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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 2016 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu i jedno Walne Zgromadzenie.  

Dnia 28 kwietnia 2016 roku, podczas Walnego Zgromadzenia członków i członkiń 

Stowarzyszenia, odbyły się wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.  

 

Władze Stowarzyszenia do 28 kwietnia 2016 r. Władze Stowarzyszenia od 28 kwietnia 2016 r. 

Zarząd Stowarzyszenia 

Prezeska – Katarzyna Rżanek 

Wiceprezeska – Monika Grotecka 

Wiceprezeska – Edyta Gogół-Iżowska 

Skarbniczka – Katarzyna Kałuska 

Członek Zarządu – Maciej Kępka 

Zarząd Stowarzyszenia 

Prezes – Maciej Kępka 

Wiceprezeska – Monika Grotecka 

Wiceprezeska – Katarzyna Kałuska 

Członek Zarządu – Michał Bydzicki 

Komisja Rewizyjna 

Przewodnicząca - Joanna Ewa Garnier 

Członkini Komisji - Elżbieta Bielecka 

Członek Komisji - Konrad Mińko 

Komisja Rewizyjna 

Przewodnicząca - Joanna Ewa Garnier 

Członek Komisji – Jędrzej Molczyk 

Członek Komisji - Konrad Mińko 

 

 

Podczas Walnego Zgromadzenia zostało także zatwierdzone sprawozdanie finansowe 

i merytoryczne za 2015 rok.  
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 Działania realizowane w 2016 roku 

Streetworking skierowany do osób świadczących usługi seksualne 

Czas realizacji  

Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2016 roku do 

31.12.2016 roku, w tym:  

– w okresie od 13.06.2016 do 15.12.2016 roku w ramach projektu pn. „Razem 

Bezpieczniej. Peeredukatorski projekt profilaktyczny HIV/STI skierowany do osób 

świadczących usługi seksualne”, współfinansowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS; 

– 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 salonach masażu na terenie Warszawy oraz w Internecie. 

Projekt skierowany był zarówno do kobiet, mężczyzn jak i osób transseksualnych, w różnym 

wieku (od 18 r.ż.) oraz różnej narodowości, różnej orientacji seksualnej, pracujących w Polsce 

i poza granicami kraju. 

Cele projektu 

– stworzenie programu peeredukatorskiego – włączenie OŚUS w planowanie, realizowanie 

działań, zaangażowanie OŚUS w prace zespołu outreachworkerskiego, motywowanie 

pracownic i pracowników seksualnych do działania na rzecz własnej grupy; 

– ograniczenie szkód zdrowotnych będących konsekwencją zachowań ryzykownych wśród 

OŚUS, szczególnie zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV; 

– zwiększenie dostępu pracowników/pracownic seksualnych do różnych ofert wsparcia 

i pomocy, głównie w obszarze HIV/AIDS; 

– wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji i edukacji, nowych technologii 

w projekcie; 

– ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród użytkowników substancji 

psychoaktywnych w środowisku OŚUS.  

Główne działania projektowe: 

1) outreachworking (praca środowiskowa); 

2) rekrutacja nowych peeredukatorów/ek; 

3) warsztaty dla outreachworkerów i peeredukatorów/ek; 

4) dyżury specjalistyczne w środowisku OŚUS oraz w lokalu STACJI; 

5) współpraca krajowa i międzynarodowa; 



6 

 

6) wykorzystanie nowych technologii w działaniach edukacyjno-profilaktycznych; 

7) opracowanie i wydanie materiałów profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych dla 

OŚUS. 

Dane liczbowe 

Dyżury outreach odbywały się ok. 3 razy w tygodniu, w 2-osobowych zespołach. Każde wyjście 

trwało ok. 2 godziny.     

W 2016 roku odbyły się 254 dyżury, każdy z nich trwał ok. 2h, w tym 67 z nich odbyło się na 

ulicy, a 187 w agencjach towarzyskich i mieszkaniach. 

– Podczas dyżurów w agencjach towarzyskich i mieszkaniach nawiązano: 

 1179 kontaktów, w tym 1155 z kobietami i 9 z mężczyznami i 15 z osobami trans. 

 streetworkerzy/erki przeprowadzili: 

o ok. 525 rozmów profilaktyczno-edukacyjnych oraz o bieżących sprawach 

klientek, 

o ok. 240 rozmów o charakterze wsparciowym, 

o 8 interwencji kryzysowych. 

