
 

 
RAPORT ROCZNY 

Stowarzyszenia  
Program Stacja 

 
Sprawozdanie merytoryczne  

za rok 2014 

 
 
 

 
 
 
 

Opracowanie: 
Zarząd Stowarzyszenia Program Stacja 

 
 

 
 
 
 

Warszawa 2015 

1 
 



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 
Zarząd Stowarzyszenia  
Prezeska – Katarzyna Rżanek 
Wiceprezeska – Monika Grotecka 
Wiceprezeska – Edyta Gogół 
Skarbniczka – Katarzyna Kałuska 
Członkini Zarządu – Aleksandra Antoniuk 

Komisja Rewizyjna 

Ewa Kozdrowicz 
Joanna Ewa Garnier 
Izabela Bielińska-Luft 
 
W 2014 roku odbyło się 29 posiedzeń Zarządu. 

Dnia 28 maja 2014 odbyło się Walne Zgromadzenie członków i członkiń Stowarzyszenia, 
podczas którego zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2013 rok, 
a także przyjęto zmiany w statucie.  

Działania realizowane w 2014 roku 
Streetworking skierowany do osób świadczących usługi seksualne 

Czas realizacji  
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2014 do 31.12.2014. 

Działania realizowane były dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu członków i członkiń 
zespołu Stowarzyszenia Program STACJA. 

Adresaci 
Adresatami projektu były osoby świadczące usługi seksualne (OŚUS) na ulicach Śródmieścia 
w Warszawie. Wszystkie osoby, z którymi streetworkerz/erki nawiązali kontakt w trakcie trwania 
projektu były osobami pełnoletnimi. Duża część odbiorców działań to osoby, które od wielu lat, 
w sposób ciągły korzystają z oferty Stowarzyszenia. Nieliczna grupa odbiorców to osoby, 
z którymi streetworkerzy/erki mieli jednorazowy kontakt.  

Cele projektu 

– wspieranie i towarzyszenie w trudnej sytuacji życiowej, 
– zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji w zakresie problematyki HIV/AIDS i innych 
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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, 
– promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. 

Główne działania projektowe 
1) dyżury streetworkerskie, 
2) wdrożenie dwóch nowych osób do projektu. 

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. W części 
dyżurów brali udział wolontariusze przygotowujący się do pracy w projekcie. Działania 
skierowane do osób świadczących usługi seksualne w ramach projektu były bezpłatne 
i anonimowe. 

Dane liczbowe 
W 2014 roku odbyły się 92 dyżury streetworkerskie, podczas których nawiązane zostały 734 
kontakty z adresatami działań - 728 z kobietami i 6 z mężczyznami (średnio 8 kontaktów 
podczas dyżuru). Streetworkerzy/erki przekazali odbiorcom i odbiorczyniom działań 5428 sztuk 
prezerwatyw, 1157 sztuk lubrykantów, 1234 sztuki chusteczek do higieny intymnej. 
Podczas dyżurów streetworkerzy/erki przeprowadzili: 

– 362 rozmowy profilaktyczno-edukacyjne oraz o bieżących sprawach klientek, 
– 205 rozmów o charakterze wsparciowym,  
– 9 interwencji kryzysowych. 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 



STREETOPCJA 
Streetworking skierowany do młodzieży i młodych dorosłych 

Czas realizacji 
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2014 do 31.12.2014, 
w tym:  

– w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu 
członków i członkiń zespołu Stowarzyszenia Program STACJA; 

– w okresie od 09.06.2014 do 15.10.2014 w ramach projektu pn. STREETOPCJA, 
współfinansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

Adresaci 
Adresatami działań była młodzież i młodzi dorośli w wieku 15-26 lat, mieszkańcy województwa 
mazowieckiego. Działania skierowane były w szczególności do dwóch grup odbiorców: 

– młodzieży w wieku 15-26 lat z województwa mazowieckiego, przebywającej regularnie 
na ulicach Warszawy. Jest to młodzież często pochodząca ze środowisk 
defaworyzowanych, zaniedbana zarówno pod względem materialnym, emocjonalnym jak 
i wychowawczym. 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. Anonimowość i mnogość form spędzania 
czasu w centrum dużego miasta sprawia, iż przestrzeń ta staje się dla nich znana 
i pozornie bezpieczna. 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. Najczęściej nie mają 
oni kontaktu z jakąkolwiek instytucją pomocową – nie wierzą w ich skuteczność, boją się, 
że nie sprostają wymogom proceduralnym lub po prostu nie wiedzą, gdzie można szukać 
pomocy; 

– uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów z województwa mazowieckiego, 
korzystających z urządzeń mobilnych.  

