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Informacje o Stowarzyszeniu
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.
Cele
– Docieranie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych,
w szczególności do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z ofertą wsparcia, edukacji,
profilaktyki, pomocy społecznej, bezpośrednio w miejscach ich przebywania (na ulicach,
dworcach, w parkach, klubach itd.).
– Udzielanie osobom w sytuacjach trudnych i kryzysowych, w szczególności dzieciom,
młodzieży i młodym dorosłym, wsparcia oraz specjalistycznej pomocy: psychologicznej,
socjalnej, prawnej, medycznej, terapeutycznej.
– Ochrona i promocja zdrowia, w tym edukacja seksualna, profilaktyka uzależnień, infekcji
przenoszonych drogą płciową, w tym HIV.
– Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych
w samoorganizacji i włączanie ich w projektowanie i realizowanie działań na rzecz
poprawy ich sytuacji.
– Pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin.
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– Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i wykluczonych.
– Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w tym praw dziecka.
– Działalność na rzecz rozwoju metod pracy środowiskowej (outreachowej) oraz
innowacyjnych form pomocy i integracji społecznej w Polsce i zagranicą.
– Działalność na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym w zakresie
uzależnień.
– Promocja i organizacja wolontariatu.
– Inicjowanie i rozwój współpracy różnych instytucji i organizacji na szczeblu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia
Program STACJA.
Standardy
Realizując nasze zadania kierujemy się zasadami określonymi w Karcie Zasad Działania
Organizacji Pozarządowych OFOP oraz naszymi wewnętrznymi kodeksami etycznymi i BHP
dotyczącymi pracy środowiskowej.
Dbamy o to, aby nasza pomoc była profesjonalna, dlatego każda osoba pracująca w projekcie
oraz każdy wolontariusz i każda wolontariuszka posiadają udokumentowaną wiedzę z zakresu
pracy środowiskowej (ukończone szkolenia zewnętrzne i/lub wewnętrzne), a także
zobowiązani/e są do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji (uczestniczenie w kursach,
szkoleniach, warsztatach, konferencjach). Służą temu także regularnie odbywające się zebrania
zespołów, interwizje oraz superwizje zespołowe.
Standardy pracy środowiskowej:
 Działanie w ramach celów statutowych organizacji.
 Przestrzeganie zasad pracy naszej organizacji.
 Dbanie o bezpieczeństwo– zarówno swoje jak i współpracownika/czki.
 Działanie w interesie naszych klientów/ek i podopiecznych.
 Szanowanie podmiotowości i autonomii naszych klientów/ek i podopiecznych.
 Poufność informacji powierzonych przez klientów/entki i podopiecznych.
 Dbanie o swój rozwój i podnoszenie własnych kompetencji.
 Znajomość swoich kompetencji i działanie w ich granicach, znajomość swoich
ograniczeń.
 Otwartość na rozwiązywanie konfliktów i trudnych sytuacji.
 Gotowość do udzielania i korzystania ze wzajemnego wsparcia w zespole.
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Władze Stowarzyszenia
W 2015 roku odbyło się 27 posiedzeń Zarządu i jedno Walne Zgromadzenie.
Dnia 20 maja 2015, podczas Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia, obyły
się wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Władze Stowarzyszenia do 20 maja 2015 r.

Władze Stowarzyszenia od 20 maja 2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Prezeska – Katarzyna Rżanek
Wiceprezeska – Monika Grotecka
Wiceprezeska – Edyta Gogół-Iżowska
Skarbniczka – Katarzyna Kałuska
Członkini Zarządu – Aleksandra Antoniuk

Prezeska – Katarzyna Rżanek
Wiceprezeska – Monika Grotecka
Wiceprezeska – Edyta Gogół-Iżowska
Skarbniczka – Katarzyna Kałuska
Członek Zarządu – Maciej Kępka

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Ewa Kozdrowicz
Joanna Ewa Garnier
Izabela Bielińska-Luft

Joanna Ewa Garnier
Elżbieta Bielecka
Konrad Mińko

Podczas
Walnego Zgromadzenia zostało także zatwierdzone sprawozdanie finansowe
i merytoryczne za 2014 rok.
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Działania realizowane w 2015 roku
Streetworking skierowany do osób świadczących usługi seksualne
Czas realizacji
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2015 roku do
31.12.2015 roku, w tym:
– w okresie od 1.01.2015 do 30.09.2015 roku w ramach projektu pn. „Edukacja
i profilaktyka HIV/AIDS wśród osób świadczących usługi seksualne na ulicy, w agencjach
towarzyskich i mieszkaniach” – dofinansowanie w konkursie Gilead Sciences Poland sp.
z.o.o. Pozytywnie Otwarci. Partnerem merytorycznym projektu był Społeczny Komitet ds.
AIDS;
– w okresie od 02.01.2015 do 31.12.2015 roku w ramach projektu pn. „Działania
outreachowe - redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”,
współfinasowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
– działania realizowane były również dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków
i członkiń zespołu.
Adresaci
Adresatami projektu były osoby świadczące usługi seksualne (OŚUS) na ulicach, w agencjach
towarzyskich, mieszkaniach w Warszawie. Wszystkie osoby, z którymi streetworkerzy/erki
nawiązali/ły kontakt w trakcie trwania projektu były osobami pełnoletnimi.
Pracownicy i pracowniczki Stowarzyszenia Program STACJA rozszerzyli swoje dotychczasowe
działania o nowe miejsca tj. agencje towarzyskie i mieszkania.
Cele projektu
– zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji w zakresie problematyki HIV/AIDS i innych
chorób przenoszonych drogą płciową,
– zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji w zakresie problematyki używania alkoholu
i innych środków psychoaktywnych,
– zwiększenie dostępu do informacji na temat możliwości bezpłatnego i anonimowego
testowania w kierunku HIV (Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne)
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych,
– zwiększenie dostępu do instytucji pomocowych (psychologicznych, socjalnych,
prawnych, medycznych) w zakresie różnych problemów,
– ułatwienie dostępu do środków profilaktycznych, pakietów ochronnych, zawierających
m.in. prezerwatywy,
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– promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych,
– rozszerzenie działań o nowe miejsca- mieszkania i agencje towarzyskie;
– badanie potrzeb celem ewaluacji dotychczasowych działań skierowanych i na rzecz osób
świadczących usługi seksualne.
Główne działania projektowe:
1)
2)
3)
4)

