertywnie oraz nie przeklinając i nie używając przemocy
względem siebie. Miały również okazję samodzielnie poszukiwać rozwiązań trudnych
sytuacji, dokonywać wyborów.

Projekt pt.: Baw się bezpieczniej
Czas realizacji: 02.01.2012 – 31.12.2012
Finansujący: Krajowe Biuro ds.. Przeciwdziałania Narkomanii
Adresatami działań byli bywalcy warszawskich klubów - osoby używające narkotyków
okazjonalnie oraz zagrożone ich używaniem - młodzież w przedziale wiekowym 1625 lat, nie będąca odbiorcami działań profilaktyczno-leczniczych.
W ramach projektu odbywały się działania metodą partyworkingu, wsparte dyżurem
stacjonarnym.
Partyworking polega na dotarciu do środowiska osób używających narkotyków
okazjonalnie, a także zagrożonych ich używaniem, bezpośrednio w miejscach ich
przebywania, czyli klubach, dyskotekach. Celem działań było ograniczenie ryzyka
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szkód zdrowotnych oraz zwiększenie dostępności do programów profilaktycznych.
Miały one charakter informacyjno-edukacyjny. Rozmowy z bywalcami klubów
dotyczyły głównie substancji psychoaktywnych, ryzyka i konsekwencji związanych z
ich

używaniem,

ryzykownych

zachowań

seksualnych,

profilaktyki

chorób

przenoszonych drogą płciową, w tym HIV. Partyworkerzy poruszali również temat
tzw. „pigułki gwałtu” oraz tego, jak chronić się przed nieświadomym zażyciem
narkotyku. Starali się motywować do przestrzegania zasad bezpieczniejszej zabawy
w klubach, podjęcia uczestnictwa w działaniach profilaktycznych lub leczniczych.
Uczulali także na konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych, które
nierzadko są podejmowane po zażyciu substancji psychoaktywnych. Dostarczali
rzetelnych informacji o bezpieczniejszych zachowaniach seksualnych, w tym z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS i innych STI. Zwracali też uwagę klientów na
negatywne skutki przyjmowania narkotyków i picia alkoholu podczas ciąży i
karmienia piersią. Odpowiadali na pytania osób zainteresowanych, a także
dostarczali materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci ulotek zawierających
najważniejsze informacje o narkotykach, związanych z nimi zagrożeniach oraz
formach i placówkach świadczących specjalistyczną pomoc w tym zakresie.
Partyworkerzy rozdawali również prezerwatywy i drink-testy, a także gadżety
profilaktyczne w postaci breloczków z hasłem promującym bezpieczniejszy seks.
Projekt realizowany był w trzech klubach:
1. Klub Remont, ul. Waryńskiego 12, Warszawa.
2. Klub Medyk, ul. Oczki 5, Warszawa.
3. Klub Ferment, ul. Marszałkowska 99/101, Warszawa.
Dyżury trwały po dwie godziny (21.00-23.00). Na każdym z nich było obecnych
dwóch partyworkerów, na niektórych dyżurach towarzyszyli im wolontariusze.
W okresie 02.01.2012-31.12.2012 partyworkerzy nawiązali kontakty z 1606 osobami.
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Projekt pt.: Networking Programu STACJA edukacja i profilaktyka oraz wsparcie w
rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Czas realizacji: 26.08.2011 – 31.12.2012
Współfinansujący: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Działania były prowadzone metodą networkingu (poradnictwo internetowe), wsparte
dyżurem stacjonarnym i poradnictwem telefonicznym. Poradnictwo internetowe było
prowadzone na czacie internetowym Portalu Wirtualna Polska oraz za pomocą
komunikatorów internetowych: Gadu Gadu (37883240) i Skype (Program_stacja).
Odbiorcami działań internetowych byli młodzi ludzie w wieku 15-26 lat – korzystający
z czatów i komunikatorów internetowych. Były wśród nich młode osoby świadczące
usługi seksualne, poszukujące za pomocą Internetu klientów, sponsorów, znajdujące
się często w sytuacji kryzysowej, niekiedy związanej z bezdomnością, uzależnieniem
od środków psychoaktywnych, alkoholu, borykające się z problemami edukacyjnymi,
socjalnymi, prawnymi, dzieci i młodzież z grup wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, zagrożone zjawiskami takimi jak: prostytucja, ryzykowne
zachowania seksualne z przypadkowo poznanymi na czacie osobami, narkomania,
alkoholizm etc.
Głównymi celami projektu było:


pomoc i wsparcie młodych ludzi w rozwiązywaniu trudności, z którymi się
spotykają - udzielanie wsparcia w dążeniu do poprawy swojej sytuacji,



przeciwdziałanie zjawiskom typu sponsoring, prostytucja, narkomania, alkoholizm
i przemoc,
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wyrównywanie szans w dostępie do edukacji seksualnej, profilaktyki STI, w tym
HIV/AIDS,

zachowań

prozdrowotnych

oraz

bezpieczniejszych

zachowań

seksualnych,


zwiększenie dostępności do sektora usług społecznych w zakresie placówek
świadczących pomoc w określonym obszarze np. prawnym, psychologicznym,
medycznym etc.

Od stycznia do grudnia 2012 odbyło się 245 dyżurów networkerskich. Z tego 194
dyżury odbyły się na czacie WP.PL, a 51 na Gadu Gadu i Skype.
Podczas dyżurów na czacie internetowym przeprowadzono w 2012 roku 2522
rozmowy z odbiorcami projektu, a w na GG/Skype 153 rozmowy, co łącznie daje
2675 kontaktów z bezpośrednimi odbiorcami projektu.
Rozmowy dotyczyły trudności przeżywanych przez klientów i ich bliskich, związanych
między innymi z substancjami psychoaktywnymi, świadczeniem usług seksualnych,
stresem, przemocą, dostępem do instytucji pomocowych, problemami psychicznymi,
problemami okresu dojrzewania, trudnościami w nauce. Młode osoby mają często
również pytania dotyczące zdrowia seksualnego, w tym HIV i innych STI, możliwych
dróg zakażenia, skutecznej profilaktyki, możliwości testowania w kierunku HIV,
przebiegu zakażenia itp.

Projekt pt.: Networking Programu STACJA –
edukacja i profilaktyka
Czas realizacji: 09.09.2011 – 31.03.2012
Współfinansujący: Fundacja Wspólna Droga
Projekt realizowany był w okresie od września 2011 do marca 2012. We wstępnym
okresie (wrzesień-październik 2011) podejmowane były działania związane z
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organizacją pracy, w okresie październik 2011 - marzec 2012 realizowano
systematycznie działania networkerskie i poradnictwo telefoniczne.
W trakcie prowadzonych działań nawiązano 479 kontaktów (w tym 373 z
mężczyznami i 106 z kobietami) z osobami z całej Polski. Odbiorcami były osoby w
różnym wieku, lecz przeważnie były to osoby w przedziale 19-24 (191) i 15-18 lat
(93).
W trakcie realizacji projektu, udzielono odbiorcom porad i informacji dotyczących
instytucji pomocowych (72), HIV/AIDS i innych STI (198), antykoncepcji (189),
problemów okresu dojrzewania (77), profilaktyki świadczenia usług seksualnych (18),
narkotyków (9), alkoholu (5) oraz innych (np. problemy emocjonalne, konflikty w
rodzinie).
Działania metodą networkingu, prowadzone za pośrednictwem Internetu, na czatach
internetowych, pozwoliły dotrzeć bezpośrednio do osób i grup, narażonych na różne
zagrożenia

(uzależnienia,

świadczenie

usług

seksualnych,

podejmowanie

ryzykownych zachowań, etc.) – bez względu na miejsce zamieszkania, wiek czy
niepełnosprawność. Z tego wynikał inkluzyjny charakter działań, zapewniający
dostęp do informacji i wsparcia osobom, które być może nie miałyby możliwości lub
chęci uzyskać jej za pośrednictwem tradycyjnej pomocy instytucjonalnej.
Podczas kontaktów z networkerami, odbiorcy mogli zachować anonimowość, co
stwarzało bezpieczniejszą przestrzeń do rozmowy na trudne lub intymne tematy. W
trakcie dyżurów networkerskich udzielano również informacji o innych możliwych
źródłach pomocy i instytucjach pomocowych. Dzięki temu udzielano wsparcia w
dotarciu do systemu usług społecznych i motywowano do podjęcia działań na rzecz
poprawy swojej sytuacji.
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Projekt pt.: Działania streetworkerskie i
partyworkerskie Programu STACJA jako forma
edukacji i profilaktyki skierowana do osób o
zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań
Czas realizacji: 27.04.2012-15.12.2012
Współfinansujący: Krajowe Centrum ds. AIDS
Projekt był skierowany do młodych osób świadczących usługi seksualne lub
zagrożonych prostytuowaniem się.
Celem