– Podczas dyżurów na ulicy nawiązano  

 350 kontaktów, w tym 337 z kobietami i 13 z mężczyznami. 

 streetworkerzy/erki przeprowadzili: 

o ok. 190 rozmów profilaktyczno-edukacyjnych oraz o bieżących sprawach 

klientek, 

o ok. 80 rozmów o charakterze wsparciowym, 

o 1 interwencję kryzysową. 

– Zrealizowano 60 godzin warsztatów, w warsztatach udział wzięły łącznie 22 osoby. 

– Odbyło się 80 godzin specjalistycznych konsultacji. 

– Zrekrutowanych zostało 8 peeredukatorek/ów w trakcie realizacji projektu. 

– Stworzona została strona internetowa i forum rejestrowane dla OŚUS.  

STREETOPCJA 

Streetworking skierowany do młodzieży i młodych dorosłych 

Czas realizacji  

Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2016 do 31.12.2016 

roku, w tym:  

– w okresie od 02.01.2016 do 31.12.2016 w ramach projektu pn. „STREETOPCJA – 

warsztaty i poradnictwo indywidualne dla młodzieży i młodych dorosłych”, 

współfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; 
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– w okresie od 23.02.2016 do 31.12.2016 w ramach projektu „STREETOPCJA, 

współfinansowanego przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa. 

– działania realizowane były również dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków 

i członkiń zespołu. 

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.  

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: 
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– Warsztaty z profilaktyki uzależnień, 

– Warsztaty profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS, 

– Warsztaty z zakresu umiejętności społecznych. 

Dane liczbowe  

W 2016 roku zostało nawiązanych:  

– ok. 867 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów streetworkerskich, w tym 603 

w okresie od 23.02.2016 do 31.12.2016 (w ramach umowy z m.st. Warszawa),  

– ok. 538 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów drop in, w tym 443 w okresie 

od 23.02.2016 do 31.12.2016 (w ramach umowy z m.st. Warszawa), 

– 384 osób skorzystało z warsztatów (w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii). 

W 2016 roku odbyło się:  

– 88 dyżurów streetworkerskich, trwających po ok. 2 godziny, realizowanych przez 

2 streetworkerów/erki, w tym: 

 58 dyżurów zrealizowano w ramach umowy z m.st. Warszawa, 

 30 dyżurów w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

– 82 dyżurów drop in, trwających po 3 lub 2 godziny, realizowanych przez 2 pracowników, 

w tym: 

 44 dyżurów w ramach umowy z m.st. Warszawa, 

 38 dyżurów w ramach umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

– 38 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 04.01.2016 do 31.12.2016, 

w tym:  

– w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2016 roku w ramach projektu pn. „Działania 

partyworkerskie – redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”, 

współfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; 
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– działania realizowane były również dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków 

i członkiń zespołu. 

Działania partyworkerskie – redukcja szkód wśród okazjonalnych 

użytkowników narkotyków 

Czas realizacji: od 04.01.2016 do 31.12.2016 

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

Adresaci 

Adresaci projektu to młodzież i młodzi dorośli: 

– w przedziale wiekowym 15-26 lat,  

– okazjonalni użytkownicy narkotyków (w tym tzw. „dopalaczy”) i osoby zagrożone ich 

używaniem,  

– przebywający w miejscach o zwiększonym rozpowszechnieniu używania substancji 

psychoaktywnych, jakimi są imprezy rozrywkowe (kluby, dyskoteki, Przystanek 

Wodstock), 

– często posiadający niewielką wiedzę na ich temat - lub opartą na mitach, stereotypach, 

czy doświadczeniach znajomych. 

Projekt nastawiony był na ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych w tej grupie, poprzez 

dotarcie do odbiorców bezpośrednio w miejscu gdzie przebywają (metoda środowiskowa), 

z ofertą profilaktyczną przedstawioną w atrakcyjnej dla nich formie. 