streetworking na ulicach, dworcach, skwerach;
indoor outreach w mieszkaniach i agencjach towarzyskich;
przeprowadzenie warsztatów dla osób świadczących usługi seksualne;
wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Dyżury odbywały się kilka razy w tygodniu, każdy trwał ok. 2 godziny i były one realizowane
w różnych porach dnia, aby oferta Stowarzyszenia dotarła do możliwie największej liczby osób.
Streetworkerzy/erki zawsze pracowali w parach - jednopłciowych lub mieszanych.
Przeprowadzono warsztaty w agencjach towarzyskich i mieszkaniach, w których każdorazowo
wzięło udział od 6 do 10 osób. Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy na temat HIV/AIDS
i innych STI, bezpiecznego używaniu substancji i środków psychoaktywnych, promowanie
zachowań prozdrowotych w ramach wykonywanej pracy.
Ponadto wydano materiały i broszury edukacyjno-informacyjne oraz gadżety profilaktyczne.
Treści zawarte w materiałach były uprzednio konsultowane z osobami świadczącymi usługi
seksualne, w celu zwiększenia ich użyteczności i skuteczności.
Dane liczbowe
W 2015 roku odbyły się 144 dyżury, każdy z nich trwał ok. 2h, w tym 60 z nich odbyło się na
ulicy, a 84 w agencjach towarzyskich i mieszkaniach.
Podczas dyżurów w agencjach towarzyskich i mieszkaniach nawiązano 484 kontakty, w tym
481 z kobietami i 3 z mężczyznami.
Odbiorcom działań rozdystrybuowano:
– ok.4 000 sztuk prezerwatyw,
– ok.900 sztuk lubrykantów,
– ok.1 500 sztuk chusteczek do higieny intymnej.
Podczas dyżurów streetworkerzy/erki przeprowadzili:
– ok. 350 rozmów profilaktyczno-edukacyjnych oraz o bieżących sprawach klientek,
– ok. 150 rozmów o charakterze wsparciowym,
– 6 interwencji kryzysowych.
Podczas dyżurów na ulicy nawiązano 500 kontaktów, w tym 463 z kobietami i 23
z mężczyznami.

6

Odbiorcom działań rozdystrybuowano:
– ok.7 000 sztuk prezerwatyw,
– ok.3 400 sztuk lubrykantów,
– ok.2 100 sztuk chusteczek do higieny intymnej.
Podczas dyżurów streetworkerzy/erki przeprowadzili:
– ok. 330 rozmów profilaktyczno-edukacyjnych oraz o bieżących sprawach klientek,
– ok. 160 rozmów o charakterze wsparciowym,
– 6 interwencji kryzysowych.

