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1. KIM JESTEŚMY?
STACJA
Jesteśmy Stowarzyszeniem, które od ponad 8 lat udziela pomocy młodzieży, spędzającej czas
na ulicach Warszawy. Prowadzimy animację kulturalną, profilaktykę zdrowotną i edukację
seksualną, w myśl filozofii redukcji szkód. Traktujemy młodych ludzi poważnie i chcemy ich
słuchać. Uważamy, że uczciwa edukacja seksualna i profilaktyka HIV/AIDS pozwalają im
podejmować odpowiedzialne decyzje. Wierzymy, że takimi działaniami możemy zredukować
liczbę niechcianych ciąż, zakażeń i aktów przemocy seksualnej.
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.
LAMBDA
Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności
LGBTQ oraz niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i
kryzysowych.
Naszą pracę ukierunkowujemy na wewnętrzny rozwój społeczności lesbijek, gejów, osób
biseksualnych, transpłciowych i queer, działając w wymiarze lokalnym i krajowym.
Naszą wizją jest świat bez opresji, w którym każdy człowiek jest pełnoprawnym podmiotem
życia społecznego. W świecie tym ludzie są różnorodni, ale równi - każdy ma prawo do bycia
sobą i uznaje to prawo pod względem innych osób, darząc się wzajemnie szacunkiem/.
Otwarte społeczeństwo chce i potrafi zmierzyć się ze swoim uprzedzeniami, tak by uczynić
świat wolnym od dyskryminacji.
Współpraca
Na co dzień Stowarzyszenia Lambda Warszawa i Program STACJA współpracują ze sobą na
wielu płaszczyznach. Pracujemy podobnymi metodami, jednak w różnych środowiskach,
dzielimy się wiedzą i wymieniamy doświadczenia – to wszystko pozwala nam uzupełniać się,
tworzyć działania spójne i skuteczne.Nasze działania nie są nastawione na zysk.
Podczas Przystanku Woodstock w roku 2012 i 2013 współpracowaliśmy również z
Towarzystwem Rozwoju Rodziny z Zielonej Góry, dzięki czemu wzmacnialiśmy swoje działania
i uzupełnialiśmy się nawzajem.
W naszej ocenie przystanek Woodstock to miejsce, gdzie jest duże zapotrzebowania na
działania edukacyjne i profilaktyczne, również z uwagi na fakt, że skupia ono wielu młodych
ludzi.
2. DZIAŁANIA PARTYWORKERSKIE STACJI i LAMBDY NA WOODSTOCKU 2013,
STOISKO PROFILAKTYCZNE

Jak to wyglądało w praktyce?
PORADNICTWO, EDUKACJA
Partyworkerki pracowały w zespołach trzy-cztero-osobowych. Posiadały stoisko
profilaktyczne, umieszczone w pasażu NGO, w miejscu wyznaczonym przez organizatorów z
Fundacji WOŚP. Zachęcały do rozmów na tematy związane z HIV/AIDS, profilaktyką,
antykoncepcją, bezpieczniejszymi zachowaniami seksualnymi, bezpieczniejszą zabawą,
przemocą seksualną, orientacją seksualną, itp. Odpowiadały na pytania osób
zainteresowanych.
Dodatkowo partyworkerki wychodziły w teren (np. do wioski LGBT) i nawiązywały bezpośredni
kontakt z osobami zainteresowanymi, przebywającymi na terenie Woodstocku. Pozwoliło to
na określenie potrzeb dotyczących działań na Woodstocku w roku 2014.