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, 
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– 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.; 
– stworzenie nowoczesnego, innowacyjnego narzędzia do działań edukacyjno-

profilaktycznych i informacyjnych - aplikacji mobilnej na telefon (aplikacja (i)grasz? 
dostępna na stronie: http://programstacja.org.pl/wp/publikacje/materialy/aplikacja-
mobilna-igrasz/);  

– włączanie młodzieży ze środowisk defaworyzowanych w proces tworzenia narzędzi 
edukacyjno-profilaktycznych – przekazywanie im decyzyjności, wzmacnianie poczucia  
sprawczości i samodzielności (materiały dostępne na stronie: 
http://programstacja.org.pl/wp/publikacje/materialy/). 

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 profilaktyczno – edukacyjne: 
– Warsztaty z profilaktyki uzależnień. 
– Warsztaty profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS.  
4) Stworzenie edukacyjnej aplikacji mobilnej na telefon, dotyczącej zagadnień związanych 

z tematyką profilaktyki uzależnień.  

Dane liczbowe 

W 2014 roku zostało nawiązanych: 
– ok. 940 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów streetworkerskich, w tym 523 

w okresie od 09.06.2014 do 15.10.2014 (w ramach umowy z Zarządem Województwa 
Mazowieckiego), 

– ok. 950 kontaktów z odbiorcami projektu podczas dyżurów drop in, w tym 202 w okresie 
od 09.06.2014 do 15.10.2014 (w ramach umowy z Zarządem Województwa 
Mazowieckiego). 
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W 2014 roku odbyło się: 
– 122 dyżurów streetworkerskich, trwających po ok. 2 godziny, realizowanych przez 

2 streetworkerów/erki; w tym: 
o 54 dyżury zrealizowane dzięki pracy wolontarystycznej, 
o 68 dyżurów w ramach umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego. 

– 86 dyżurów drop in, trwających po 2 lub 3 godziny, realizowanych przez 2 pracowników; 
w tym: 

o 63 dyżury zrealizowane dzięki pracy wolontarystycznej, 
o 23 dyżury w ramach umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego. 

 

Partyworking  
Edukacja i profilaktyka w klubach i na dyskotekach  

Czas realizacji 
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2014 do 31.12.2014, 
w tym:  

– w okresie od 13.02.2014 do 31.12.2014 roku w ramach kampanii pn. „BAW SIĘ 
BEZPIECZNIEJ! skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania”, 
współfinansowanej przez Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, 

– w okresie od 02.01.2014 do 31.12.2014 roku w ramach projektu pn. „Baw się 
bezpieczniej! Partyworking Programu STACJA jako działanie ograniczające ryzyko szkód 
zdrowotnych wśród okazjonalnych”, współfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii, 

– w okresie od 10.07.2014 do 15.10.2014 roku w ramach projektu pn. „Partyworking na 
Mazowszu – program edukacyjno-profilaktyczny skierowany do młodzieży i studentów”, 
współfinansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

Kampania pn. BAW SIĘ BEZPIECZNIEJ! 
skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania 

Czas realizacji: od 13.02.2014 do 31.12.2014 
Współfinansujący: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy 

Adresaci 
Projekt skierowany był do młodzieży i młodych dorosłych, głównie w wieku 15-26 lat, bywalców 
śródmiejskich klubów i dyskotek, czyli osób przebywających w miejscach o zwiększonym 
rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych, podejmujących ryzykowne 
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zachowania. W tej grupie były także osoby eksperymentujące i osoby zagrożone uzależnieniem 
od substancji i środków psychoaktywnych, takich jak narkotyki i alkohol. 