STREETOPCJA
Streetworking skierowany do młodzieży i młodych dorosłych
Czas realizacji
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2015 do 31.12.2015
roku, w tym:
– w okresie od 02.01.2015 do 31.12.2015 w ramach projektu pn. „STREETOPCJA –
warsztaty i poradnictwo indywidualne dla młodzieży i młodych dorosłych”,
współfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
– w okresie od 04.03.2015 do 31.12.2015 w ramach projektu „STREETOPCJA,
współfinansowanego przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa.
– działania realizowane były również dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków
i członkiń zespołu.
W okresie od 13.04.2015 do 11.07.2015 roku realizowany był projekt pn. „Problem
bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie – projekt badawczy”, finansowany
przez m.st. Warszawa w ramach procedury małograntowej w obszarze aktywizacji osób
bezdomnych, którego rezultatem był raport pn. „Problem bezdomności młodzieży i młodych
dorosłych w Warszawie” (http://programstacja.org.pl/wp/publikacje/raporty/).
Adresaci
Działania skierowane były do młodzieży w wieku 15-26 lat, przebywającej regularnie na ulicach
Warszawy. Jest to grupa mobilna – osoby te pochodzą z całego województwa mazowieckiego zarówno z samej Warszawy, jak i mniejszych podwarszawskich miejscowości i wsi, a nawet
z całej Polski. Jest to młodzież często borykająca się z problemem bezdomności,
eksperymentująca i zagrożona uzależnieniem od narkotyków oraz podejmująca zachowania
ryzykowne (m.in. seksualne). Część z nich, mimo młodego wieku, wypadła z sytemu pomocy
społecznej i/lub sytemu edukacji.
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Cele projektu
– wsparcie i towarzyszenie w trudnej sytuacji życiowej,
– 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 stali się źródłem
pozytywnych, społecznie akceptowanych zachowań,
– wyrównywanie szans w dostępie do informacji z zakresu używania narkotyków
i profilaktyki HIV/AIDS wśród młodzieży narażonej na wykluczenie – pochodzącej
z mniejszych miast i wsi oraz młodzieży pochodzącej ze środowisk defaworyzowanych,
spędzającej czas na ulicach;
– 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 projektowe
1) Streetworking:
– Docieranie do osób, których nie „znajduje” pomoc instytucjonalna,
– Wsparcie i towarzyszenie,
– Edukacja i profilaktyka na ulicy.
2) Drop in (dyżury stacjonarne).
3) Warsztaty:
– Warsztaty z profilaktyki uzależnień,
– Warsztaty profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS,
– Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych.
Dane liczbowe
W 2015 roku zostało nawiązanych:
– ok. 640 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów streetworkerskich, w tym 490
w okresie od 04.03.2015 do 31.12.2015 (w ramach umowy z m.st. Warszawa),
– ok. 597 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów drop in, w tym 234 w okresie
od 04.03.2015 do 31.12.2015 (w ramach umowy z m.st. Warszawa),
– 275 osób skorzystało z warsztatów w ramach umowy z Krajowym Biurem ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
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W 2015 roku odbyło się:
– 100 dyżurów streetworkerskich, trwających po ok. 2 godziny, realizowanych przez
2 streetworkerów/erki, w tym:
 23 dyżury zrealizowano dzięki pracy woluntarystycznej,
 77 dyżurów zrealizowano w ramach umowy z m.st. Warszawa,
– 105 dyżurów drop in, trwających po 2 lub 3 godziny, realizowanych przez 2 pracowników,
w tym:
 35 dyżurów zrealizowano dzięki pracy wolontarystycznej,
 20 dyżurów w ramach umowy z m.st. Warszawa,
 25 dyżurów w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania
Narkomanii,
– 25 warsztatów w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Działania edukacyjno-profilaktyczne skierowane do młodzieży
i młodych dorosłych
Partyworking
Edukacja i profilaktyka w klubach i na dyskotekach
Czas realizacji
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2015 do 31.12.2015,
w tym:
– w okresie od 04.03.2015 do 31.12.2015 roku w ramach kampanii pn. „Kampania
profilaktyczno-edukacyjna, skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania”,
współfinansowanej przez Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy;
– w okresie od 16.04.2015 do 15.10.2015 roku w ramach projektu pn. „Program
profilaktyczny skierowany do osób bawiących się w klubach i na dyskotekach na terenie
Mazowsza”, współfinansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
– działania realizowane były również dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków
i członkiń zespołu.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna, skierowana do osób podejmujących
ryzykowne zachowania (projekt partnerski)
Czas realizacji: od 04.03.2015 do 31.12.2015
Współfinansujący: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
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Partnerzy: Stowarzyszenie Lambda
partyworkerska Alternative Dance).

Warszawa,

Stowarzyszenie

MONAR

(grupa

Adresaci
Oddziaływaniami kampanii zostały objęte trzy grupy adresatów:
1. Młodzież i młodzi dorośli, ze szczególnym uwzględnieniem osób uczących się,
studiujących (Stowarzyszenie Program STACJA)
2. Osoby ze środowiska LGBT, w szczególności MSM (men having sex with men),
spędzające czas w klubach, pubach i saunach (Stowarzyszenie Lambda Warszawa)
3. Osoby w wieku 18-35 lat, tworzące środowisko clubbingowe (Stowarzyszenie MONAR).
Wymienione grupy mają silne punkty wspólne:
– są klientami śródmiejskich klubów i dyskotek, czyli przebywają w miejscach
o zwiększonym rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych,
– podejmują ryzykowne zachowania,
– eksperymentują lub są zagrożone uzależnieniem od środków psychoaktywnych takich jak
alkohol, narkotyki.
Cele projektu
– ograniczenie wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy występowania zachowań ryzykownych, związanych
z uzależnieniem oraz ryzykownym i/lub szkodliwym przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych,
– objęcie działaniami edukacyjno-profilaktycznymi różnorodnych grup odbiorców,
przebywających w miejscach zwiększonego ryzyka używania narkotyków i alkoholu
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
– ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników alkoholu
i narkotyków, a także osób które używają ich w sposób ryzykowny i szkodliwy,
– zwiększenie dostępności atrakcyjnej i dostosowanej do potrzeb i zwyczajów odbiorców
oferty edukacyjno-profilaktycznej, poprzez dotarcie bezpośrednio do miejsca ich
przebywania, a także wykorzystanie współczesnych kanałów komunikacji (aplikacja
mobilna, kanał YOUTUBE),
– redukcji ryzyka inicjacji w zakresie zachowań, które mogą mieć szkodliwe konsekwencje
dla zdrowia (substancje psychoaktywne, ryzykowne zachowania seksualne).
Główne działania projektowe
1) Regularne działania partyworkerskie.
2) Akcyjne działania partyworkerskie - imprezy profilaktyczne.
3) Rozbudowanie i promocja aplikacji mobilnej (i)GRASZ?
Podstawowa wersja aplikacji jest dostępna online, aby mogły z niej skorzystać także
osoby nie posiadające urządzeń mobilnych: http://programstacja.org.pl/wp/strefa-
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wiedzy/aplikacja-igrasz. Pełna wersja do pobrania bezpłatnie w sklepie Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.programstacja.igrasz
4) Opracowanie, druk i zakup gier, quizów, materiałów i gadżetów profilaktycznych
i promocyjnych, w tym m. in.:
– 2 nowe mini gry – quizy,
– ulotka na temat substancji psychoaktywnych,
– ulotka formatu wizytówki – z informacjami na temat działań projektowych,
– ulotka w formie wizytówki – na temat „pigułki gwałtu”, zachęcająca do tego, by
pilnować swojego napoju,
– 2 rodzaje zakładek do książek (dot. „pigułki gwałtu” oraz prawidłowego zakładania
prezerwatywy),
– gadżety zawierające hasła profilaktyczne, w tym: podróżna szczoteczka do zębów,
pomadka do ust, buttonsy, naklejki,
– drink testy.
5) Stworzenie i prowadzenie kanału profilaktycznego na portalu Youtube.com.
6) Wydanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych (ulotki, zakładki do
książki, naklejki, wizytówki, bransoletki, buttonsy).
Dane liczbowe
– Liczba kontaktów:
 podczas regularnych działań partyworkerskich: 1644 rozmowy;
 podczas imprez profilaktycznych: 243 rozmowy.
– Liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin):
 102 dyżury, trwające zazwyczaj po 2 godziny, realizowane przez 2 osoby (408h
działań), podzielone następująco pomiędzy organizacje:
o STACJA – 55 dyżurów (ok 5/mc) – 50 w ramach dotacji, 5 wolontarystycznie,
trwające po minimum 2h każdy;
o LAMBDA – 33 dyżury (ok 3/mc) – 30 w ramach dotacji, 3 wolontarystycznie,
trwające po 2h każdy;
o MONAR (Alternative Dance) – 10 dyżurów (ok 1/mc) – w ramach dotacji.
 6 imprez profilaktycznych, trwających po 3 h (18h działań).