ogólnym

projektu

było

ograniczenie

szkód

zdrowotnych

będących

konsekwencją zachowań ryzykownych, szczególnie zmniejszenie liczby nowych
zakażeń HIV. Celami szczegółowymi były:


zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji w zakresie problematyki HIV/AIDS
i innych chorób przenoszonych drogą płciową,



zwiększenie dostępu do informacji na temat możliwości bezpłatnego i
anonimowego testowania w kierunku HIV (Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne),



promowanie testowania w kierunku HIV,



zwiększenie

wiedzy

na

temat

specjalistycznych

instytucji

pomocowych

zajmujących się problematyką HIV/AIDS i zwiększenie prawdopodobieństwa
skorzystania z ich oferty,


dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań
seksualnych

(np.

ryzyka

zakażenia

wirusem

HIV,

innymi

chorobami

przenoszonymi drogą płciową),


dostarczenie informacji na temat bezpieczniejszych technik seksualnych,



przekazanie informacji na temat dostępnych środków profilaktycznych, sposobach
prawidłowego ich używania; przekonanie co do zasadności ich stosowania,



ułatwienie

dostępu

do

środków

profilaktycznych,

zawierających m.in. prezerwatywy,
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pakietów

ochronnych,



zmiana ryzykownych zachowań – przynajmniej u części odbiorców projektu – na
te, uwzględniające zasady bezpieczeństwa – motywowanie do zmiany,



promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

Projekt realizowany był metodą streetworkingu.
Działania streetworkerów miały charakter informacyjno-edukacyjny (głównie na temat
ryzykownych zachowań seksualnych, a także substancji psychoaktywnych, ryzyka
i konsekwencji związanych z ich używaniem). Odbywały się w formie rozmowy,
odpowiadania na pytania odbiorców projektu, a także dostarczania materiałów
informacyjno-edukacyjnych w postaci ulotek zawierających najważniejsze informacje
o profilaktyce HIV i innych STI, Punktach Anonimowego Testowania, placówkach
świadczących specjalistyczną pomoc w tym zakresie. Podczas rozmowy z klientami
streetworkerzy informowali o skutkach podejmowania ryzykownych zachowań
seksualnych, a także o sposobach zabezpieczania się przed zakażeniem chorobami
przenoszonymi drogą płciową, – w szczególności HIV. Starali się motywować do
przestrzegania zasad bezpieczniejszego seksu i bezpieczniejszej zabawy, a także
uczulali na konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych, które nierzadko są
podejmowane po zażyciu substancji psychoaktywnych. Streetworkerzy Programu
STACJA zachęcali do negocjacji technik bezpieczniejszego seksu, przede wszystkim
stosowania prezerwatyw, lubrykantów oraz chusteczek do higieny intymnej.
Każde wyjście realizowane było przez parę streetworkerów,

w godzinach

wieczornych lub nocnych i trwało 2 godziny. Zrealizowano sumie 102 h dyżurów.
Podczas dyżurów streetworkerskich nawiązano 192 kontaktów (średnio 7-8 osób na
dyżurze).
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Projekt pt.: Streetworking Programu STACJA
Czas realizacji: 09.09.2012-31.03.2013
Współfinansujący: Fundacja Wspólna Droga
Adresatami projektu były młode osoby w wieku od ok. 15 do 28 lat, przebywające na
ulicach Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Dzielnicy Śródmieście i
Dworca Centralnego.
Główne cele zadania:


stworzenie pomostu między młodymi osobami przebywającymi na ulicy, będącymi
w

kryzysie,

a

instytucjami

pomocowymi

(prawnymi,

psychologicznymi,

świadczącymi poradnictwo zawodowe itp.),


motywowanie beneficjentów projektu do poszukiwania konstruktywnych form
rozwiązywania problemów, szukania pomocy specjalistycznej w instytucjach
pomocowych,



propagowanie aktywnych postaw życiowych – pokazanie młodym ludziom, że
podejmowanymi działaniami wpływają na swoje życie,



poszerzenie wiedzy na temat przemocy, a także poszerzenie repertuaru
społecznie akceptowanych form rozładowywania napięcia, wyrażania potrzeb,
rozwiązywania problemów;



pomoc

i

wsparcie

w

sytuacjach

kryzysowych,

podejmowanie

działań

interwencyjnych w stosunku do młodzieży eksperymentującej z substancjami
psychoaktywnymi, doznającymi i stosującymi przemoc;


