RAPORT ROCZNY
Stowarzyszenia
Program Stacja
Sprawozdanie merytoryczne
za rok 2013
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Misja Stowarzyszenia
Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi, w ich środowisku, w nurcie redukcji szkód.
Wizja Stowarzyszenia
Naszą wizją jest świat, w którym młodzi ludzie realizują swój pomysł na życie własnymi siłami,
ale mogą też liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc, z zachowaniem ich podmiotowości i
sprawczości.
Wartości
Wartości, którymi się kierujemy w naszych działaniach wynikają z przeświadczenia, że każdy
człowiek ma prawo do:
- szacunku,
- do decydowania (o swoim życiu, ciele),
- wolności wyboru,
- do godnego życia,
- wolności słowa i samostanowienia,
- równego traktowania,
- rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez przemocy,
- do wolności myśli, sumienia i wyznania,
- prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości.

Celem Stowarzyszenia jest:
- ograniczanie zjawiska prostytucji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych;
- profilaktyka zjawiska wykorzystywania dzieci i młodzieży szczególnie do prostytucji i
pornografii;
- przeciwdziałanie zjawisku „handlu ludźmi”;
- ograniczanie zjawisk typu narkomania, alkoholizm, przestępczość wśród dzieci, młodzieży
oraz młodych dorosłych spędzających czas na ulicy;
- tworzenie warunków dla społecznego przeciwdziałania przestępczości i patologii oraz
budowanie programów profilaktycznych;
- stworzenie poczucia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym
spędzającym czas na ulicy;
- kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej dzieci, młodzieży i młodych dorosłych;
- pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci,
młodzieży i młodych dorosłych;
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- angażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską współpracę międzyinstytucjonalną
w zakresie realizacji programów na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych;
- udzielanie dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym specjalistycznej pomocy: psychologicznej,
socjalnej, lekarskiej i prawnej;
- profilaktyka STI, w tym HIV;
- pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym w sytuacjach kryzysowych, jak bezdomność,
przemoc w rodzinie, uzależnienia;
- prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i zasadność podjęcia działań
programowych;
- pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym – ofiarom przestępstw;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- działanie na rzecz integracji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze społeczeństwem;
- działanie na rzecz poszanowania praw człowieka w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych
dorosłych.

Zarząd i Komisja Rewizyjna
W skład Zarządu wchodzą:
Prezes – Elżbieta Bielecka
Wiceprezes – Wojciech Gola
Wiceprezes – Katarzyna Rżanek
Skarbnik – Monika Grotecka
Sekretarz – Edyta Gogół
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Ewa Kozdrowicz, Joanna Ewa Garnier, Izabela Bielińska-Luft

W 2013 roku odbyło się 16 posiedzeń Zarządu i 3 Walne Zgromadzenia.
15 stycznia 2013 obyły się wybory nowego Zarządu, z funkcji Sekretarza ustąpiła Magdalena
Lipińska, na jej miejsce została wybrana Edyta Gogół.
25 czerwca 2013
Stowarzyszenia.

zostało

zatwierdzone

sprawozdanie

finansowe

i

merytoryczne

28 listopada 2013 na Walnym Zgromadzeniu dobyły się wybory nowego Zarządu. W jego skład
weszły następujące osoby:

3

Prezeska – Katarzyna Rżanek
Wiceprezeska – Monika Grotecka
Wiceprezeska – Edyta Gogół
Skarbniczka – Katarzyna Kałuska
Członkini Zarządu – Aleksandra Antoniuk
Podczas tego Walnego zostało również przyjęte nowe logo Stowarzyszenia.

Ι.

Działania realizowane w roku 2013
Streetworking skierowany do osób świadczących usługi seksualne

Działania realizowane były metodą streetworkingu w trybie ciągłym od 01.01.2013-31.12.2013,
w tym, w okresie od 01.01.2013 – 02.06.2013 oraz 31.08.2013 – 31.12.2013 dzięki
wolontarystycznemu zaangażowaniu członków i członkiń zespołu Stowarzyszenia Program
STACJA, natomiast w okresie 03.06.2013 do 31.08.2013 dzięki finansowaniu m.st. Warszawy.
W 2013 roku dyżury uliczne odbywały się kilka razy w tygodniu. Każdy dyżur trwał ok. 2 godzin.
Odbywały się różnych dniach i godzinach, tak, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, które
mogły być zainteresowane ofertą STACJI. Streetworkerzy i streetworkerki zawsze pracowali w
parach. Na części dyżurów towarzyszył/a im wolontariusz/ka przygotowujący/a się do pracy
streetworkerskiej.
W trakcie swojej pracy streetworkerzy/ki proponowali/ły spotkanym osobom:
 życzliwą rozmowę bez ocen i moralizowania,
 pomoc w trudnych, kryzysowych sytuacjach,
 wsparcie psychologiczne,
 wsparcie w znalezieniu pracy,
 pomoc w problemach prawnych,
 poradnictwo socjalne,
 pomoc w kłopotach związanych z uzależnieniem,
 pomoc w znalezieniu noclegu w sytuacji bezdomności,
 wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy specjalistycznej (np. prawnej, medycznej,
socjalnej),
 towarzyszenie i pomoc podczas załatwiania spraw urzędowych, socjalnych, związanych
ze zdrowiem i edukacją.
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Można było otrzymać od nich również bezpłatnie:
 prezerwatywy
 lubrykanty,
 chusteczki do higieny intymnej,
 materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa podczas świadczenia
usług seksualnych, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, instytucji
pomocowych, oferujących bezpłatnie różnego rodzaju pomoc – prawną, socjalną,
psychologiczną itp.
 ciepłą herbatę, kawę czy barszcz czerwony, w chłodne dni.
W okresie 01.01.2013 – 02.06.2013 oraz 31.08.2013 – 31.12.2013 odbyły się 53 dyżury
streetworkerskie. Streetworkerzy nawiązali w sumie 411 kontaktów z adresatami działań, w
tym z osobami w wieku:
15-18 lat - 2 kontakty
19-25 lat - 73 kontakty
26-30 lat - 96 kontaktów
31-35 lat - 34 kontakty
36-40 lat - 47 kontaktów
powyżej 40 lat - 117 kontaktów
brak danych o wieku - 42 kontakty.
Rozdali:
- 1961 prezerwatyw,
- 377 lubrykantów,
- 502 chusteczek do higieny intymnej.
Podczas nich streetworkerzy przeprowadzili:
- 94 rozmowy profilaktyczno-edukacyjne,
- 246 rozmowy o bieżących sprawach klientek,
- 38 rozmów o charakterze wsparciowym,
- 27 razy udzielono informacji o instytucjach pomocowych,
- 3 interwencje kryzysowe.
Tematyka prowadzonych rozmów:
- profilaktyka HIV/AIDS i in. STI (93),
- edukacja seksualna (34),
- prostytucja (49),
- uzależnienia (19),
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- problemy zdrowotne (29),
- problemy socjalne (19),
- przemoc (8),
- trudności emocjonalne/problemy psychiczne (19),
- bezdomność (3),
- inne (18).