Program profilaktyczny skierowany do osób bawiących się w klubach i na
dyskotekach na terenie Mazowsza
Czas realizacji: od 16.04.2015 do 15.10.2015
Współfinansujący: Zarząd Województwa Mazowieckiego
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Adresaci
Adresatami projektu byli bywalcy klubów i dyskotek, czyli miejsc o zwiększonym
rozpowszechnieniu substancji psychoaktywnych, na terenie Warszawy oraz małych miast i wsi
na terenie województwa mazowieckiego.
Szczegółowa charakterystyka adresatów:
– osoby w szczególności w przedziale wiekowym 15-26 lat,
– bywalcy klubów i dyskotek w Warszawie oraz w mniejszych miastach, wsiach
w województwie mazowieckim, czyli osoby przebywające w miejscach o zwiększonym
rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych,
– osoby podejmujące ryzykowne zachowania,
– okazjonalni użytkownicy narkotyków,
– osoby eksperymentujące i używające w sposób ryzykowny substancji psychoaktywnych
oraz zagrożone uzależnieniem.
Cele projektu
– ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków
z terenu województwa mazowieckiego;
– zwiększenie dostępności do programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych poprzez
dotarcie bezpośrednio do środowiska okazjonalnych użytkowników narkotyków lub osób
zagrożonych ich używaniem, przebywających w miejscach zwiększonego ryzyka
używania narkotyków na terenie województwa mazowieckiego, także poza Warszawą;
– rozpowszechnianie i promowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych
metodą partyworkingu, na terenach w małym stopniu lub w ogóle nieobjętych dotąd tego
typu projektami w województwie mazowieckim, a tym samym wyrównywanie szans
w dostępie do wiedzy w zakresie problematyki substancji psychoaktywnych i związanej
z nią tematyki ryzykownych zachowań np. seksualnych;
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach zażywania narkotyków (m.in. szkodach
zdrowotnych, społecznych);
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań, związanych m.
in. z używaniem substancji psychoaktywnych i podejmowaniem pod ich wpływem
ryzykownych zachowań seksualnych - (np. ryzyka zakażenia HIV, innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową);
– dostarczenie wiedzy o sposobach i środkach profilaktycznych służących zmniejszaniu
ryzyka negatywnych konsekwencji zabawy w klubach i dyskotekach (pilnowanie
napojów, testy na obecność GHB i ketaminy; prezerwatywy itp.) 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.programstacja.org.pl, www.aids.gov.pl, www.bezpytan.pl itd.).
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Główne działania projektowe
1)
2)
3)
4)

Imprezy profilaktyczne poza Warszawą.
Regularne dyżury partyworkerskie na terenie m.st. Warszawy.
Imprezy profilaktyczne na terenie m. st. Warszawy.
Opracowanie i wydanie gier, quizów, materiałów i gadżetów profilaktycznych.

Dane liczbowe
– Liczba kontaktów:
 podczas imprez profilaktycznych poza Warszawą: 863 rozmowy,
 podczas dyżurów partyworkerskich w Warszawie: 302 rozmowy,
 podczas imprez profilaktycznych na terenie Warszawy: 406 rozmów.
– Liczba dyżurów:
 10 imprez profilaktycznych poza Warszawą, trwających po 4 godziny każdy,
obsługiwanych przez 4 partyworkerów;
 17 dyżurów partyworkerskich w Warszawie, trwających po 2 godziny każdy,
obsługiwanych przez 2 partyworkerów;
 6 imprez profilaktycznych na terenie Warszawy, trwających po 3 godz.
i obstawianych przez 4 partyworkerów.