Cele projektu 

– przeciwdziałanie używaniu narkotyków i „dopalaczy”; 

– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach zażywania narkotyków (szkodach 

zdrowotnych, społecznych); 

– zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o swoje bezpieczeństwo 

podczas imprezy (np. niemieszanie różnych substancji, picie wody, rozłożenie 

kolejnych dawek w czasie, zwracania uwagi na źródło pochodzenia substancji, 

bezpieczniejsze przyjmowanie narkotyków, pilnowanie napojów, prawidłowe używanie 

prezerwatyw, drinktestów, lubrykantów itp.); 

– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych 

(np. ryzyka zakażenia wirusem HIV, innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową); 

– ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z okazjonalnym przyjmowaniem 

narkotyków i „dopalaczy”, w tym ograniczanie zagrożenia stania się ofiarą 

przestępstwa w związku z ich używaniem. 
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Główne działania projektowe 

1) Regularne działania partyworkerskie. 

2) Stoisko profilaktyczne na Przystanku Woodstock 2016.  

3) Zakup środków profilaktycznych (prezerwatywy, lubrykanty) do realizacji projektu i ich 

dystrybucja wśród adresatów.  

Na stoisku partyworkerskim można było porozmawiać i uzyskać rzetelną wiedzę na tematy 

związane m.in. z: 

– bezpieczniejszą zabawą (w kontekście przyjmowania substancji psychoaktywnych); 

– bezpieczniejszym seksem (w kontekście HIV, STI); 

– antykoncepcją; 

– prawidłowym używaniem środków profilaktycznych, w tym prezerwatyw i lubrykantów. 

Odbiorcy działań mogli otrzymać bezpłatnie: 

– prezerwatywy; 

– lubrykany; 

– drinktesty (wykrywające w napoju tzw. „pigułkę gwałtu”); 

– gadżety (znaczki, naklejki itp.); 

– materiały informacyjno - edukacyjne. 

Dane liczbowe 

– Liczba kontaktów: 

 podczas regularnych działań partyworkerskich: 1430 rozmów z klientami klubów. 

– Liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin): 

 85 dyżurów, trwających zazwyczaj po 2 godziny, realizowane przez 2 osoby (340 

godz. działań). 

o Liczba klubów objętych regularnymi działaniami partyworkerskimi: 

 14 

Przystanek Woodstock 2017 

Czas realizacji:  13.07.2016-17.07.2017 roku 

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. Było czynne przez 4 dni (1 dzień przed Festiwalem i 3 dni 

jego trwania), po 8 godzin dziennie. Było obsługiwane przez trzyosobowe zespoły edukatorów, 

zmieniających się raz na ok. 2h. 

W ciągu festiwalu z działalności stoiska skorzystało ok 6000 osób (rozmowy o tematyce 

profilaktycznej, udział w grach i quizach, otrzymywanie materiałów profilaktyczno - 

edukacyjnych). 
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 „Licencjat” z profilaktyki, czyli trzyletni projekt profilaktyki 

HIV/AIDS i STI (projekt partnerski, trzyletni) 

„Połączenia CTRLowane” 

Czas realizacji: od 01.01.2016 do 31.12.2016 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. 

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, 
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– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 

– Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii, Wydział Pedagogiki, Instytut Profilaktyki 

Społecznej i Resocjalizacji, 

– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Główne działania projektowe 

1) Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne na warszawskich uczelniach wyższych. 

2) Działania profilaktyczno-edukacyjne w domach studenckich - realizowane w Domach 

Studenckich Akademii Pedagogiki Specjalnej na Osiedlu Przyjaźń oraz w Domach 

Studenckich  Uniwersytetu Warszawskiego. 

3) Działania profilaktyczno-edukacyjne realizowane w czasie wydarzeń skierowanych do 

społeczności studenckiej – realizowane podczas Dni Studenta, Juwenaliów, Połowinek, 

Otrzęsin, konferencji studenckich.  

4) Działania profilaktyczno-edukacyjne w miejscach spędzania wolnego czasu przez 

młodych ludzi – realizowane na Bulwarach nad Wisłą 

5) Konsultacje psychologiczne z zakres zdrowia seksualnego.   

6) Gra miejska „Let’s talk about sex!”. 

7) Wykorzystanie nowoczesnych technologii do promowania projektu i rozpowszechniania 

wiedzy na temat profilaktyki HIV i STI. 

8) Zaprojektowanie drukowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz gadżetów 

profilaktycznych. 

9) Działania promocyjne i PR. 