W okresie 03.06.2013 do 31.08.2013 zrealizowany został projekt pn. Bądź trzeźwa – bądź
bezpieczna. Akcja edukacyjno-profilaktyczna skierowana do kobiet świadczących usługi
seksualne pijących ryzykownie i szkodliwie. Sfinansowany był ze środków Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy w ramach Małego Grantu.
Głównym celem projektu było dotarcie z działaniami edukacyjnymi i wspierającymi do osób
pijących ryzykownie i szkodliwie, zagrożonych prostytucją i świadczących usługi seksualne.
Cele szczegółowe:
 zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji w zakresie problematyki używania alkoholu i
związanej z tym często przemocy,
 zwiększenie dostępu do informacji na temat możliwości bezpłatnego leczenia uzależnień,
 uwrażliwienie odbiorców na zagrożenia związane z używaniem alkoholu podczas
świadczenia usług seksualnych,
 zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji picia alkoholu podczas ciąży,
 udzielenie informacji i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji związanych z
używaniem alkoholu,
 zwiększenie dostępu do instytucji pomocowych (psychologicznych, socjalnych,
prawnych, medycznych) w zakresie różnych problemów związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych (np. przemocy);
 ułatwienie dostępu do środków profilaktycznych, pakietów ochronnych, zawierających
m.in. prezerwatywy,
 promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

W okresie 03.06.2013-31.08.2013 zrealizowano 54 dyżury streetworkerskie. Dyżury były
realizowane z dużą intensywnością (ok. 4 wyjść w tygodniu), o różnych porach – w celu dotarcia
do jak największej liczby osób, oraz zebrania jak najwięcej materiału do raportu ewaluacyjnego.
Podczas dyżurów nawiązano 439 kontaktów z odbiorcami projektu, czyli przeciętnie ok. 8
w trakcie jednego dyżuru.
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Podczas nich streetworkerzy przeprowadzili:
- 205 rozmów profilaktyczno-edukacyjnych,
- 290 rozmów o bieżących sprawach klientek,
- 125 rozmów o charakterze wsparciowym,
- 79 razy udzielono informacji o instytucjach pomocowych,
- 4 interwencje kryzysowe.
Tematyka prowadzonych rozmów:
- profilaktyka HIV/AIDS i in. STI (134),
- edukacja seksualna (109),
- prostytucja (24),
- uzależnienia (182),
- problemy zdrowotne (96),
- problemy socjalne (68),
- przemoc (8),
- trudności emocjonalne/problemy psychiczne (52),
- trudności w związku/w rodzinie (97),
- bezdomność (5).
Rozdano 840 sztuk prezerwatyw.
Wydano 5 000 sztuk ulotek dotyczących problematyki używania alkoholu. Treść ulotki napisana
została przez terapeutę uzależnień. Podczas dyżurów streetworkerzy konsultowali ulotkę z
odbiorczyniami projektu, które decydowały o jej zawartości – ważności i przydatności
poszczególnych zagadnień. Celem było jak najlepsze dostosowanie wydanych materiałów do
potrzeb grupy.
W trakcie realizacji projektu streetworkerzy przeprowadzili również badanie zjawiska używania
alkoholu wśród kobiet świadczących usługi seksualne. Na podstawie 17 przeprowadzonych
wywiadów
stworzono
raport
z
badań,
dostępny
na
stronie
internetowej
http://programstacja.org.pl/wp/wp-content/uploads/2013/10/RAPORT-Badanie-zjawiskau%C5%BCywania-alkoholu-w%C5%9Br%C3%B3d-K%C5%9AUS-2013-STACJA.pdf
Autorami/kami raportu są streetworkerzy Programu STACJA: Wojciech Gola i Katarzyna
Rżanek oraz koordynatorka projektu - Monika Grotecka.
Badanie realizowane w ramach projektu miało służyć poznaniu zjawiska używania alkoholu
przez kobiety świadczące usługi seksualne „od wewnątrz”. Stowarzyszenie Program STACJA
chciało spojrzeć na problem z perspektywy kobiet przebywających na ulicach warszawskiego
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Śródmieścia. Pozyskanie informacji na temat doświadczeń, opinii i przeżyć pozwoliło na
głębsze zrozumienie zjawiska, tego z jakimi problemami i wyzwaniami się one mierzą.
Poszukiwane były informacje o przyczynach, stylach picia, zagrożeniach i sposobach radzenia
sobie z problemem nadużywania alkoholu. Głębsze zrozumienie problemu w połączeniu z
doświadczeniem w działaniach profilaktycznych Stowarzyszenia służy poprawie oferty
pomocowej skierowanej do kobiet świadczących usługi seksualne. Dlatego w założeniu projektu
dwoma istotnymi celami było wypracowanie skuteczniejszych metod wsparcia w ramach
działalności STACJI oraz stworzenie rekomendacji, które mogą zwiększyć skuteczność i
adekwatność działań realizowanych w całym systemie pomocowym.
Podsumowując w czasie całego okresu realizacji działań streetworkerskich (01.01.2013 31.12.2013) zrealizowano 107 dwu-godzinnych dyżurów ulicznych oraz nawiązano 822 kontakty
z odbiorczyniami działań.