„Licencjat” z profilaktyki, czyli trzyletni projekt profilaktyki
HIV/AIDS i STI (projekt partnerski, trzyletni)
„Połączenia CTRLowane”
Czas realizacji: od 13.02.2015 do 31.12.2015 roku (13.02.2015-31.12.2017 roku)
Współfinansujący: m.st. Warszawa
Partner: Społeczny Komitet ds. AIDS
Adresaci
Cechy charakteryzujące odbiorców, do których kierowane będą działania:
– studenci, młodzież i młodzi dorośli;
– osoby uczące się, studiujące, mieszkające i/lub przebywające na terenie Warszawy;
– osoby przebywające w miejscach o zwiększonym poziomie występowania zachowań
ryzykownych - w tym mieszkające w domach studenckich i spędzające czas w miejscach
publicznych popularnych wśród młodych ludzi;
– osoby o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań.
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Cele projektu
– zwiększenie wśród młodych ludzi, w tym w szczególności warszawskiej społeczności
studenckiej, wiedzy dotyczącej zakażeń HIV/AIDS i innych STI, dostępności do
poradnictwa w tym zakresie oraz zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV oraz STI,
w oparciu o działania wykorzystujące atrakcyjne kanały komunikacji, realizowane
w miejscach codziennego spędzania czasu grupy docelowej,
– poszerzenie dotychczasowej oferty informacyjno-edukacyjnej skierowanej młodych ludzi,
w szczególności do społeczności studenckiej,
– zwiększenie umiejętności szacowania ryzyka zakażenia HIV/AIDS oraz innych STI wśród
odbiorców,
– zwiększenie wiedzy na temat rzetelnych źródeł informacji dotyczących profilaktyki
HIV/AIDS i innych STI wśród odbiorców,
– zwiększenie wiedzy na temat bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV
(materiały edukacyjne, Studenckie Dni Testowania),
– promowanie wśród młodych osób działalności Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych,
– wzrost świadomości dotyczącej bezpieczniejszych form zachowań seksualnych oraz
możliwości minimalizacji szkód zdrowotnych.
Nawiązana współpraca
–
–
–
–

Uniwersytet SWPS,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii, Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Główne działania projektowe
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne na warszawskich uczelniach wyższych.
Działania profilaktyczno-edukacyjne w domach studenckich - realizowane w Domach
Studenckich na Osiedlu Przyjaźń – DS Jelonek, Sarna, Rogaś.
Działania profilaktyczno-edukacyjne realizowane w czasie wydarzeń skierowanych do
społeczności studenckiej – realizowane podczas Juwenaliów, Połowinek, Otrzęsin,
konferencji studenckich.
Działania profilaktyczno-edukacyjne w miejscach spędzania wolnego czasu przez
młodych ludzi – realizowane na Bulwarach nad Wisłą
Konsultacje psychologiczne z zakres zdrowia seksualnego.
Gra miejska „Let’s talk about sex!”.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii do promowania projektu i rozpowszechniania
wiedzy na temat profilaktyki HIV i STI.
Zaprojektowanie drukowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz gadżetów
profilaktycznych.
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9) Działania promocyjne i PR.
10) Ewaluacja.

Gra miejska „Let’s talk about sex!”
Edycja piąta pt. „Połączenia CTRLowane”
Termin: 25 września 2015 roku
Opis działania
Gra miejska „Let’s talk about sex!” to otwarte, edukacyjne wydarzenie, które poprzez
zastosowanie ciekawej, innowacyjnej formy pozwala na zainteresowanie tematyką zdrowia
seksualnego jeszcze szerszego grona odbiorców. Najważniejszą misją gry jest docieranie do
młodych ludzi z atrakcyjnymi metodami edukacji i profilaktyki w zakresie szeroko rozumianej
seksualności. Wychodząc z tą tematyką w przestrzeń miejską, naszym celem jest oswojenie
opinii publicznej z myślą, że o seksie można mówić otwarcie, w sposób merytoryczny, ale
jednocześnie w sposób atrakcyjny, pozbawiony oceniania i moralizowania. Ma to służyć
kreowaniu postaw otwartości w rozmawianiu na tematy związane z seksem i zdrowiem
seksualnym.
Adresatami działania byli mieszkańcy Warszawy, w szczególności młodzież i młodzi dorośli
(osoby od 15 roku życia).
Tegoroczny motyw przewodni gry związany był z hasłem promocyjnym projektu – „Połączenia
CTRLowane”.
Podczas gry uczestnicy poprzez rozwiązywanie zadań mogli dowiedzieć się m.in. o tym jakie są
drogi zakażenia, jakie zachowania są bezpieczne, a jakie ryzykowne, jak prawidłowo stosować
środki profilaktyczne, a także na temat testowania w PKD oraz zmierzyć z mitami i faktami
dotyczącymi HIV i AIDS oraz osób żyjących z HIV.
Dodatkowo, uczestnicy mieli możliwość poznać warszawskie środowisko pozarządowe,
odwiedzając siedziby 4 organizacji pozarządowych, działających w sferze edukacji, ochrony
zdrowia.
Trasa gry przebiegała przez następujące punkty:
–
–
–
–
–

STACJA 1 – START – plac przez wejściem do Metra Centrum, tzw. „Patelnia”;
STACJA 2 – siedziba Społecznego Komitetu ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok. 11;
STACJA 3 – siedziba Stowarzyszenia Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4;
STACJA 4 – siedziba Stowarzyszenia JUMP’93, ul. Marszałkowska 85;
STACJA 5 – META – siedziba Stowarzyszenia Program STACJA, ul. Hoża 62 lok. 69.