10) Ewaluacja. 

Gra miejska „Let’s talk about sex!” 

Edycja szósta pt. „Dirty Dancing” 

Termin: 30 września 2016 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 r. ż.).  
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Tegoroczna gra miejska miała tytuł „Dirty dancing” a jej uczestnicy rozwiązywali zadania 

związane z bezpieczniejszą zabawą i ryzykowanymi zachowaniami – m.in. bezpieczniejszymi 

zachowaniami seksualnymi (profilaktyka HIV/AIDS i STI, jak się można zakazić, gdzie zrobić 

test, jak prawidłowo stosować środki profilaktyczne), asertywnością, stawianiem granic, 

niebezpieczeństwem zażycia nieświadomie tzw. „pigułki gwałtu”, substancjami 

psychoaktywnymi. Dodatkowo, uczestnicy mieli możliwość poznać warszawskie środowisko 

pozarządowe, odwiedzając siedziby 4 organizacji pozarządowych, działających w sferze 

edukacji, profilaktyki i 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 Program STACJA,  ul. Hoża 62 lok. 69; 

– STACJA 5 – META – siedziba Fundacji Redukcji Szkód,  al. Jerozolimskie 83/2. 

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 

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 13 edukatorów oraz 12 

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. W 2016 roku na stronie 

internetowej została dodana nowa zakładka do menu głównego „For foreign students”, 

która zawiera informacje na temat oferty projektu dla studentów zagranicznych, 

anglojęzycznych; 

– 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: 

http://www.polaczenia.org.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.programstacja.polaczenia
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 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 odbiorców: 

 246 uczestników warsztatów; 

 803 kontakty ze studentami w domach studenckich; 

 728 kontaktów z osobami bawiącymi się i spędzającymi czas nad Wisłą; 

 200 uczestników gry miejskiej; 

 940  kontaktów z odbiorcami podczas wydarzeń studenckich; 

 50 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 

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. 

 Ewaluacja: w 2016 roku zbierany był materiał badawczy podczas: 

 warsztatów na uczelniach (test wiedzy, ankiety, plakaty z pytaniami 

ewaluacyjnymi, obserwacja); 

 dyżurów w domach studenckich (ankiety, obserwacja); 

 dyżurów nad Wisłą i imprez studenckich (obserwacja); 

 gry miejskiej (ankieta, zdania ewaluacyjne do dokończenia). 
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Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i innych STI 

skierowane do warszawskiej młodzieży  

w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 

Czas realizacji: od 08.09.2016 do 31.12.2016 roku  

Współfinansujący: m.st. Warszawa 

Partner: Społeczny Komitet ds. AIDS 

Adresaci 

– Młodzież – uczniowie warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Cele projektu 

Celem głównym projektu było zwiększenie wiedzy uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych na temat zakażeń HIV/AIDS i innych STI. Cele szczegółowe zakładały: 

– zwiększenie umiejętności szacowania ryzyka zakażenia HIV/AIDS oraz innymi STI, 

– zwiększenie wiedzy na temat rzetelnych źródeł informacji dotyczących profilaktyki 

HIV/AIDS i innych STI, 

– zwiększenie wiedzy na temat bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV 

(materiały edukacyjno- informacyjne); 

–  wzrost świadomości dotyczącej bezpieczniejszych form zachowań seksualnych oraz 

możliwości minimalizacji szkód zdrowotnych; 

–  wzrost świadomości odbiorców w obszarze asertywnego i świadomego dokonywania 

wyborów; 

Główne działania projektowe 

1) Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w warszawskich szkołach gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

2) Przygotowanie i wydruk ulotki edukacyjnej. 

3) Ewaluacja warsztatów – została stworzona w oparciu o testy wiedzy wypełniane przez 

młodzież przed warsztatami oraz po ich zakończeniu. Na podstawie wyników testów 

został sporządzony raport z ewaluacji. 

Dane liczbowe 

– przeprowadzono warsztaty dla 65 grup młodzieży, 

– każdy warsztat trwał 4 godziny lekcyjne, 

– łącznie w warsztatach udział wzięło 821 osób. 
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STACJA dla młodych - remont pomieszczeń, w których 

realizowane są zadania statutowe organizacji  

na rzecz młodzieży z terenu Warszawy  

Czas realizacji  

Działania w ramach projektu były realizowane w okresie od 01.09.2016-30.11.2016. 