STREETOPCJA – Streetworking skierowany do
młodzieży i młodych dorosłych
Czas realizacji: działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 02.01.2013
do 31.12.2013, w tym:
• w okresie od 02.01.2013 do 14.04.2013 dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu
członków i członkiń zespołu Stowarzyszenia Program STACJA;
• w okresie 15.04.2013 do 31.12.2013 dzięki współfinansowaniu m.st. Warszawy (zadanie:
Wspieranie programów z zakresu rozwiązywania problemów społecznych związanych z
uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie realizowanych na rzecz osób i
rodzin zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy).
Adresatami projektu były młode osoby (młodzież i młodzi dorośli), głównie w wieku od ok. 15
do 26 lat, mieszkające i spędzające czas na terenie Dzielnicy Śródmieście – często zaniedbane
ekonomicznie, materialnie, wychowawczo, w tym emocjonalnie.
Były wśród nich osoby eksperymentujące, używające w sposób ryzykowny oraz uzależnione od
środków
psychoaktywnych,
doświadczające
przemocy,
problemów
prawnych,
psychologicznych, mające trudną sytuację w domu, w którym nie chcą lub boją się przebywać
albo bezdomne. Część z nich, mimo młodego wieku, wypadła z sytemu pomocy społecznej i/lub
sytemu edukacji. Najczęściej nie mają oni kontaktu z jakąkolwiek instytucją pomocową – nie
wierzą w ich skuteczność, boją się, że nie sprostają wymogom proceduralnym lub po prostu nie
wiedzą, gdzie można szukać pomocy.
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Główne cele projektu:
• pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych;
• zwiększenie wśród młodzieży kompetencji w zakresie umiejętności poszukiwania
pomocy w sytuacjach kryzysowych, w tym pomocy instytucjonalnej i egzekwowania
swoich praw oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy;
• stworzenie warunków dających poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość swobodnego
wyrażania emocji w sposób społecznie akceptowany;
• nawiązanie przez młodzież kontaktu z „pozytywnymi dorosłymi”, którzy mogą stać się
autorytetami, być źródłem pozytywnych, społecznie akceptowanych zachowań;
• poszerzenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych poprzez profilaktykę
prozdrowotną i profilaktykę uzależnień, w tym kształtowanie postaw młodzieży
sprzyjających podejmowaniu asertywnych decyzji;
• motywowanie do zmiany zachowań z ryzykownych, na bezpieczniejsze (w tym w
kontekście HIV/AIDS i innych STI);
• promowanie konstruktywnych form spędzania czasu (alternatywa wobec używania
substancji psychoaktywnych), poprzez zajęcia kulturalne, artystyczne itp.
Główne działania, które odbyły się w ramach projektu:
- dyżury streetworkerskie w środowisku młodych osób mieszkających i spędzających czas na
ulicy,
- dyżur stacjonarny.
Liczba kontaktów/adresatów:
W okresie 02.01.2013-31.12.2013 zostało nawiązanych:
• 774 kontakty z adresatami projektu podczas dyżurów streetworkerskich, w tym:
 154 w okresie 02.01.2013-14.04.2013 (wolontariacka kontynuacja projektu),
 620 w okresie 15.04.2013-31.12.2013 (umowa z m.st. Warszawa).
• 755 kontaktów z adresatami projektu podczas dyżurów stacjonarnych, w tym
 105 w okresie 02.01.2013-14.04.2013 (wolontariacka kontynuacja projektu),
 650 w okresie 15.04.2013-31.12.2013 (umowa z m. st. Warszawa).
W 2013 roku z oferty projektu skorzystało ok.:
• ok. 85 osób podczas dyżurów streetworkerskich;
• ok. 70 osób podczas dyżurów stacjonarnych.
Liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin):
W okresie 02.01.2013-31.12.2013 w ramach działania odbyło się:
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• 106 dyżurów streetworkerskich, trwających po ok. 2 godziny (w sumie 212 godzin
działań), realizowanych przez 2 streetworkerów (łącznie 424 osobogodziny), w tym:
 22 dyżury w okresie 02.01.2013-14.04.2013 (wolontariacka kontynuacja projektu),
 84 dyżury w okresie 15.04.2013-31.12.2013 (umowa z m.st. Warszawa) – w tym 64
dyżury płatne z dotacji i 20 dyżurów w ramach wolontariatu,
 dodatkowo, w okresie 15.04.2013-31.12.2013, na części dyżurów streetworkerom
towarzyszyli wolontariusze, którzy wypracowali w sumie 124 godziny;
• 80 dyżurów stacjonarnych, trwających po 2 lub 3 godziny (w sumie 201 godzin
działań), realizowanych przez 2 pracownikow (łącznie 402 osobogodziny), w tym:
 15 dyżurów w okresie 02.01.2013-14.04.2013 (wolontariacka kontynuacja projektu),
 65 dyżurów w okresie 15.04.2013-31.12.2013 (umowa z m.st. Warszawa) – w tym 40
dyżurów płatnych z dotacji i 25 dyżurów w ramach wolontariatu.