W roku 2013:
- na stoisku Stowarzyszenia Program Stacja i Stowarzyszenia Lambda Warszawa pracowało 6
partyworkerek,
- stoisko było czynne w godzinach 10-18, w dniach 31.07.2013- 3.08.2013r.,
- przez 32h pracy udzieliłyśmy ok. 5000-6000 porad,
nawiązałyśmy
ok.
15.000
kontaktów
pośrednich
i
bezpośrednich
z
Woodstockowiczami/kami.
W związku z dynamiką pracy na stoisku profilaktycznym trudno było nam precyzyjnie
oszacować liczbę odbiorców naszych działań. Starałyśmy się odpowiedzieć na pytania i
zainteresowanie wszystkich osób bezpośrednio docierających do stoiska. Zdarzało się
również tak, że Woodstokowicze/iczki podchodzili do nas w kilkuosobowych grupkach. W
takich momentach dominowała rozmowa z jedną czy dwiema osobami, a reszta się
przysłuchiwała, stając się w ten sposób odbiorcami pośrednimi. Osoby, które rozmawiały z
partyworkerkami dzieliły się zdobytą wiedzą i wrażeniami z innymi uczestnikami Festiwalu,
dzięki czemu zasięg oddziaływań stawał się coraz szerszy.

GRY I QUIZY EDUKACYJNE
Celem uatrakcyjnienia oferty,

zespół

partyworkerski

opracował

mini-quizy

i

gry

wspomagających animację (Quazi Memory, profilaktyczne JAJKA niespodzianki, KARTY RYZYKA)
kontaktów z odbiorcami działań. Jest to innowacyjny w Polsce pomysł zaczerpnięty od
zagranicznych organizacji pracujących metodą partyworkingu (z Niemiec i Wielkiej Brytanii). Są
to gry polegające przykładowo na określeniu, czy dana, wylosowana z puli sytuacja jest
ryzykowna, czy nie, bądź na udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytanie (z zakresu
bezpieczniejszej zabawy, substancji psychoaktywnych, profilaktyki HIV itp.) Zadania te
sprawdzają się jako narzędzia animujące kontakt, przyciągające uwagę odbiorców,
zachęcające do dalszej rozmowy i rozwinięcia wątku, co może zainspirować do zgłębienia
tematu i stanowić punkt wyjścia do dalszego zadawania pytań i merytorycznej rozmowy.
Gry budziły ogromne zainteresowanie Woodstockowiczów i Woodstockowiczek. Czasem
zdarzały się sytuacje, że zainteresowane osoby pytały gdzie mogą nas spotkać w ciągu roku
poza Woodstockiem.

ANGAŻOWANIE UCZESTNIKÓW/CZEK W TWORZENIE
W związku z tym, że Przystanek Woodstock o przede wszystkim zabawa
zaproponowałyśmy możliwość wyrażenia swojego zdania na tematy związane z edukacją
seksualną i profilaktyką HIV/AIDS.
Woodstokowicze i Woodstockowiczki na papierowych planszach odpowiadali na różne
pytania, np. Dlaczgo seks jest super? Idealny partner/ partnerka. Woodstokowicze/iczki bardzo
chętnie odpowadali na te pytania. Pokazywały nam one różną perspektywę w patrzeniu na
tematy, które na co dzień mogą wydawać się trudne, często są pomijane, traktowane jako
tabu. Naszym celem było stworzenie młodym ludziom przestrzeni do refleksji, ale także
zaproszenie do dyskusji na tematy związane z seksualnością, zdrowiem, bezpieczniejszymi
zachowaniami seksualnymi i związanymi z substancjami psychoaktywnymi.

ROZDAWNICTWO MATERIAŁÓW PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH
Osoby zainteresowane otrzymywały bezpłatne prezerwatywy, lubrykanty, chusteczki do
higieny intymnej – wraz z komentarzem oraz instrukcją ich prawidłowego używania.
Partyworkerki rozdawały również broszury informacyjne dot. tematów HIV/AIDS, profilaktyki,
zdrowia seksualnego, substancji psychoaktywnych itp.
W roku 2013 rozdaliśmy:
- ok. 15 000 prezerwatyw
- ok. 4000 lubrykantów
- ok. 4000 chusteczek do higieny intymnej
- ok. 700 gadżetów profilaktycznych (typu: smycze, torby płócienne, otwieracze do napojów
itp.)
- ok. 6000 materiałów profilaktyczno-edukacyjnych (typu ulotki, broszury, vlepki itp.)
- ok. 4000 testów wykrywających obecność substancji GHB i ketaminy (tzw. pigułek gwałtu)
w napojach.