Adresaci  

1. Mieszkańcy m.st. Warszawy, korzystający ze pomocy i wsparcia Stowarzyszenia, w tym 

w szczególności, młodzież i młodzi dorośli – beneficjenci projektu STREETOPCJA.  

2. Studenci oraz wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych, prowadzących 

działania z zakresu pomocy, aktywizacji i integracji osób defaworyzowanych, którzy 

uczestniczą w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach i wizytach studyjnych. 

Cele projektu  

Celem zadania było podniesienie jakości usług świadczonych przez Stowarzyszenie Program 

STACJA na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności młodzieży i młodych 

dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój infrastruktury organizacji. 

Główne działania projektowe  

W projektu przeprowadzono następujące prace remontowe: 

1. Remont pokoju rozmów indywidualnych 

2. Odświeżenie holu wejściowego i łazienki 

3. Remont dwóch pomieszczeń – Sali warsztatowej i sali spotkań 

Dane liczbowe  

Remont 5 pomieszczeń: 

1. odmalowanie ścian (pow. 229,48m2),  

2. wymiana listew (57m2),  

3. wymiana gniazdek (15 szt.). 

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) – 

http://www.sexworkeurope.org/
http://www.ecpat.net/
http://osos.org.pl/
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reprezentantem Stowarzyszenia jest Wojciech Gola (pełniący funkcję wiceprezesa 

zarządu OSOS). 

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.  

 W dniu 14.05.2016 roku na konferencji organizowanej przez Studenckie Naukowe Koło 

Twórczej Resocjalizacji Pedagogium "Przegląd Projektów Ludzie Twórczej Zmiany" 

Michał Bydzicki oraz jedna z beneficjentek projektu Streetopcja opowiadali 

o streetworkingu skierowanym do młodych dorosłych.  

 W dniu 24.11.2016 roku w Cieszynie odbyła się interdyscyplinarna konferencja 

poruszająca zagadnienia związane z przemocą seksualną wobec kobiet. Jedną 

z prelegentek była członkini Stowarzyszenia Program STACJA - Edyta Gogół-Iżowska, 

która w swoim wystąpieniu pt. "Znaczenie edukacji seksualnej i profilaktyki w kontekście 

przeciwdziałania przemocy wobec kobiet", zaprezentowała nasze doświadczenia z pracy 

skierowanej do różnorodnych grup odbiorców. 

 W dniach 30.11 i 1.12.2016 roku odbyła się XXIII 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. W sesja 

problemowej "O czym nie wiemy, czego nie widzimy” jedną z prelegentek była Monika 

Grotecka, wiceprezeska Stowarzyszenia Program STACJA. 

 W ramach szkoleń wewnętrznych, organizowanych przez Stowarzyszenie Program 

STACJA odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Transfuzja, dotyczące 

zagadnienia transpłciowość oraz szkolenie dotyczące substancji psychoaktywnych, które 

poprowadził Paweł Siłakowski.  

 Stowarzyszenie brało czynny udział w konsultowaniu dokumentów strategicznych 

i programowych z zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia i edukacji oraz ogłoszeń 

konkursowych dla organizacji pozarządowych. 

Wystąpienia w mediach 

 29.09.2016 roku – rozmowa na temat gry miejskiej "Let's talk about sex!" w RDC. Osoby 



18 

 

reprezentujące: Weronika Zaród, Michał Bydzicki. 

 Materiały prasowe o grze miejskiej ukazały się na portalach TVN Warszawa, waw4free, 

warszawa.naszemiasto.pl. 

 18.05.2016 roku – audycja poświęcona działalności Stowarzyszenia. Osoby 

reprezentujące: Katarzyna Kałuska, Monika Grotecka. 

 Materiały prasowe o projekcie "Połączenia CTRLowane" i aplikacji mobilnej ukazały się 

na portalach wyborcza.pl, metrocafe.pl, zdrowie.abc.com, lifestyle.polip.pl.  

 02.04.2016 roku - Wywiad z Maćkiem Kępką i Maćkiem Nazarewiczem ze Społecznego 

Komitetu ds. AIDS na temat partnerskiego projektu "Połączenia CTRLowane". 
 