Cele projektu 

– ograniczenia występowania zachowań ryzykownych wśród mieszkańców Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy, związanych z uzależnieniem od alkoholu i środków 
psychoaktywnych, 

– podniesienia świadomości mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat 
zagrożeń wynikających z podejmowania ryzykownych zachowań, 

– ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników alkoholu 
narkotyków; 

– zwiększenia dostępności do programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych poprzez 
dotarcie bezpośrednio do środowiska użytkowników substancji psychoaktywnych, w tym 
osób zagrożonych uzależnieniem, przebywających w miejscach zwiększonego ryzyka 
używania narkotyków, 

– redukcji ryzyka inicjacji w zakresie zachowań, które mogą mieć szkodliwe konsekwencje  
dla zdrowia (substancje psychoaktywne, ryzykowne zachowania seksualne). 

Główne działania projektowe 
1) Działania partyworkerskie regularne 
2) Imprezy profilaktyczne  
3) Akcyjne wyjścia partyworkerskie 
4) Zaprojektowanie i druk gier i quizów partyworkerskich 
5) Stworzenie strony internetowej kampanii (podstrona http://programstacja.org.pl/wp/strefa-

wiedzy/) 
6) Stworzenie aplikacji mobilnej na telefon (aplikacja (i)grasz? dostępna na stronie: 

http://programstacja.org.pl/wp/publikacje/materialy/aplikacja-mobilna-igrasz/) 
7) Wydane materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych (ulotki, zakładki do 

książki, naklejki, wizytówki, bransoletki, buttonsy). 

Dane liczbowe 

– Liczba kontaktów: 
o podczas regularnych działań partyworkerskich: 1504 rozmowy; 
o podczas imprez profilaktycznych: 371 rozmów; 
o podczas wyjść akcyjnych: 224 rozmowy. 

– Liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin): 
o 79 dyżurów (średnio 2 razy w tygodniu), trwających po 2 godziny (158h działań);  
o 6 imprez profilaktycznych, trwających po 3h (18h działań); 
o 6 dyżurów akcyjnych, trwających po 2h (12h działań).  
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„Baw się bezpieczniej!” Partyworking Programu STACJA jako działanie 
ograniczające ryzyko szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych 

użytkowników narkotyków 
 
Czas realizacji: 02.01.2014 - 31.12.2014 

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

Adresaci 
Adresatami działań była młodzież i młodzi dorośli, głównie w przedziale wiekowym 16-25 lat, 
bywalcy warszawskich klubów i dyskotek. Były wśród nich osoby używające narkotyków 
okazjonalnie oraz zagrożone ich używaniem, nie będące jednocześnie odbiorcami działań 
profilaktycznych lub leczniczych. 

Cele projektu 

– ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków,  
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach zażywania narkotyków i sposobach ich 

bezpieczniejszego przyjmowania, 
– zwiększenie wiedzy nt. zasad bezpieczniejszej zabawy, 
– uświadomienie istnienia zagrożenia nieświadomego spożycia narkotyku (tzw. „pigułki  

gwałtu”), a w konsekwencji stania się ofiarą przestępstwa, 
– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych 

(np. ryzyka zakażenia wirusem HIV, innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową), 
– dostarczenie informacji na temat bezpieczniejszych technik seksualnych, 
– uczulenie beneficjentów na konsekwencje przyjmowania narkotyków i picia alkoholu 

w czasie ciąży. 

Główne działania projektowe 

1) dyżury partyworkerskie; 
2) dyżur stacjonarny. 

Dane liczbowe 

– Zrealizowano 57 dyżurów partyworkerskich, trwających po 2h (w sumie 114h dyżurów). 
Nawiązanych zostało 963 kontaktów z odbiorcami projektu (ok. 19 kontaktów podczas 
dyżuru). 