„Baw się bezpieczniej!” Partyworking Programu STACJA jako działanie
ograniczające ryzyko szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych
użytkowników narkotyków.
Czas realizacji: 02.01.2013-31.12.2013
Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Adresatami działań była młodzież i młodzi dorośli, głównie w przedziale wiekowym 16-25 lat,
bywalcy warszawskich klubów i dyskotek. Były wśród nich osoby używające narkotyków
okazjonalnie oraz zagrożone ich używaniem, nie będące jednocześnie odbiorcami działań
profilaktycznych lub leczniczych.
Kluby i dyskoteki to miejsca, gdzie wiele osób jest pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków,
eksperymentuje z nimi, a pod wpływem ww. substancji łatwiej o utratę kontroli nad swoim
zachowaniem. Dlatego w grupie adresatów były osoby podejmujące zachowania ryzykowne
(np. niezabezpieczone stosunki seksualne, większa ufność w stosunku do nowopoznanych
osób, utrata czujności i w konsekwencji stania się ofiarą przestępstwa - np. w kontekście tzw.
„pigułki gwałtu”, przyjmowanie zbyt dużych ilości substancji psychoaktywnych, mieszanie ich ze
sobą itp.) i szczególnie tym zagrożone.

Główne cele projektu:
• ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków;
• zwiększenie dostępności do programów profilaktycznych poprzez dotarcie bezpośrednio
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do środowiska okazjonalnych użytkowników narkotyków lub osób zagrożonych ich
używaniem, przebywających w miejscach zwiększonego używania substancji
psychoaktywnych – klubach i dyskotekach;
dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach zażywania narkotyków i sposobach ich
bezpieczniejszego przyjmowania;
zwiększenie wiedzy nt. zasad bezpieczniejszej zabawy;
uświadomienie istnienia zagrożenia nieświadomego spożycia narkotyku (tzw. „pigułki
gwałtu”), a w konsekwencji stania się ofiarą przestępstwa;
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;
uczulenie beneficjentów na konsekwencje przyjmowania narkotyków i picia alkoholu w
czasie ciąży.

Główne działania, które odbyły się w ramach projektu:
- dyżury partyworkerskie;
- dyżur stacjonarny.
Dyżury odbywały się w 4 warszawskich klubach studenckich.
Do maja 2013 dyżury odbywały się w:
1. Klubie Remont, D.S. Riviera, ul. Waryńskiego 12
– czwartki, g. 21.00-23.00
2. Klubie Medyk, ul. Oczki 5
– piątki, g. 21.00-23.00
Od czerwca 2013 nastąpiła zmiana miejsca realizacji zadania. Dyżury odbywały się odtąd w:
1. Klubie Hybrydy (21.30-23.30), ul. Złota 7/9;
2. Klubie Lenistwo (21.30-23.30), ul. Nowy Świat 26, paw. 5;
3. Klubie Medyk (21.00-23.00), ul. Oczki 1A, budynek WUM.
Dane liczbowe:
 Podczas dyżurów partyworkerzy nawiązali kontakt z 1204 odbiorcami projektu, czyli
przeciętnie ok. 19 kontaktów podczas dyżuru.
 Z dyżuru stacjonarnego skorzystało 128 osób.
 Zrealizowano 63 dyżury partyworkerskie, trwające po 2h (w sumie 126h dyżurów). Na
każdym z nich było obecnych 2 partyworkerów (łącznie: 252 osobogodziny).
 Zrealizowano 40 dyżurów stacjonarnych, trwających po 3h (łącznie 120h).
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Online outreach (Networking) – dyżury profilaktyczno-edukacyjne
na czatach internetowych