poszerzenie

wiedzy

na

temat

zachowań

prozdrowotnych,

promowanie

racjonalnych zachowań seksualnych w kontekście HIV/AIDS oraz innych STI;


motywowanie do zmiany zachowań z ryzykownych, na bezpieczniejsze.
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Gra miejska „Let’s talk about seks”
28.09.2012 roku Stowarzyszenie Program STACJA zrealizowało
we współpracy z innymi organizacjami społecznymi i partnerami
wspierającymi nasze działania druga edycję profilaktyczno-edukacyjnej gry miejskiej
dotyczącej tematyki edukacji seksualnej i profilaktyki HIV. Gra miejska została
przygotowana i przeprowadzona bez zewnętrznego wsparcia finansowego, w oparciu
o zaangażowanie społeczne członków Stowarzyszenia, zaprzyjaźnione organizacje
pozarządowe: Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA), Lambda Warszawa oraz
Stowarzyszenie Pacjentów Substytucyjnych JUMP'93 oraz lokalnych partnerów: Klub
Ferment, Squat SYRENA, Kawiarnia Fraza, WARSZTAT, Kawiarnia Śródmiejska.
W grze miejskiej „Let’s talk about sex” wzięło udział w sumie ok. 150 osób, głównie
licealiści i licealistki, studenci i studentki.
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Współpraca Stowarzyszenia z
instytucjami i organizacjami
pozarządowymi


W ciągu całego roku Stowarzyszenie podejmowało i kontynuowało współpracę z
wieloma organizacjami i instytucjami, między innymi: z organizacją MONAR,
Fundacją Dzieci Niczyje, Towarzystwem Rozwoju Rodziny z Zielonej Góry,
Sądem Rejonowym Warszawa Śródmieście i Mokotów, Kuratorami z Wydziałów:



Rodzinnego i Nieletnich, Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz
Wydziałem Pedagogicznym UW, OPS Śródmieście w Warszawie, Fundacją
United Way, Fundacją La Strada, Szkolnym Ośrodkiem Socjoterapii "Kąt",
Stowarzyszeniem SKA STREET, Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, Fundacją
PEDAGOGIUM, Fundacją Edukacji Społecznej, Stowarzyszeniem JUMP ’93,
organizacjami

członkowskimi

Streetworkerskich)

oraz

OSOS

Polską

(Ogólnopolskiej
Koalicją

Sieci

Przeciwko

Organizacji

Komercyjnemu

Wykorzystywaniu Seksualnemu Dzieci.


Ursynalia – w ramach współpracy z Samorządem SGGW Stowarzyszenie
zorganizowało partyworkerskie stoisko profilaktyczno – edukacyjne podczas
koncertów w trakcie warszawskich Ursynaliów na terenie kampusu SGGW
(02.06.2012).



Stowarzyszenie Program STACJA uczestniczyło w 2012 r. w działania w ramach
programu Safe Games Polska, mającego na celu promocję bezpieczniejszych
zachowań podczas EURO 2012.
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We współpracy z Towarzystwem Rozwoju Rodziny z Zielonej Góry,
Stowarzyszenie
seksualnej

prowadziło

podczas

działania

Festiwalu

profilaktyczne

Przystanek

dotyczące

Woodstock.

edukacji

Członkowie

Stowarzyszenia realizowali dyżury partyworkerskie.
Partyworkerzy/ki pracowali/ły na stoisku profilaktycznym, umieszczonym na
specjalnie przygotowanym, przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pasażu
dla ngo. Zachęcali/ły do rozmów na tematy związane z HIV/AIDS, profilaktyką,
antykoncepcją, bezpieczniejszymi zachowaniami seksualnymi itp. Odpowiadali na
pytania osób zainteresowanych.
Osoby zainteresowane otrzymywały bezpłatne prezerwatywy i lubrykanty – wraz z
krótkim komentarzem oraz instrukcją ich prawidłowego używania.
Podczas naszych wspólnych działań z TRR na Przystanku dotarliśmy ofertą do
ok. 6000 młodych osób.


Członkowie Stowarzyszenia realizowali wolontariacko warsztaty profilaktyczne
oraz partyworking na obozie sportowym AZS w Wilkasach w dniach 0809.09.2012.
Partyworkerzy

pracowali

w

parach

dwuosobowych.

Posiadali

stoisko

profilaktyczne. Zachęcali do rozmów na tematy związane z HIV/AIDS,
profilaktyką, antykoncepcją, bezpieczniejszymi zachowaniami seksualnymi itp.
Odpowiadali

na

pytania

osób

zainteresowanych.