– Zrealizowano 40 dyżurów stacjonarnych, trwających po 3h (łącznie 120h). Z dyżuru 
stacjonarnego skorzystało łącznie 128 osób. 
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Partyworking na Mazowszu – program edukacyjno-profilaktyczny 
skierowany do młodzieży i studentów 

Czas realizacji: 10.07.2014 – 15.10.2014 
Współfinansujący: Samorząd Województwa Mazowieckiego  

Adresaci 
Adresatami działań była młodzież, młodzi dorośli i studenci – mieszkańcy województwa 
mazowieckiego, w szczególności w przedziale wiekowym 15-26 lat. Działania w ramach 
projektu kierowane były do bywalców klubów i dyskotek w Warszawie oraz w mniejszych 
miastach, wsiach w województwie mazowieckim, a także do użytkowników czatów na portalu 
wp.pl i komunikatorów GG i SKYPE.   

Cele projektu 

– dotarcie z działaniami edukacyjno – profilaktycznymi, w zakresie problemów związanych 
z używaniem alkoholu, do młodzieży i studentów zamieszkałych na terenie województwa 
mazowieckiego, w szczególności poza Warszawą, 

– ograniczenie występowania zachowań ryzykownych wśród młodzieży i studentów 
zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, związanych z używaniem 
alkoholu,  

– podniesienie świadomości młodzieży i studentów zamieszkałych na terenie województwa 
mazowieckiego na temat zagrożeń wynikających z podejmowania ryzykownych 
zachowań, 

– ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników alkoholu, 
związanych m. in. używaniem alkoholu i podejmowaniem pod jego wpływem 
ryzykownych zachowań seksualnych, 

– zwiększenie dostępności do programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych poprzez 
dotarcie bezpośrednio do środowiska użytkowników substancji psychoaktywnych, w tym 
osób zagrożonych uzależnieniem, przebywających w miejscach zwiększonego ryzyka 
używania alkoholu, np. na imprezach lub na czatach internetowych, 

– redukcja ryzyka inicjacji w zakresie zachowań, które mogą mieć szkodliwe konsekwencje 
dla zdrowia (substancje psychoaktywne, ryzykowne zachowania seksualne), 

– rozpowszechnianie i promowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych 
metodą partyworkingu, na terenach nieobjętych dotąd tego typu projektami.  

Główne działania projektowe 

1) Dyżury partyworkerskie poza Warszawą. 
2) Dyżury partyworkerskie w Warszawie (działanie z wkładu własnego finansowego 

z innych źródeł). 
3) Dyżury na czatach wp.pl oraz GG i SKYPE (networkerking/online outreach). 
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Dane liczbowe 

– Liczba kontaktów: 
o podczas dyżurów partyworkerskich poza Warszawą: 562 rozmowy, 
o podczas dyżurów partyworkerskich w Warszawie: 309 rozmów, 
o podczas dyżurów networkerskich: 415 rozmów - na czacie (368) i na GG/Skype 

(47). 
– Liczba dyżurów: 

o 8 dyżurów partyworkerskich poza Warszawą, trwających po 4 godziny każdy, 
obsługiwanych przez 4 partyworkerów; 

o 17 dyżurów partyworkerskich w Warszawie, trwających po 2 godziny każdy, 
obsługiwanych przez 2 partyworkerów; 

o 45 dyżurów networkerskich (15 na GG/Skype i 30 na czacie WP.PL), trwających 
po 2 godziny każdy. 

Online outreach (Networking) 

Czas realizacji 
Działania w ramach projektu były realizowane w trybie ciągłym od 01.01.2014 do 31.12.2014, 
w tym:  

– w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku dzięki wolontarystycznemu zaangażowaniu 
członków i członkiń zespołu Stowarzyszenia Program STACJA; 

– w okresie od 10.07.2014 do 15.10.2014 w ramach projektu pn. „Partyworking na 
Mazowszu – program edukacyjno-profilaktyczny skierowany do młodzieży i studentów”, 
współfinansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

Miejsce realizacji 
Czaty internetowe Wirtualnej Polski (pokoje: seks, 20-latki, samotni, gay, nastolatki), portal GG 
i Skype. W okresie od 10.07.2014 do 15.10.2014 na komunikatorach GG i SKYPE odbywał się 
stały dyżur (we wtorki od godz. 20:00 – 22:00). 