Czas realizacji: styczeń – grudzień 2013
Miejsce realizacji: czaty internetowe Wirtualnej Polski (głównie towarzyskie i erotyczne).
W 2013 roku projekt w całości był realizowany wolontariacko.
Networkerki pracowały w pojedynkę w miejscach zapewniających dyskrecję. Dyżury odbywały
się z różną częstotliwością (w zależności od miesiąca realizacji).
Na jakie potrzeby odpowiada projekt?
Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się
środowisko internetowe i coraz szerszą obecność świata wirtualnego w świecie rzeczywistym
– szczególnie wśród młodych ludzi. Widzimy potrzebę rozmawiania z młodzieżą o sposobach
zapobiegania ryzykownym zachowaniom i przemocy w Internecie.
Adresaci projektu
Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku 15-26 lat korzystających z czatów na portalu
wp.pl i komunikatorów GG i SKYPE.
Wśród odbiorców były również 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 - osoby zagrożone zjawiskami takimi jak: prostytucja,
podejmujące ryzykowne zachowania seksualne z przypadkowo poznanymi na czacie osobami,
narkomania, alkoholizm etc.
Główne cele projektu:
• pomoc i wsparcie młodych ludzi w rozwiązywaniu trudności, z którymi się borykają udzielanie wsparcia w dążeniu do poprawy swojej sytuacji,
• 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.,
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• promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.
.
Główne działania, które odbyły się w ramach projektu:
 realizacja dyżurów networkerskich na czatach oraz GG i SKYPE,
 poszerzenie zespołu – szkolenie nowych networkerek,
 promocja projektu poprze kolportaż ulotek w Ośrodka Pomocy Społecznej, kafejkach
internetowych, bibliotekach publicznych i domach kultury.
Dane liczbowe:
 liczba kontaktów/adresatów: 670 kontaktów ( w tym: 519 mężczyzn i 151 kobiet),
 liczba udzielonych porad: 670 porad (ich tematy to m.in: profilaktyka HIV/AIDS,
instytucje pomocowe, alkohol, narkotyki, świadczenie usług seksualnych, inicjacja
seksualna, antykoncepcja, masturbacja, samotność, problemy w relacjach
międzyludzkich),
 liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin): 62 dyżury po 2h, czyli 124
godziny.
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GRA MIEJSKA LET’S TALK ABOUT SEX!
Edycja trzecia, rok 2013. ”Historia niejednej miłości”
Czas realizacji: 05.09.2013 - 15.11.2013
Finansujący: Biuro Edukacji Miasta St. Warszawy
Adresaci projektu:
Adresatem działania byli mieszkańcy Warszawy, przebywające na terenie Śródmieścia w dniu
akcji. Są to osoby od 15 roku życia, bez górnych ograniczeń wiekowych. Ze względu na
charakter działań Stowarzyszenia organizatorzy skupili się wokół osób młodych (młodzieży i
młodych dorosłych). Wynika to również z tematyki tegorocznej edycji gry miejskiej, która
oscylowała wokół zagadnień związanych z seksualnością oraz jej znaczenia w różnych etapach
życia – przygotowane zagadnienia były dostosowane głównie do tej grupy wiekowej.
Jak wynika z badań to właśnie głównie młode osoby są narażone na ryzyko zakażenia HIV. Jest
to również okres eksperymentów w obszarze seksualnym – ludzie wchodzą w związki, planują
rodzicielstwo, często nie znając statusu serologicznego swojego partnera/partnerki. Jego
znajomość jest niezwykle ważna, zarówno dla pary, jak i planowanego potomstwa, które ma
ogromną szansę urodzić się zdrowe, nawet w sytuacji, gdy któryś z rodziców jest zakażony.
Jest to też czas inicjacji seksualnej i nieplanowanych ciąż młodych ludzi, którzy nie zawsze są
gotowi na to, by zostać rodzicem.
Główne cele projektu:
• najważniejszą rolą i celem gry jest edukacja, oswojenie uczestników i uczestniczek z
myślą, że o seksie można mówić publicznie, w różnych sposób – i na serio, i w formie
zabawy,
• kreowanie postaw otwartości w rozmawianiu na tematy związane z seksem i zdrowiem
seksualnym,
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•
•
•
•
•

zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji w zakresie problematyki HIV/AIDS
i seksualności człowieka,
zwiększenie dostępu do informacji na temat możliwości bezpłatnego i anonimowego
testowania w kierunku HIV,
dostarczenie informacji na temat bezpieczniejszych technik seksualnych,
przekazanie informacji na temat dostępnych środków profilaktycznych, sposobach
prawidłowego ich używania,
promowanie postaw obywatelskich, w kontekście odpowiedzialności w sferze seksualnej,
promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

Główne działania, które odbyły się w ramach projektu:
• dnia 4.10.2013 roku odbyła się gra miejska, z ośmioma punktami, rozmieszczonymi na
terenie Śródmieścia Warszawy,
• gra odbywała się przez 5 godzin, w godzinach 16.00-21.00,
• Opis punktów gry:
o Punkt (1): Strzała Amora.
o Punkt (2) Niezbędnik inicjacji.
o Punkt (3) Bezpieczni w każdych warunkach.
o Punkt (4) Co zwiększa przyjemność w seksie.
o Punkt (5) Różni ludzie – emocje takie same (punkt dotyczący LGBTQ).
o Punkt (6) Idealny partner.
o Punkt (7) Co jest bezpieczne a co ryzykowne? Czyli kilka słów o HIV/AIDS.
o Punkt (8) Jaka edukacja seksualna?
Dane liczbowe:
• w przygotowanie i obsługę punktów gry zaangażowanych zostało 22 wolontariuszy
Stowarzyszenia Program STACJA oraz organizacji pozarządowych, zaproszonych do
współpracy w ramach gry (Stowarzyszenia Lambda Warszawa, Jump’93 i Społecznego
Komitetu ds. Aids),
• informacja o grze dotarła do ok. 1500 osób poprzez media społecznościowe (Facebook)
– np. fanów STACJI na Facebooku oraz fanów innych organizacji partnerskich,
• informacja o grze dotarła do kilkunastu tysięcy warszawiaków, poprzez dodatkowo
podjęte działania promocyjne, tj.: filmy zamieszczone na portalu youtube.com oraz
artykuły i audycje w mediach lokalnych i ogólnopolskich (m. in. Aktivist.pl, ngo.pl, Radio
Kampus, Radio TOK FM, Radio Eska, Radio Eska Rock, TVN Warszawa),
• wydane zostały materiały edukacyjno-profilaktyczno-promocyjne:
- kalendarze z wkładkami edukacyjnymi – 200 szt.
- vlepki - 2000 szt.
- plakaty - 70 szt.
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•
•

- ulotki a6 (tzw. „miłosne CV”) – 300 szt.
- torby płócienne – 360 szt.
w trakcie wydarzenia wydano około 1000 szt. prezerwatyw,
uczestnikom rozdano ok. 200 toreb z upominkami, w których znalazły się: kalendarz z
wkładkami edukacyjnymi, ulotki Stowarzyszenia Program STACJA, Lambda Warszawa,
Jump’93, SKA (co stanowiło około 1800 sztuk ulotek edukacyjno - profilaktycznych) oraz
prezerwatywy.

Liczba osób uczestniczących w grze: bezpośrednio w grze wzięło udział ok. 200 osób, z
czego każdy uczestnik miał kontakt z wolontariuszem obsługującym punkt gry.
Liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin): czas pracy wolontariuszy w dniu
gry łącznie wyniósł 132 godziny, natomiast łączny czas przygotowań do gry szacuje się na 170
godzin pracy, co w połączeniu daje ok. 300 godzin.