Osoby

zainteresowane

otrzymywały bezpłatne prezerwatywy i lubrykanty – wraz z krótkim komentarzem
oraz instrukcją ich prawidłowego używania.
Podczas partyworkingu i stoiska profilaktycznego partyworkerzy dotarli do ok.
100 osób. Warto zaznaczyć, że na całym obozie AZS było w tym roku
zarejestrowanych ok. 90 uczestników. Poza nimi partyworkerzy nawiązali również
kontakt z obsługą obozu – np. młodymi kobietami pracującymi w kuchni, pubie.
Partyworkerzy zrealizowali również dwa warsztaty dotyczące profilaktyki
HIV/AIDS, z elementami edukacji seksualnej. Wzięło w nich udział w sumie 26
osób.
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Członkowie Stowarzyszenia prowadzili warsztaty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS
oraz innych STI w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, realizowanych
przez Społeczny Komitet ds. AIDS oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa w
ramach projektów finansowanych przez m.st. Warszawa.



Stowarzyszenie

jest

członkiem

Komisji

Dialogu

Społecznego

ds.

Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS przy Biurze Polityki Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy.


Stowarzyszenie jest członkiem Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w
dzielnicy Śródmieście. W ramach tej współpracy Stowarzyszenie miało możliwość
m.in. opiniować projekt programu działań z zakresu pomocy społecznej
realizowanego przez Urząd Dzielnicy Śródmieście.



Stowarzyszenie

organizowało

spotkania

ze

studentami

Wydziału

Pedagogicznego UW, SGGW, APS .


Stowarzyszenie Program STACJA podpisało w 2012 r. porozumienie organizacji
pozarządowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie dzielnicy
Śródmieście, dotyczącego współpracy w zakresie realizacji zadań związanych z
rozwojem dzielnicowego systemu wpierania rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, znajdujących się w kryzysie.
Współpraca ta może ułatwiać zapewnienie odpowiedniego i kompleksowego
wsparcia dla młodych osób znajdujących się w trudnej sytuacji.



Uczestnictwo w panelu ekspercki na temat sytuacji mieszkaniowej młodzieży w
Warszawie, organizowanym przez CKS UM Warszawa – 23.05.2012



Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiej Sieci Organizacji
Streetworkerskich OSOS. Członkowie Stowarzyszenia brali regularnie udział w
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spotkaniach sieci, w walnym zgromadzeniu członków OSOS, w corocznym
zjeździe streetworkerów oraz w spotkaniu z ewaluatorem, prowadzącym badanie
perspektyw rozwojowych krajowych platform Dynamo International.


Członkowie Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach grupy wsparcia dla
streetworkerów, organizowanych przez Ośrodek Pedagogiki Ulicy.



Stowarzyszenie brało udział w imprezie profilaktycznej pt. Noc Czerwonej
Kokardy, organizowanej przez Społeczny Komitet ds. AIDS, która odbyła się 1
grudnia 2012 r.



W czerwcu zostało zorganizowane spotkanie w ramach Partnerstwa Sieleckiego Dzień Sąsiada, gdzie pedagodzy ulicy wraz z dziećmi przygotowali pokaz baniek
mydlanych oraz zabawy z Chustą Klanzy. Było działanie integrujące dzieci z
mieszkańcami Sielc ukazujące tym samym ich dobre strony i chęć integracji z
innymi dziećmi na festynie.
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Konferencje i szkolenia


VI Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w
Internecie", zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje w dniach 21-22
września 2012.
Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje stoisko promocyjno –
edukacyjne na konferencji.



Konferencja „Współpraca trójsektorowa” w ramach projektu „Liderzy ekonomii
społecznej, w dniu 21.11.2012.



Ogólnopolska konferencja „Pedagog resocjalizacyjny dziś i jutro –
wyzwania teoretyczne a praktyka wychowawcza”, zorganizowana przez
Fundację PEDAGOGIUM w dniach 22-23 listopada 2012 r.



XIX Konferencja „Człowiek z HIV żyjący w rodzinie i społeczeństwie”,
zorganizowana przez Fundację Res Humanae w dniach 3-4 grudnia 2012 r.
Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje stoisko promocyjno –
edukacyjne na konferencji.

Publikacje


E. Bielecka, Kreatywność i potencjał młodzieży ze środowisk defaworyzowanych
[w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Prace IPSiR t. 20, UW IPSiR,
Warszawa 2012.
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