Adresaci projektu 

Projekt skierowany był do młodzieży i młodych dorosłych korzystających z czatów na portalu 
wp.pl i komunikatorów GG i SKYPE.  

Cele projektu 

– przekazywanie wiedzy o bezpieczniejszych zachowaniach seksualnych, 
– pobudzanie do refleksji i krytycyzmu wobec wybranych treści dostępnych w Internecie, 
– wspieranie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez towarzyszenie 

odbiorcom w procesie decyzyjnym, „życzliwą obecność” i informowanie o dostępnych 
miejscach i formach pomocy dostosowanych do potrzeb odbiorców, 
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– wyrównywanie szans w dostępie do edukacji seksualnej, profilaktyki STI, w tym 
HIV/AIDS oraz do wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych oraz bezpieczniejszych 
zachowań seksualnych. 

.Główne działania projektowe 

1) Realizacja dyżurów networkerskich na czatach WP.PL oraz GG i SKYPE. 

Dane liczbowe: 

– Nawiązanych zostało 1038 kontaktów, w tym: 948 z mężczyznami i 92 z kobietami), 
– Liczba dyżurów (w tym wypracowanych w sumie godzin):  114 dyżurów po 2h, czyli 228 

godzin. 

Gra miejska „Let’s talk about sex!” 
Edycja czwarta pt. „Cyber Love – Miłość w czasach Internetu” 

Termin: 12 września 2014 roku  

Realizacja projektu, w tym działania przygotowawcze: czerwiec – wrzesień 2014 

Finansujący: darowizny prywatne zebrane przez portal polakpotrafi.pl w kwocie 1000 zł  

Adresaci  
Adresatami działania byli mieszkańcy Warszawy, w szczególności młodzież i młodzi dorośli 
(osoby od 15 roku życia). Tematyka gry miejskiej oscylowała wokół relacji i związków 
internetowych. Wynika to z faktu, że obecnie młode osoby coraz częściej korzystają z internetu 
w celu nawiązywania nowych relacji - zarówno przyjacielskich, jak i intymnych, np. poprzez 
portale randkowe. Internet jest zatem narzędziem, które stwarza wiele nowych możliwości, ale 
także wiąże się z wieloma zagrożeniami. Relacje internetowe przebiegają inaczej niż te 
nawiązywane w świecie realnym, dlatego zadaniem gry było zaprezentowanie młodym ludziom, 
z jakimi trudnościami takie relacje mogą się wiązać.   

Cele projektu 

Najważniejszą misją gry miejskiej „Let’s talk about sex” jest docieranie do młodych ludzi 
z atrakcyjnymi i innowacyjnymi 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. 

Cele 4. edycji gry miejskiej 

– pobudzenie refleksji na temat relacji i związków internetowych, 
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– zwiększenie wiedzy odbiorców w zakresie możliwości i zagrożeń, jakie mogą wiązać się 
z nawiązywaniem relacji seksualnych przez Internet, 

– zwiększenie dostępu do wiedzy i informacji w zakresie antykoncepcji, problematyki 
HIV/AIDS i innych STI, 

– zwiększenie dostępu do informacji na temat możliwości bezpłatnego i anonimowego 
testowania w kierunku HIV, 

– dostarczenie informacji na temat bezpieczniejszych technik seksualnych, 
– przekazanie informacji na temat dostępnych środków profilaktycznych, sposobach 

prawidłowego ich używania, 
– promowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. 

Główne działania projektowe 

Gra miejska odbyła się 12 września 2014 roku w godzinach 16.00 - 21.00. Na terenie 
Śródmieścia rozmieszczonych zostało pięć stacji, na których czekały na uczestników 
interaktywne i aktywizujące zadania. Cała gra miała charakter fabularny – przedstawiała 
przebieg znajomości zawartej online.  