STACJA NA PRZYSTANKU WOODSTOCK 2013
Podczas Festiwalu Przystanek Woodstock Stowarzyszenie Program STACJA w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa prowadziło działania profilaktyczne na
terenie pasażu organizacji pozarządowych.
Stoisko profilaktyczne działało w dniach 31.07 - 04.08.2013 r. w godzinach 10-18, co daje
łącznie 40 godzin pracy pracowniczek STACJI podczas czterech dni trwania festiwalu.
Łącznie na stoisku pracowało 6 edukatorek Stowarzyszenia Program STACJA i Stowarzyszenia
Lambda Warszawa.
Na naszym stoisku można było porozmawiać z edukatorkami na tematy z zakresu edukacji
seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS. Rozdawane były ulotki, gadżety oraz materiały profilaktyczne
(prezerwatywy, lubrykanty, chusteczki do higieny intymnej). Można było także zagrać w gry i
quizy partyworkerskie - jest to autorski pomysł Stowarzyszenia Program STACJA, który ma na
celu ułatwienie nawiązania i animację kontaktu z klientami, by urozmaicić przekaz, uczynić go
atrakcyjnym i zwiększyć przyswajalność przekazywanych informacji. Klienci mieli szansę
sprawdzić swoją wiedzę oraz zmierzyć się z wieloma mitami na temat seksualności.
Szacujemy, że z działaniami dotarliśmy do około 5 tysięcy osób.
Podczas trwania festiwalu rozdaliśmy ok. 10 tysięcy prezerwatyw.
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Głównymi celami prowadzenia działań edukacyjno-profilaktycznych na Festiwalu
Przystanek Woodstoock było:
• ograniczenie występowania zachowań ryzykownych i podniesienie świadomości na
temat zagrożeń wynikających z ich podejmowania wśród młodzieży i młodych dorosłych,
bawiących się na festiwalach, a więc w miejscach zwiększonego ryzyka podejmowania
ryzykownych zachowań m.in. seksualnych;
• dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych
(np. ryzyka zakażenia wirusem HIV, innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową);
• zwiększenie wiedzy na temat zasad bezpieczniejszej zabawy;
• dostarczenie informacji na temat bezpieczniejszych technik seksualnych;
• dostarczenie wiedzy o sposobach i środkach profilaktycznych służących zmniejszaniu
ryzyka negatywnych konsekwencji zabawy oraz sposobach prawidłowego ich używania;
• dostarczenie wiedzy na temat rzetelnych źródeł informacji (również internetowych) na
tematy związane z podejmowaniem ryzykownych zachowań (www.narkomania.gov.pl,
www.aids.gov.pl, www.bezpytan.pl itd.) oraz instytucji pomocowych;
• promowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV,
• promocja postaw i zachowań prozdrowotnych;
• wyrównywanie szans w dostępie do edukacji seksualnej, profilaktyki STI, w tym
HIV/AIDS oraz do wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych oraz bezpieczniejszych
zachowań seksualnych.
Przez cały czas trwania festiwalu dokumentowana była praca za pomocą fotografii, które w
późniejszym czasie zostały upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia i portalu
Facebook.

PROGRAM STAŻOWY W STOWARZYSZENIU PROGRAM STACJA W 2013 R.
W okresie 18.05.-31.08.2013r. realizowany był program stażowy. W sumie na staż zgłosiły się
54 osoby. Przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z 33 osobami, z czego 12 osób zaproszono
na staż.
Staż w Stowarzyszeniu Program STACJA składał się z etapów: pierwszego - obejmującego
szkolenia przygotowujące do pracy środowiskowej i drugiego, który zakładał bezpośrednią
pracę w środowisku, w jednym z trzech projektów: streetworking skierowany do młodzieży i
młodych dorosłych, partyworking w klubach, streetworking skierowany do osób świadczących
usługi seksualne. Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z pracą metodami
środowiskowymi, tj. streetworking, partyworking. Dodatkowo przeprowadzono szkolenia z
zakresu profilaktyki HIV/AIDS, edukacji seksualnej, a także problematyki narkomanii.
W sumie stażyści i stażystki uczestniczyli/ły w 43 godzinach szkoleń oraz zrealizowali 40 godzin
bezpośredniej pracy w środowisku.
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Po stażu osoby zainteresowane dalszą współpracą (11 osób) włączyły się w bieżące działania
Stowarzyszenia i weszły w skład zespołu STACJI.
Koordynatorkami stażu były Edyta Gogół i Katarzyna Rżanek.
Rekrutacja i szkolenia w ramach stażu odbyły się dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu
członków i członkiń Stowarzyszenia oraz przyjaciół STACJI, którzy bezpłatnie poprowadzili
szkolenia.

II.

Współpraca Stowarzyszenia z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi

1. Projekt „Seks w moim mieście”
Stowarzyszenie Program STACJA uczestniczyło w kampanii „Seks w moim mieście”,
realizowanej w ramach projektu pn. „Ogólnopolska kampania profilaktyki zakażeń wirusem HIV
w grupie mężczyzn utrzymujących stosunki między mężczyznami”, współfinansowanego przez
Krajowe Centrum ds. AIDS, w terminie: 01.10.2013-15.12.2013.
Liderem projektu było Stowarzyszenie Lambda Warszawa, w skład koalicji weszły: Fundacja
Czyste Dźwięki z Gdańska, Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne Return z
Wrocławia, Stowarzyszenie Spadochron z Poznania, Stowarzyszenie Program STACJA z
Warszawy, Stowarzyszenie Tęczówka z Katowic, Społeczny Komitet ds. AIDS z Warszawy,
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL z Krakowa.
Głównym celem kampanii było zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród MSM (mężczyzn
mających seks z mężczyznami), między innymi poprzez zwiększenie w tej grupie świadomości
na temat konsekwencji ryzykownych zachowań seksualnych i tego jak się przed nimi chronić.
Kluczowymi działaniami projektu były: działania partyworkerskie, realizowane w klubach,
saunach, dyskotekach itp., networkerskie (na czatach, Skype, Gadu Gadu i poprzez email),
szkolenia dla partyworkerów/ek, zaangażowanych w realizację kampanii oraz dla personelu
klubowego (zmotywowanie do włączenia się w kampanię, przygotowanie do roli
peeredukatorów). Została również uruchomiona strona internetowa poświęcona tematyce
dbania o bezpieczeństwo podczas seksu, czy też imprezy w klubie.
Stowarzyszenie Program STACJA było odpowiedzialne za przeprowadzenie szkolenia dla
partyworkers, które odbyło się w dniach 26.-27.10.2013, w Warszawie.
2. Uczestnictwo w seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lambda
Warszawa w ramach projektu "Beyond Borders - Health education in metropolitan
18