Uczestnicy gry na pierwszej STACJI otrzymywali legitymację gracza, na której zbierali naklejki
po wykonaniu zadania na każdym w punktów. Przy każdym zadaniu instrukcji i wsparcia
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w prawidłowym rozwiązaniu udzielali/ły przeszkoleni/one edukatorzy/edukatorki. Na piątej
STACJI po wykonaniu ostatniego zadania na uczestników czekał upominek – torba płócienna
z gadżetami profilaktycznymi.
W przygotowanie i animację punktów gry zaangażowanych zostało 12 edukatorów oraz 10
wolontariuszy.

Aplikacja i strona www „Połączenia”
W ramach projektu zostały stworzone dwa kanały edukacyjno-informacyjne, służące
zwiększeniu zasięgu oddziaływania projektu:
– strona internetowa www.polaczenia.org.pl. Na stronie znajdują się informacje
o działaniach, aktualności, galeria zdjęć, informacje o projekcie, realizatorach oraz
współfinansującym. Strona nawiązuje pod względem formy i treści do strony internetowej
uczelni, co odnosi się do grupy docelowej i specyfiki działań.
– aplikacja mobilna „Połączenia” – aplikacja mobilna jest dostępna na system Android
i można
ją
pobrać
na
urządzenia
mobilne
ze
sklepu
PLAY
(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.programstacja.polaczenia)
lub
poprzez odnośnik na stronie internetowej projektu.
Aplikacja zawiera 5 zakładek dotyczących:
 ryzyka zakażenia HIV i epidemiologii w postaci mini-gry, animacji, która
przedstawiona jest w postaci połączeń między ludźmi;
 środków profilaktycznych, zmniejszających ryzyko zakażenia HIV w formie quizu;
 testowania w kierunku HIV w PKD;
 strefę wiedzy z zakresu HIV/AIDS, dróg zakażenia, bezpiecznych i ryzykownych
technik seksualnych oraz informacji na temat czynników zwiększających
i zmniejszających ryzyko zakażenia.
Dane liczbowe
– Liczba kontaktów:
 201 uczestników warsztatów;
 628 kontaktów ze studentami w domach studenckich;
 617 kontaktów z osobami bawiącymi się i spędzającymi czas nad Wisłą;
 160 uczestników gry miejskiej;
 838 kontaktów z odbiorcami podczas wydarzeń studenckich;
 30 osób skorzystało z konsultacji specjalistycznych.
– Zrealizowane działania:
 12 sześciogodzinnych oraz 12 trzygodzinnych warsztatów profilaktycznych (108
godzin warsztatów, 216 godzin pracy dwójki trenerów);
 70 dyżurów profilaktyczno-edukacyjnych w domach studenckich, trwających po

16








2 godziny każdy, realizowanych przez 2 edukatorów (łącznie 140 godzin działań);
34 dyżury profilaktyczno-edukacyjne w miejscach spędzania czasu wolnego przez
młodych ludzi, trwające po 3 godziny każdy i realizowane przez 2 edukatorów
(łącznie 102 godziny);
gra miejska, trwająca 5 godzin, obejmująca 5 stacji;
6 dyżurów profilaktyczno-edukacyjnych podczas wydarzeń skierowanych do
społeczności studenckiej, trwających po 4 godziny i realizowanych przez 4
edukatorów;
30 godzin konsultacji psychologicznych z zakresu zdrowia seksualnego.

STACJA na Przystanku Woodstock 2015
Przystanek Woodstock – Przystanek Zdrowie
Czas realizacji: 28.07.2015 – 2.08.2015 roku
Finansujący/współfinansujący:
– Stowarzyszenie Program STACJA było partnerem projektu pn. „Działania edukacyjnoprofilaktyczne: Przystanek Woodstock-Przystanek Zdrowie” Towarzystwa Rozwoju
Rodziny Oddział w Zielona Górze, współfinansowanego w ramach grantu Pozytywnie
Otwarci Gilead Sciences Poland Sp. z o. o;
– darowizny prywatne zebrane przez portal polakpotrafi.pl w kwocie 517 zł
(https://polakpotrafi.pl/projekt/lets-talk-about-sex-2015);
– środki własne Stowarzyszenia.
Partnerzy:
– La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – w ramach działań
prowadzonych na stoisku STACJI dwóch edukatorów La Strady informowało odbiorców
na temat praw człowieka oraz sytuacji ofiar handlu ludźmi w Polsce i na świecie
(http://www.strada.org.pl/index.php/pl);
– Towarzystwo rozwoju Rodziny oddział w Zielonej Górze (http://www.trr.zgora.pl/).
Adresaci
Adresatami projektu byli uczestnicy i uczestniczki Festiwalu „Przystanek Woodstock”
w Kostrzynie nad Odrą. Stoisko profilaktyczno-edukacyjne znajdowało się „Pasażu NGO” na
terenie Akademii Sztuk Przepięknych.
Cele projektu
– ograniczenie występowania zachowań ryzykownych wśród uczestników Przystanku
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–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