Uczestnicy gry na stacji nr 1 otrzymywali legitymację gracza, na której zbierali naklejki po 
wykonaniu zadania na każdej ze stacji. Przy każdym zadaniu instrukcji i wsparcia 
w prawidłowym rozwiązaniu udzielali/ły przeszkoleni/one edukatorzy/edukatorki. Na stacji nr 5, 
po wykonaniu ostatniego zadania na uczestników czekał upominek – torba płócienna 
z gadżetami profilaktycznymi.  

Dane liczbowe 

– Bezpośrednio w grze wzięło udział ok. 200 osób, każdy uczestnik miał kontakt 
z wolontariuszem/szką obsługującym/ą punkt gry, 

– w przygotowanie i obsługę stacji gry zaangażowanych zostało 22 wolontariuszy 
Stowarzyszenia Program STACJA oraz organizacji partnerskich, zaproszonych do 
współpracy - Stowarzyszenia Lambda Warszawa i Jump’93, 

– czas pracy wolontariuszy/ek w dniu gry wyniósł 132 godziny (5 godzin gry oraz 1 godzina 
przygotowań), natomiast łączny czas przygotowań do gry szacuje się na 220 godzin 
pracy, co w połączeniu daje ok. 352 godzin. 

STACJA na Przystanku Woodstock 2014 
2014 porad na Woodstock 

Czas realizacji:  30.07.2014 – 2.08.2014 
Finansujący: darowizny prywatne zebrane przez portal polakpotrafi.pl w kwocie 1280 zł  
(http://polakpotrafi.pl/projekt/woodstock?utm_source=projects) oraz środki własne 
Stowarzyszenia. 
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Partner: Stowarzyszeniem Lambda Warszawa  
Adresaci 
Adresatami projektu byli uczestnicy i uczestniczki festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie 
nad Odrą. Stoisko profilaktyczno-edukacyjne znajdowało się „Pasażu NGO”.  

Równolegle do działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzone były rozmowy 
z uczestnikam/czkami festiwalu, których celem było stworzenie porad na bezpieczniejszy 
Przystanek Woodstock. Na bazie informacji, które Woodstockowicze/czki uzyskali/ły podczas 
rozmów z edukatorami, powstały porady dotyczące bezpieczniejszego seksu, profilaktyki 
HIV/AIDS, infekcji przenoszonych drogą płciową, używaniem środków psychoaktywnych itd. 

Efekty rozmów z wybranymi Woodstockowiczami/kami można zobaczyć na filmie pt. 2014 
porad na Woodstock (https://www.youtube.com/watch?v=M1HXhYfyZ54) 

Cele projektu 

– ograniczenie występowania zachowań ryzykownych i podniesienie świadomości na 
temat zagrożeń wynikających z ich podejmowania wśród młodzieży i młodych dorosłych, 
bawiących się na festiwalach, a więc w miejscach zwiększonego ryzyka podejmowania 
ryzykownych zachowań m.in. seksualnych, 

– dostarczenie rzetelnej wiedzy o konsekwencjach ryzykownych zachowań seksualnych  
(np. ryzyka zakażenia HIV, innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową), 

– zwiększenie wiedzy na temat zasad bezpieczniejszej zabawy, 
– dostarczenie wiedzy na temat rzetelnych źródeł informacji (również internetowych) na 

tematy związane z podejmowaniem ryzykownych zachowań (www.narkomania.gov.pl, 
www.aids.gov.pl, www.bezpytan.pl itd.) oraz instytucji pomocowych, 

– promowanie bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV, 
– promocja postaw i zachowań prozdrowotnych; 
– wyrównywanie szans w dostępie do edukacji seksualnej, profilaktyki STI, w tym 

HIV/AIDS oraz do wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych i bezpieczniejszych 
zachowań seksualnych, 

– 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 wspólnym stoisku Stowarzyszenia Program Stacja i Stowarzyszenia Lambda 
Warszawa pracowało 10 edukatorów/ek, 

– stoisko było czynne przez 8-10 godzin dziennie, 
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– w sumie udzielono ponad 6 tysięcy porad w trakcie trwania całego festiwalu, 
– działania partyworkerskie dotarły do około 15 tysięcy osób, w sposób pośredni 

i bezpośredni. 