tourism of men having sex with men in Europe" (Ponad Granicami – edukacja
zdrowotna w turystyce miejskiej mężczyzn utrzymujących stosunki seksualne z
mężczyznami w Europie).
W dniu 23.05.2013 roku odbyło się w Instytucie Austriackim seminarium otwarte dla
wszystkich osób zainteresowanych problematyką profilaktyki HIV/AIDS, reprezentujących
organizacje pozarządowe oraz administrację publiczną. Miało na celu wymianę „dobrych
praktyk” dotyczących pracy środowiskowej, takiej jak partyworking, aktywnych metod
nawiązywania kontaktów z klientami w klubach, doboru metod adekwatnych do
rzeczywistości klubowej, opracowywania skutecznych materiałów profilaktycznoedukacyjnych.
Projekt realizowany był przez trzy organizacje w ramach partnerstwa: Lambdę
Warszawa, Terrence Higgins Trust z Londynu i projekt ManCheck działający w ramach
organizacji Schwulenberatung z Berlina.
Na spotkaniu reprezentantką STACJI była Paula Woźniakowska oraz Katarzyna Rżanek.
3. Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS.
Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiej Sieci Organizacji
Streetworkerskich OSOS. W 2013 roku członkowie i członkinie Stowarzyszenia brali
regularnie udział w spotkaniach Sieci, w tym w pracach nad planowaniem strategii jej
działania i funkcjonowania organizacyjnego. Angażowali się też w pisanie i
konsultowanie wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu jej rozwój.
Uczestniczyli również w corocznym zjeździe streetworkerów, a także w Walnym
Zgromadzeniu OSOS, podczas którego członek Stowarzyszenia (Wojciech Gola) wszedł
w skład organu zarządzającego OSOS.
4. Gra terenowa Krótka historia o HIV (nie)grubymi nićmi szyta zrealizowana w
fabryce Levis`a w Płocku
Dnia 23.11.2013 roku Stowarzyszenie Program STACJA, we współpracy ze Społecznym
Komitetem ds. AIDS w zorganizowało grę terenową w fabryce Levis`a w Płocku pt.:
Krótka historia o HIV (nie)grubymi nićmi szyta. Wydarzenie to zostało zorganizowane w
ramach dnia otwartego fabryki, dla jej pracowników i członków ich rodzin. Celem gry było
przybliżenie prawnych, społecznych i psychologicznych aspektów kwestii zakażenia
wirusem HIV w miejscu pracy. Uczestnicy mieli szansę wziąć udział w ciekawych
zadaniach, dzięki którym mogli zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę.
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III.

Konferencje i szkolenia

•

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie
MONAR przy ul. Hożej 57, w szkoleniu wzięło udział 5 członkiń Stowarzyszenia Program
STACJA.

•

Seminarium pt: Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych – odbyło się
dnia 24.09.2013 w Centrum Zielna w Warszawie. Osobą reprezentującą Stowarzyszenie
była Aleksandra Antoniuk.

•

Debata pt: Cztery kąty bezdomności, zorganizowana w ramach projektu „Standardy w
Pomocy”, w dniach 9-11 kwietnia 2013 r.
Stowarzyszenie Program STACJA było reprezentowane przez Elżbietę Bielecką na
panelu eksperckim pt.: „Streetworking w pilotażu”.

•

Festyn edukacyjno - profilaktyczny pod nazwą Żyj Zdrowo i Kolorowo, zorganizowany
przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy współpracy z fundacją „Dr
Clown”, dnia 25 maja 2013 r.
Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje stoisko informacyjno-profilaktyczne,
przedstawiające działalność organizacji.

•

Konferencja Prostytucja i handel kobietami w Polsce – jak myślimy o tych zjawiskach?,
zorganizowana przez Polskie Lobby Kobiet, Europejskie Lobby Kobiet oraz Fundacja im.
Róży Luksemburg, dnia 25 czerwca 2013 r.
Reprezentantkami STACJI na konferencji były: Katarzyna Rżanek, Joanna Żelek.

•

Debata pt.: Prostytucja – (nie)legalna?, zorganizowana przez Heinrich Böll Stiftung
Warszawa i Fundację Feminoteka, dnia 20 listopada 2013 r.
Na debacie STACJĘ reprezentowali/ły: Elżbieta Bielecka, Aleksandra Antoniuk, Edyta
Gogół, Maciej Kępka, Katarzyna Niezgodzka, Katarzyna Rżanek, Monika Grotecka,
Weronika Zaród.

•

Debata pt.: „Co tak naprawdę wiemy o HIV w Polsce? Spotkanie wokół książki Jakuba
Janiszewskiego „Kto w Polsce ma HIV?”, dnia 20 czerwca 2013 r.
Na debacie STACJĘ reprezentowali: Maciej Kępka, Katarzyna Rżanek.

