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KILKA SŁÓW O NAS

Stowarzyszenie Program STACJA
Stowarzyszenie Program STACJA od 9 lat prowadzi działania środowiskowe na
terenie m.st. Warszawy. Działania te skierowane są głównie do młodzieży i młodych
dorosłych, spędzających czas na warszawskich ulicach. Ponadto pracujemy również
w klubach i pubach, oraz przestrzeni internetowej. Obszary, które szczególnie
dotykamy w naszej pracy to edukacja seksualna, profilaktyka HIV/AIDS oraz STI,
używanie środków i substancji psychoaktywnych. Nie boimy się rozmawiać o
rzeczach trudnych. Przekazujemy rzetelną wiedzę naukową, w nurcie redukcji szkód.
Traktujemy młodych ludzi poważnie i chcemy ich słuchać.
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.
Współpraca

Stowarzyszenie Program Stacja po raz trzeci, a Stowarzyszanie Lambda Warszawa
po raz drugi uczestniczyły w działaniach profilaktycznych w pasażu NGO na
Przystanku Woodstock.
Na co dzień obydwie organizacje pracują w Warszawie, współpracując ze sobą w
różnych obszarach. Pomimo różnic w metodach pracy i grupach, do których na co
dzień docieramy widzimy obszary, w których możemy uzupełniać się z jak najlepszą
korzyścią dla osób, do których kierujemy swoje działania na Woodstocku. W związku
z tym od dwóch lat realizujemy pomysł wspólnego stoiska podczas Festiwalu
Woodstock.
Podczas działań na Woodstocku w roku 2012, 2013 i 2014 współpracowaliśmy
również z Towarzystwem Rozwoju Rodziny z Zielonej Góry, dzięki czemu
wzmacnialiśmy swoje działania i uzupełnialiśmy się nawzajem.

Misją Stowarzyszenia Lambda Warszawa 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.

DZIAŁANIA PARTYWORKERSKIE STOWARZYSZENIA PROGRAM
STACJA i STOWARZYSZENIA LAMBDA WARSZAWA NA FESTIWALU
PRZYSTANEK WOODSTOCK 2014
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Warszawa pracowali/ły w zespołach kilkuosobowych na stoisku profilaktycznym.
Stoisko było wskazane przez organizatora festiwalu – Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy – i znajdowało się w pasażu NGO, na wzgórzu Akademii Sztuk
Przepięknych.
Stoisko czynne było od 30 lipca do 2 sierpnia 2014roku.
Dodatkowo partyworzy/ki wychodziły w teren i nawiązywały bezpośredni kontakt z
osobami zainteresowanymi, przebywającymi na terenie Woodstocku.

Partyworkerzy/ki zachęcali/ły do rozmów na tematy związane z HIV/AIDS,
profilaktyką,

antykoncepcją,

bezpieczniejszą

zabawą,

bezpieczniejszymi

przemocą

seksualną,

zachowaniami
orientacją

seksualnymi,

seksualną,

itp.

Odpowiadały na pytania osób zainteresowanych.

W roku 2014 – czyli kilka danych liczbowych
- na stoisku Stowarzyszenia Program Stacja i Stowarzyszenia Lambda Warszawa
pracowało 10 partyworkerek i partyworkerów;
- stoisko było czynne przez 8-10 godzin dziennie;
- w sumie udzielono ponad 6 tysięcy porad w trakcie trwania całego festiwalu;
- szacujemy, że dotarliśmy (podobnie jak w ubiegłym roku) do około 15 tysięcy osób,
w sposób pośredni i bezpośredni.
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
Aby uczynić ofertę bardziej atrakcyjną, zespół partyworkerski w 2013 roku opracował
mini-quizy i gry wspomagające animację kontaktów z odbiorcami działań (m.in. Quazi
Memory, profilaktyczne JAJKA niespodzianki, KARTY RYZYKA – więcej o tym w
raporcie z Woodstocku 2013). Jest to w Polsce pomysł innowacyjny.
Z doświadczenia wiemy, że 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 na Festiwalu w 2013 i
2014 roku.
Postanowiliśmy więc w 2014 roku opracować kolejne, nowe gry, tak, aby nasza
oferta była jeszcze szersza i jeszcze bardziej atrakcyjna.
Poniżej krótki opis wybranych gier:
KOŚCI RYZYKA
Zostały przygotowane specjalne kości – na jednej były napisane płyny zakaźne i
bezpieczne, a na drugiej błony śluzowe, ale też miejsca takie jak np. pachy,
pachwiny, sutki itp. Zadaniem osób uczestniczących w grze było rzucenie dwiema
kośćmi i oszacowanie ryzyka zakażenia HIV np. jeśli preejakulat dostanie się do jamy
ustanej – czy istnieje ryzyko zakażenia HIV?.