Współpraca krajowa i międzynarodowa 

 Dnia 19.02.2014 roku Stowarzyszenie Program STACJA zostało przyjęte w poczet 
organizacji członkowskich The International Committee on the Rights of Sex Workers 
in Europe (ICRSE) http://www.sexworkeurope.org. 

 Dnia 18.11.2014 nasi streetworkerzy Kasia Rżanek i Michał Tęcza uczestniczyli 
w spotkaniu poświęconemu działaniom outreachowym na Przystanku Woodstock. 
Owocem spotkania jest współpraca z niemiecką organizacją streetworkerską Chill Out 
(http://www.chillout-pdm.de) i planowanie wspólnych działań na Woodstock 2015. 

 Stowarzyszenie jest zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich – 
reprezentantami Stowarzyszenia są Wojciech Gola i Paula Woźniakowska, którzy 
regularnie uczestniczyli w spotkaniach i pracach Sieci.  

 W 2014 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę ze słowacką organizacją Mládež 
ulice. 

Konferencje, konsultacje, szkolenia 

 Przedstawiciel Stowarzyszenia Program STACJA – Wojciech Gola – uczestniczył 
w tworzeniu i konsultowaniu dokumentu o nazwie „Standardy pracy środowiskowej, 
kierowanej do dzieci i młodzieży, realizowane przez wychowawców podwórkowych, 
streetworkerów – pedagogów ulicy, streetworkerów młodzieży, m.st. Warszawy”. Osobą 
opracowującą standardy oraz koordynującą proces ich powstawania była Elżbieta 
Bielecka – członkini STACJI, wieloletnia prezeska Stowarzyszenia. Praca nad 
standardami wynikała z Programu Rodzina na lata 2010-2020 m.st. Warszawy. 
Stworzone standardy są propozycją uporządkowania różnych form pracy środowiskowej, 
realizowanych na terenie m.st. Warszawy.  

 Dnia 11 lutego 2014 roku odbyła się konferencja pt. Razem tworzymy lepszy Internet 
z okazji Dnia Bezpieczniejszego Internetu zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje 
oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). W konferencji uczestniczyły 
Aleksandra Antoniuk i Katarzyna Kałuska.  

 Dnia 27.02.2014 roku miało miejsce wystąpienie reprezentantek Stowarzyszenia 
Aleksandry Antoniuk i Moniki Groteckiej na seminarium pt. Networking – cyberpomoc, 
poświęconemu tematyce cyberprzemocy oraz zagrożeń w przestrzeni wirtualnej. 
Seminarium odbyło się w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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w Krakowie. 

 Dnia 22.05.2014 roku miała miejsce Naukowa Konferencja Studencka #sex #health 
#education, czyli edukacja seksualna w pigułce, zorganizowana przez Studenckie Koło 
Naukowe Zdrowia Publicznego sekcja Promocji Zdrowia oraz Zakład Zdrowia 
Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Podczas konferencji Katarzyna Kałuska i Wojciech Gola wygłosili referat pt. Edukacja 
seksualna na ulicy i w klubie – czyli streetworking i partyworking w Stowarzyszeniu 
Program Stacja. 

 W dniach 25-26 września 2014 r. odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja 
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, zorganizowana przez Fundację Dzieci 
Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK). W konferencji 
uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia: Aleksandra Antoniuk, Katarzyna Kałuska, 
Monika Grotecka.  

 Dnia 19.11.2014 w Poczdamie odbyła się konferencja dotycząca problematyki HIV/AIDS, 
seksualności młodzieży w Polsce i Niemczech, w której uczestniczyli nasi 
przedstawiciele Kasia Rżanek i Michał Tęcza (https://www.aidshilfe-
potsdam.de/themen/deutsche-aidshilfe/).  

 W dniach 1-2.12.2014 roku odbyła się XXI Konferencja Człowiek żyjący z HIV w rodzinie 
i społeczeństwie, zorganizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res 
Humanae”, z okazji Światowego Dnia AIDS. Stowarzyszenie Program STACJA posiadało 
swoje stoisko promocyjno-edukacyjne na konferencji. Stoisko obsługiwali/ły 
członkowie/inie, wolontariusze/szki STACJI, oraz młodzież i młodzi dorośli – odbiorcy 
projektu STREETOPCJA, którzy także aktywnie brali udział w panelach konferencji. 