•

XX Konferencja Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie, zorganizowana przez
Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” w dniach 2-3 grudnia 2013 r.
Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje stoisko promocyjno-edukacyjne na
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konferencji.
Stoisko STACJI obsługiwali/ły: Monika Grotecka, Aleksandra Lesner, Katarzyna Rżanek,
Katarzyna Niezgodzka, Edyta Gogół, Maciej Kępka, Weronika Zaród, Paula Żochowska,
Katarzyna Kałuska.
•

Szkolenie certyfikujące - Certyfikat Konsultanta upoważniający do prowadzenia
konsultacji w telefonach zaufania, punktach i poradniach informacyjnych w zakresie:
rozwiązywania problemów HIV i AIDS, wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS listopad 2013 zdobyły: Edyta Gogół i Weronika Zaród.

•

Szkolenie z zakresu HIV/AIDS
dla osób prowadzących działania edukacyjne,
zorganizowane przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, w dniach
9-12 grudnia 2013 roku. W szkoleniu uczestniczyła Katarzyna Kałuska.

IV.

Publikacje i wystąpienia w mediach.

1. Wystąpienie Wojciecha Goli w programie Dzień Dobry TVN, jako specjalisty ds.
streetworkingu skierowanego do osób świadczących usługi seksualne, 8.03.2013 roku.
2. Wystąpienie Katarzyny Rżanek w radiu TOK.FM na temat projektu „Seks w moim
mieście”, 19.11.2013 roku.
3. Wystąpienie Katarzyny Rżanek w TVP Warszawa - komentarz do debaty na temat
„Prostytucja i handel kobietami w Polsce – jak myślimy o tych zjawiskach?”, 25.06.2013
roku.
4. Wystąpienie Edyty Gogół i Katarzyny Rżanek w radiu Kampus na temat gry miejskiej
Let`s talk abort sex 2013.
5. Wystąpienie Edyty Gogół w TVN Warszawa na temat gry miejskiej „Let`s talk abort sex
2013”, 04.10.2013 roku.

V.

Inne

1. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza/Wolontariuszki
Jest to święto obchodzone corocznie 5 grudnia. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1985 roku. Celem tego święta jest wyrażenie szacunku i uznania dla pracy
wolontariuszy i wolontariuszek na całym świecie, podziękowanie za czas, umiejętności i trud
wkładany w codzienną pracę na rzecz realizacji celów społecznych.
My również świętowaliśmy w STACJI ten dzień, gdzie w mile spędzonym czasie,
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dziękowaliśmy naszym wolontariuszom i wolontariuszkom za ich zaangażowanie, entuzjazm
i serce, które wkładają w naszą organizację, bo bez nich STACJA nie mogłaby istnieć.
2. „Noc czerwonej kokardy”, zorganizowana przez Społecznego Komitetu ds. AIDS,
dnia 2 grudnia 2013 r.
3. Uczestnictwo w procesie coachingu realizowanego przez BORIS, w zakresie
autoewaluacji NGO, dotyczącej potencjału doprowadzenia działalności ekonomicznej, w
ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim”
współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Stowarzyszenie objęte było
wsparciem coacha w procesie wzmacniania organizacji, w obszarze ekonomizacji jej
działań, w 2013 roku odbyło się 66 godzin pracy warsztatowej.
4. Udział w Międzynarodowych Targach EROtrends Erotyka – Lifestyle – Zdrowie, w
dniach 11-12 maja 2013 r. Na targach Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje
stoisko promocyjno-edukacyjne.
5. Spotkanie z Lucą Stevensonem z ICRSE
Dnia 9 listopada 2013 roku w Krakowie przedstawiciele STACJI: Maciek Kępka i Kasia Rżanek
uczestniczyli w spotkaniu z Lucą Stevensonem – koordynatorem sieci ICRSE - The
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, działającej na rzecz
pracowników i pracowniczek seksualnych. Spotkanie dotyczyło pracy streetworkerskiej,
rzeczywistości osób świadczących usługi seksualne w Polsce, problemów z jakimi się borykają,
możliwości wspierania ich w samoorganizacji.
6. Nowe logo
28 listopada 2013 na Walnym Zgromadzeniu została przyjęta uchwała o zmianie logotypu
identyfikującego Stowarzyszenie Program STACJA. Nowa, odświeżona wersja znaku
graficznego Stowarzyszenia ma formę domku ze spadzistym dachem i kominem, z wpisanym
słowem „stacja”. Podstawową wersją znaku graficznego jest pomarańczowy domek z białymi
napisami. Dopuszcza się stosowanie znaku w uproszczonej kolorystyce: czarnego domku na
jasnych tłach i białego na ciemnych.
7. Nowa strona internetowa www.programstacja.org.pl
We wrześniu 2013 roku została uruchomiona nowa wersja strony internetowej Stowarzyszenia.
Staraliśmy się, aby strona w nowej odsłonie stanowiła atrakcyjną graficznie i przejrzystą w
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nawigacji wizytówkę, na której są dostępne informacje na temat realizowanych przez nas
działań i projektów, misji, wizji i standardów którymi kierujemy się w naszej pracy, zespołu, osób
zarządzających, historii, a także dokumenty prawne i sprawozdawcze związane z naszą
działalnością.
8. W 2013 roku Stowarzyszenie Program STACJA zostało nagrodzone statuetką
S3KTOR w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w kategorii Edukacja, za grę
miejską „Let’s talk about sex”.
9. Szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej realizowane w OPS Praga Północ.
Szkolenia odbyły się w ramach działalności odpłatnej STACJI, prowadzili je trenerzy/ki
Stowarzyszenia w terminach: 10, 17, 23.07.2013. Tematyka dotyczyła bezpieczniejszego
spożywania alkoholu, bezpieczniejszych technik seksualnych, profilaktyki HIV/AIDS.
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