KARTY RYZYKA
Gra dotyczyła wylosowania obrazków (np. donosowe używanie narkotyków, dzielenie
się wspólnym sprzętem do iniekcji, ukąszenie komara) i zastanowienie się jakie
zachowania są bezpieczne, a jakie ryzykowne pod kątem zakażenia HIV.

Dodatkowo na stoisku były dostępne KARTY PYTAŃ dotyczące problematyki
HIV/AIDS, innych infekcji przenoszonych drogą płciową, testowania na HIV w Polsce
itp.

KARTY LGBTQ
Partyworkerzy/ki przygotowali/ły karty z rysunkami na pierwszej stronie oraz z
opisem na drugiej. Karty dotyczyły miedzy innymi takich pojęć jak: homoseksualność,
transseksualność, transwestytyzm, drag queen. Zadaniem Woodstockowiczów/czek
było dopasowanie na podstawie wylosowanego zdjęcia odpowiedniego określenia i
uzasadnienie wyboru. Celem była dyskusja, wyjaśnienie nieznanych pojęć oraz
zastanowienie się, czy na podstawie samego wyglądu jesteśmy w stanie określić kto

kim jest, ale też po co to robić i jakie są zagrożenia takich ocen (jak to śpiewał kiedyś
Kazik „A czy Ty wiesz, że pozory często mylą? Tak wiem, tak wiem…”).

WOREK BEZPIECZEŃSTWA
Jak co roku dostępny był dla Woodstockowiczów i Woodstockowiczek nasz „worek
bezpieczeństwa”. W worku znajdowały się takie rzeczy jak:
- różne lubrykanty
- prezerwatywy (smakowe, wzmacniane, zwykłe i inne)
- femidom (prezerwatywa damska)
- koferdam (chuseczka lateksowa)
- rękawiczka lateksowa
- tabletki antykoncepcyjne
- wazelina
- szczoteczka do zębów
- płyn antybakteryjny
Należało wylosować z worka jakąś rzecz i zdecydować, czy i do czego może się
przydać w kontekście profilaktyki HIV/AIDS, antykoncepcji. Oczywiście po rozmowie
z partyworkersami Woodstockowicze otrzymywali prezerwatywy i lubrykanty wraz z
instrukcją prawidłowego użycia oraz, jak co roku, możliwością przećwiczenia swoich
umiejętności na fantomie.

Ponadto na stoisku dostępne były różnego rodzaju krzyżówki (np. dotyczące LGBTQ,
bezpieczniejszej zabawy), rebusy i inne atrakcje.
ANGAŻOWANIE UCZESTNIKÓW/CZEK W TWORZENIE
2014 PORAD NA WOODSTOCK
Równolegle do działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadziliśmy rozmowy z
Woodstockowiczami/czkami,

których

celem

było

stworzenie

porad

na

bezpieczniejszy Przystanek Woodstock.
Osoby, które wcześniej rozmawiały z pratyworkerami/kami, na bazie informacji, które
uzyskały tworzyły porady dotyczące bezpieczniejszej zabawy na Przystanku
Woodstock. Wybierali te, które wydały im się najważniejsze, najciekawsze, bądź
zwyczajnie ich zaskoczyły.
Porady te związane były z tematami: seksu, profilaktyki HIV/AIDS, infekcji
przenoszonych drogą płciową, używaniem środków psychoaktywnych itd.