 W ramach szkoleń wewnętrznych, organizowanych przez Stowarzyszenie Program 
STACJA odbyły się 3 spotkania ("Wprowadzenie do systemu pomocy społecznej 
w Polsce" prowadząca: Edyta Gogół, "Działanie służb mundurowych w Polsce", 
prowadzący: Maciej Kepka, Warsztat dotyczący zagadnień związanych z LGBTQ, 
prowadzący: Michał Sawicki). 

 Stowarzyszenie brało czynny udział w konsultowaniu dokumentów strategicznych 
i programowych z zakresu polityki społecznej: Projektu rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy i sprawozdania 
dotyczącego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz Programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych dla m.st. Warszawy w 2015. 
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Publikacje i wystąpienia w mediach 

 Materiał Kręcioła TV dotyczący organizacji pozarządowych obecnych w Strefie NGO na 
Festiwalu Przystanek Woodstock, http://kreciola.tv/video/102219467. 

 Materiał „z przymrużeniem oka o miłości na Woodstocku” z komentarzem członkiń 
Stowarzyszenia (materiał TVP Gorzów Wielkopolski). 

 Wywiad dla Radia KAMPUS o projekcie „2014 porad na Woodstock”, opublikowany 
16.07.14, osoba reprezentująca Stowarzyszenie: Edyta Gogół. 
https://www.youtube.com/watch?v=ayGL53GKc30. 

 Wywiad dla Polskiego Radia Czwórka o grze miejskiej Let's talk about sex!, 
opublikowany 1.09.14.; osoba reprezentująca Stowarzyszenie: Katarzyna Kałuska.  

 Materiał radia Kampus o grze miejskiej Let's talk about sex!, opublikowany 5.09.14.; 
osoba reprezentująca Stowarzyszenie: Edyta Gogół. 
https://www.youtube.com/watch?v=TB5mkJHtt8o. 

 Materiały informacyjne o grze miejskiej Let's talk about sex! w serwisach informacyjnych 
Radia Kampus, WAWA, Eska, Eska Rock, VOX.  

 4.12.2014 – audycja w Radiu Kampus dotycząca imprez profilaktycznych, realizowanych 
w ramach Kampanii pt. BAW SIĘ BEZPIECZNIEJ!, skierowanej do osób podejmujących 
ryzykowne zachowania, osoba reprezentująca Stowarzyszenie: Aleksandra Antoniuk 

 5.12.2014 - nagranie materiału informacyjnego w Radiu Roxy dotyczącego imprez 
profilaktycznych realizowanych w ramach Kampanii pt. BAW SIĘ BEZPIECZNIEJ!, 
skierowanej do osób podejmujących ryzykowne zachowania, osoba reprezentująca 
Stowarzyszenie: Aleksandra Antoniuk 

 11.12.2014 – nagranie materiału informacyjnego w Polskim Radiu Czwórce dotyczącego 
imprez profilaktycznych realizowanych w ramach Kampanii pt. BAW SIĘ 
BEZPIECZNIEJ!, skierowanej do osób podejmujących ryzykowne zachowania, osoba 
reprezentująca Stowarzyszenie: Aleksandra Antoniuk 

Inne aktywności 

 Udział w Festiwalu EROtrends Erotyka – Lifestyle – Zdrowie, w dniach 17-18 maja 2014 
roku. Na targach Stowarzyszenie Program STACJA posiadało swoje stoisko promocyjno-
edukacyjne. 

 Piknik Inicjatyw Obywatelskich, w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, dnia 14 września 2014 na ul. Krakowskie Przedmieście. Stowarzyszenie 
Program STACJA posiadało swoje stoisko na pikniku w strefie „Zdrowie”. 
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http://kreciola.tv/video/102219467
https://www.youtube.com/watch?v=ayGL53GKc30
https://www.youtube.com/watch?v=TB5mkJHtt8o
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