Woodstock, związanych z podejmowaniem ryzykownym zachowań seksualnych oraz
przyjmowaniem substancji psychoaktywnych,
podniesienie świadomości uczestników Przystanku Woodstock na temat zagrożeń
wynikających z podejmowania ryzykownych zachowań.
ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników alkoholu
i narkotyków, poprzez dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ich używania,
dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych
(np. ryzyka zakażenia wirusem HIV , innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową)
oraz na temat bezpieczniejszych technik seksualnych,
promowanie używania środków profilaktycznych (prezerwatywy, lubrykanty),
promowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV w Punktach
Konsultacyjno-Diagnostycznych,
promowanie bezpieczniejszych form zabawy,
motywowanie do zmiany zachowań z ryzykownych na bezpieczniejsze,
zwiększenie dostępności atrakcyjnej i dostosowanej do odbiorców oferty edukacyjnoprofilaktycznej,
promowanie działań o charakterze o informacyjnym, edukacyjnym, interwencyjnym,
realizowanych w nurcie redukcji szkód (harm reduction),
dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat dostępnych form i działań profilaktycznych
i leczniczych oraz instytucji pomocowych, w których można uzyskać specjalistyczną
pomoc
zwiększanie dostępności do instytucji pomocowych i edukacyjnych np. promowanie
telefonów zaufania, poradni internetowych, wśród osób spoza dużych miast, które mają
ograniczony dostęp do pomocy.
informowanie o aspektach prawnych regulujących sfery związane z seksem,
edukowanie, czym jest przemoc seksualna i jak się przed nią chronić,
prowadzenie rozmów dotyczących seksualności, płciowości i orientacji seksualnej,
angażowanie odbiorców projektu w tworzenie porad dotyczących bezpieczniejszej
zabawy.

Dane liczbowe:
na stoisku Stowarzyszenia Program Stacja pracowało 8 edukatorów/ek,
stoisko było czynne przez 8 godzin dziennie,
w sumie udzielono ponad 6 tysięcy porad w trakcie trwania całego Festiwalu,
działania edukacyjno-profilaktyczne dotarły do około 15 tysięcy osób, w sposób pośredni
i bezpośredni
– rozdystrybuowano ok. 5000 sztuk materiałów profilaktycznych, w tym prezerwatyw,
lubrykantów, chusteczek do higieny intymnej.
–
–
–
–
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Współpraca krajowa i międzynarodowa
 Stowarzyszenie Program STACJA jest członkiem następujących sieci:
– The International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE)
(http://www.sexworkeurope.org);
– ECPAT International - End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of
Children for Sexual Purposes (http://www.ecpat.net/);
– Ogólnopolskiej
Sieci
Organizacji
Streetworkerskich
(http://osos.org.pl)
–
reprezentantem Stowarzyszenia jest Wojciech Gola (pełniący funkcję wiceprezesa
zarządu OSOS). Najważniejsze działania podjęte w ramach członkostwa:
 W dniu 27.07.2015 roku Stowarzyszenie Program STACJA w składzie Katarzyna
Rżanek, Katarzyna Kałuska i Michał Bydzicki, odbyło wizytę studyjną
w Stowarzyszeniu Pedagogów Społecznych RIPOSTA w Poznaniu. Wizyta miała
na celu zapoznanie się z pracą organizacji i wystawienie jej rekomendacji, co jest
wymagane zgodnie ze statutem OSOSu, aby mogła ona dołączyć do sieci.
 Stowarzyszenie Program STACJA jako członek sieci zostało objęte projektem
w ramach Programu Obywatele dla Demokracji pn. „Monitoring realizacji
streetworkingu w ramach współpracy międzysektorowej”. Projekt miał na celu
analizę sposobu organizowania działań streetworkerskich w ramach współpracy
organizacji pozarządowych i samorządów oraz umożliwienie wskazania dobrych
praktyk w zakresie organizowania programów środowiskowych. W ramach
projektu zrealizowane zostało badanie dotyczące sposobu realizowania działań
streetworkerskich, w którym brali udział członkowie/inie STACJI.
 W 2015 roku Stowarzyszenie Program STACJA uczestniczyło w spotkaniach i badaniu
w ramach projektu pn. „Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS
w Polsce w latach 2013-14”, realizowanego przez Społeczny Komitet ds. AIDS w ramach
programu Obywatele dla Demokracji.
 Ubiegając się o środki w ramach programu „Erasmus + Młodzież” nawiązana została
współpraca z trzema organizacjami: HOPS – Healthy Options Project Skopje
(Macedonia), Mládež ulice (Słowacja), La Carovana (Włochy).
 W 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia miały miejsca cztery wizyty studyjne:
– wizyta studentów międzynarodowego programu dla pracowników socjalnych
"Erasmus Mundus Advances. A global MA in Social Work”;
– wizyta Litewskich streetworkerów z organizacji Pal. J. Matulaičio socialinis centras;
– wizyta pracowników Drop-in Center z organizacji Klik z Berlina;
– wizyta pracowników Urzędu Pomocy Społecznej z Oslo.
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Konferencje, konsultacje, szkolenia
 Udział przedstawiciela Stowarzyszenia Program STACJA w posiedzeniach Zespołu ds.
realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
w Województwie Mazowieckim. Osoba reprezentująca: Monika Grotecka.
 27.07.2015 roku w Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie odbyło się spotkanie
„Jeżeli nie Warszawa, to kto?”, dotyczące przeciwdziałania narkomanii i bezdomności.
W wydarzeniu
zorganizowanym
przez
Komisję
Dialogu
Społecznego
ds.
Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, wzięli udział, m in. Zastępca Prezydenta
Warszawy Włodzimierz Paszyński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii Piotr Jabłoński, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz
Pactwa. Stowarzyszenie Program STACJA reprezentował Wojciech Gola.
 Udział przedstawiciela Stowarzyszenia Program STCJA w seminarium podsumowującym
II edycję projektu „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz ich
otoczeniu” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności (Edycja 2015).
W panelu dyskusyjnym wziął udział m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Stowarzyszenie
Program STACJA reprezentowała Weronika Zaród.
 W dniach 1-2.12.2015 roku odbyła się XXII Konferencja Człowiek żyjący z HIV w rodzinie
i społeczeństwie, organizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res
Humanae”, z okazji Światowego Dnia AIDS.
W ramach udziału w konferencji Stowarzyszenie zorganizowało swoje stoisko
promocyjno-edukacyjne, które obsługiwane było przez członków/inie, wolontariuszy/szki
STACJI oraz młodzież i młodych dorosłych – odbiorców projektu STREETOPCJA, którzy
także aktywnie brali udział w panelach konferencji.
Podczas konferencji odbył się także panel pt. „Profilaktyka HIV/AIDS wśród osób
świadczących usługi seksualne – trendy i wyzwania”, zorganizowana przez
Stowarzyszenie Program STACJA.
Program panelu był następujący:




Moderator: Maciej Kępka, Stowarzyszenie Program STACJA;
„Prawne i społeczne aspekty świadczenia usług seksualnych w Polsce”, prelegent:
Anna Ratecka, Sex Work Polska;
„Parasol Uliczny – program profilaktyczno-socjalny skierowany do kobiet
świadczących usługi seksualne na terenie Krakowa”, prelegent: Marcin Drewniak,
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL;
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„Outreach jako metoda pracy w środowisku osób świadczących usługi seksualne
na ulicach i w agencjach –10 lat doświadczeń Stowarzyszenia Program STACJA”,
prelegent: Edyta Gogół-Iżowska, Stowarzyszenie Program STACJA";
 „Nic o nas bez nas –angażowanie osób świadczących usługi seksualne
w realizację programów profilaktyki HIV/STI na przykładzie środowiskowego
programu treningowego ICRSE”, prelegent: Agata Dziuban, International
Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE).



 W ramach szkoleń wewnętrznych, organizowanych przez Stowarzyszenie Program
STACJA odbyło się spotkanie się dotyczące środków i substancji psychoaktywnych, które
poprowadził Michał Bydzicki.
 Stowarzyszenie brało czynny udział w konsultowaniu dokumentów strategicznych
i programowych z zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia i edukacji oraz ogłoszeń
konkursowych dla organizacji pozarządowych.

Publikacje
 Raport badawczy pn. „Problem bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie”
W okresie od 13.04.2015 do 11.07.2015 roku realizowany był projekt pn. „Problem
bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie - projekt badawczy”,
finansowany przez m.st. Warszawa w ramach procedury małograntowej w obszarze
aktywizacji osób bezdomnych
Przedmiotem badania była diagnoza sytuacji młodych osób bezdomnych, w tym ich
sytuacji rodzinnej, edukacyjnej, zawodowej, miejsc przebywania, przyczyn ich
bezdomności, znajomości i docieralności do instytucji pomocowych, barier w korzystaniu
z działań pomocowych i aktywizujących, czynników wspomagających i utrudniających
wychodzenie z bezdomności.
Głównym celem diagnozy było pozyskanie informacji służących do sformułowania
rekomendacji do tworzenia skutecznych i adekwatnych do potrzeb programów pomocowych
i aktywizujących, skierowanych do młodych osób zagrożonych bezdomnością
i bezdomnych oraz rekomendacji wspierających pracę z tą grupą.
Raport jest dostępny do pobrania: http://programstacja.org.pl/wp/publikacje/raporty/.

21

Wystąpienia w mediach
 21.02.2015 roku – audycja w „Kampus Główny” w Radio Kampus, poświęcona
działalności Stowarzyszenia. Osoba reprezentująca: Aleksandra Antoniuk.
 1.08.2015 roku – nagranie dla Radia Woodstock dotyczące oferty STACJI w „Pasażu
NGO” na Festiwalu Przystanek Woodstock. Osoby reprezentujące: Edyta GogółIżowska, Aleksandra Antoniuk.
 23.08.2015 roku – audycja „Leniwa niedziela” w radio TOK FM, dotycząca związków
zawodowych pracowników seksualnych. Osoba reprezentująca: Agata Dziuban.
 25.09.2015 roku – nagranie dla RDC zapowiadające grę miejską "Let's talk about sex!".
Osoba reprezentująca: Weronika Zaród.
 28.09.2015 roku – audycja „Strefa prywatna” w Czwórce Polski Radio, dotycząca gry
miejskiej "Let's talk about sex!" oraz profilaktyki i zdrowia seksualnego. Osoby
reprezentujące: Wojciech Gola i Weronika Zaród.
 30.11.2015 roku – audycja "Strefa prywatna" w Czwórce Polskim Radio, dotycząca
edukacji seksualnej. Osoby reprezentujące: Edyta Gogół-Iżowska i Maciej Kępka.

Pozostałe wydarzenia
 1.12.2015 roku podczas uroczystej sesji z okazji Światowego Dnia AIDS na konferencji
„Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” Prezeska Stowarzyszenia Program
STACJA Katarzyna Rżanek otrzymała „Czerwoną Kokardkę”. Jest to honorowe
wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym na rzecz osób żyjących
z HIV oraz prowadzącym działania w dziedzinie profilaktyki i terapii.
 4.11.2015 roku minęło 10 lat istnienia Stowarzyszenia Program STACJA. Z tej okazji
w siedzibie STACJI zostało zorganizowane spotkanie dla byłych i obecnych
pracowników/czek i wolontariuszy/ek. Podczas wydarzenia wspominane były początki
powstania organizacji i działania realizowane w przeszłości. Był to także moment
podziękowań dla wszystkich osób, które przez dekadę tworzyły STACJĘ - pracując na
rzecz jej rozwoju i wspierając realizowane inicjatywy.
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