Woodstockowicze/ki zapisywali swoje porady na planszach dostępnych w godzinach
pracy stoiska, a część z nich wyraziła zgodę na udział w krótkim filmie
podsumowującym projekt.
Efekty naszych rozmów z wybranymi Woodstockowiczami/kami można zobaczyć na
filmie 2014 porad na Woodstock, klikając w link poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=M1HXhYfyZ54

PROMOWANIE APLIKACJI MOBILNEJ
Podczas działań partyworkerzy/rki zachęcali uczestników festiwalu do zapoznania się
i/lub pobrania na smartphone aplikacji mobilnej.

Aplikacja została stworzona przez Stowarzyszenie Program STACJA, w ramach
działań profilaktyczno – edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi. Aplikacja ma
na celu promowanie zasad bezpieczniejszej zabawy. Zawiera treści dotyczące
skutków

zażywania

i

mieszania

ze

sobą

różnych

środków

i

substancji

psychoaktywnych. Treści przekazywane w tej aplikacji nie są zachętą do używania
środków i substancji, mają na celu informowanie o możliwych zagrożeniach i
sposobach na radzenie sobie z nimi. Aplikacja dostępna do obejrzenia i ściągnięcia
na stronie http://igrasz.programstacja.org.pl.
ROZDAWNICTWO MATERIAŁÓW PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH
Osoby zainteresowane naszymi działaniami otrzymywały bezpłatne prezerwatywy,
lubrykanty na bazie wody lub silikonu, chusteczki do higieny intymnej – wraz z
komentarzem oraz instrukcją ich prawidłowego używania.
Partyworkerki rozdawały również materiały informacyjne dot. tematów HIV/AIDS, STI,
zdrowia seksualnego, profilaktyki uzależnień itp.
W roku 2014 rozdaliśmy:
- ok. 17 000 prezerwatyw,
- ok. 5000 lubrykantów,
- ok. 5000 chusteczek do higieny intymnej,
- ok. 1000 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.
W związku z brakiem finansowania naszych działań ze źródeł publicznych, ale także
prywatnych w poprzednim roku, w 2014 skorzystaliśmy z możliwości zbierania
pieniędzy na portalu polakpotrafi.pl.
Pieniądze przeznaczone zostały na opłatę dojazdu i powrót partyworkerów/ek na
teren festiwalu, oraz transport materiałów.

Dzięki działaniom parytworkerów/ek Stowarzyszenia Program STACJA i
Lambda Warszawa Woodstockowicze i Woodstockowiczki po raz kolejność
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)
● dowiedzieć się jakie są skutki łączenia środków i substancji psychoaktywnych
● stworzyć poradę dotyczącą bezpieczniejszej zabawy.
Głównym przesłaniem wszelkich działań była refleksja z Woodstokowiczami/kami
nad tym jak cieszyć się seksem i dobrą zabawą, a jednocześnie chronić swoje
zdrowie.

MEDIA
Zarówno przed wyjazdem na Przystanek Woodstock, jak również w trakcie
promowaliśmy nasze działania w mediach. Efektem czego jest również krótki
materiał 2014 porad na Woodstock.

2014 porad na Woodstock (materiał Stowarzyszenia Program Stacja):
https://www.youtube.com/watch?v=M1HXhYfyZ54
Strefa NGO na Woodstocku (materiał Kręcioła TV):
http://kreciola.tv/video/102219467
Z przymrużeniem oka o miłości na Woodstocku z naszym komentarzem (materiał
TVP):
http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/aktualnosci/spoleczne/przystanek-woodstockwedlug-uczestnikow-to-festiwal-wolnosci-dlatego-bez-skrepowania-wyrazajamilosc/16293126
Wywiad dla Radia KAMPUS o projekcie 2014 porad na Woodstock (materiał Radia
KAMPUS): https://www.youtube.com/watch?v=ayGL53GKc30

NASZE PLANY NA ROK 2015:
● wzmacnianie działań partyworkerskich,
● współpraca i wymianę doświadczeń z organizacjami z innych krajów (np. z
Niemiec) działających w podobnym obszarze,
● rozdawnictwo materiałów profilaktyczno-edukacyjnych,
● rozszerzenie oferty stoiska o dyżury psychologa i/lub seksuologa, który
mógłby prowadzić konsultacje indywidualne,
● rozszerzenie oferty gier i quizów,
● informowanie o naszych działaniach w trakcie festiwalu za pomocą lokalnych
mediów, Facebooka, strony internetowej.