Dzięki działaniom pracowniczek Stowarzyszenia Program STACJA i Lambda Warszawa
Woodstockowicze i Woodstockowiczki mieli możliwość
● dowiedzieć się czym jest HIV i czym się różni od AIDS,
● poznać mechanizm zakażenia,
● poznać drogi zakażenia, dowiedzieć się, jakie płyny są bezpieczne, a jakie zakaźne,
● zapoznać się z takimi pojęciami jak: ARV, PEP, PKD, okienko serologiczne,
● dowiedzieć się gdzie bezpłatnie i anonimowo wykonać test na HIV,
● nabyć umiejętność prawidłowego użycia prezerwatywy oraz mieć okazję do
przećwiczenia tego w praktyce,
● poznać różnorodne środki profilaktyczne, takie jak: prezerwatywy męskie, koferdam,
femidom, lubrykanty itp. oraz dowiedzieć się, jakie są współczesne metody
antykoncepcji,
● dowiedzieć się na czym polega bezpieczniejsza zabawa oraz bezpieczniejsze
zachowania seksualne,
● dowiedzieć się, jak w Polsce funkcjonuje prawo regulujące sfery związane z seksem,
● dowiedzieć się, czym jest przemoc seksualna i jak się przed nią chronić,
● dowiedzieć się, czym jest orientacja seksualna i jakie są jej wymiary,
● sprawdzić, co robić, kiedy nie akceptuję swojej orientacji seksualnej i jak znaleźć
drogę do samoakceptacji,
● dowiedzieć się, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc w zakresie problemów
związanych z seksualnością (również dla osób nie pochodzących z dużych miast, gdzie
oferta pomocowa nie jest tak szeroka).
Głównym przesłaniem wszelkich działań była refleksja z Woodstokowiczami/kami nad tym jak
cieszyć się seksem i dobrą zabawą, a jednocześnie chronić swoje zdrowie.

Jakie mamy plany na Woodstock w 2014 roku?
Plany te wynikają z obserwacji partyworkerek w roku 2013 oraz rozmów z
Woodstockowiczami/kami którzy/re zgłaszali/ły swoje potrzeby w zakresie rozszerzenia działań
tegorocznych.
Planujemy:
● wzmacnianie działań partyworkerskich,
● rozdawnictwo materiałów profilaktyczno-edukacyjnych,
● wykreowanie kolejnych gier i quizów, przygotowanych specjalnie dla
Woodstockowiczów/ek i dostosowanych do ich potrzeb,
● rozszerzenie oferty stoiska o dyżury psychologa, seksuologa związanego ze
środowiskiem LGBTQ oraz lekarza, z którym osoby zainteresowane mogą
indywidualnie porozmawiać,
● zwrócenie uwagi na wpływ alkoholu i narkotyków na seks i związaną z nim przemoc
seksualną.
● urozmaicenie oferty stoiska o alkogogle/narkogogle - okulary imitujące stan
nietrzeźwości. Woodstockowicze/będą mieli/ły okazję do przećwiczenia zakładania
prezerwatywy na fantom w alkogoglach/narkogoglach o różnym nasileniu, tak, aby
doświadczając efektów stanu po zażyciu substancji psychoaktywnych – i będąc
jednocześnie trzeźwymi mogły uświadomić sobie pewne mechanizmy, jakie
uruchamiają się po spożyciu alkoholu i konsekwencje, które za tym idą. Może
pozwolić to w warunkach bezpiecznych zapoznać się z zagrożeniami, jakie mogą
wystąpić w stanie nietrzeźwości.
● promowanie bezpłatnej aplikacji na telefon dotyczącej bezpieczniejszej zabawy i
bezpieczniejszych zachowań seksualnych, którą mogą ściągnąć Woodstockowicze/ki.
● informowanie o naszych działaniach w trakcie festiwalu za pomocą lokalnych mediów,
Facebooka, strony internetowej
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