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SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIEE  MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  ZZAA  22001199  RROOKK  

 

 

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” 
Siedziba Zarządu: ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa 

 
Siedziba Stowarzyszenia: ul. Złota 7 lok. 21, 00-019 Warszawa 

tel./faks: 22 464 85 85 lub 602 328 088 
KRS: 0000319790, NIP: 524-266-68-11, REGON: 141681893 

 

Nr konta bankowego: 22 2130 0004 2001 0470 6792 0001 Volkswagen Bank Direct 
 

Skład Zarządu: 
Robert Piotr Łukasik – prezes; 

Dagmara Kraus – wiceprezeska; 

Anna Omiecińska – sekretarz; 
Bartosz Karolak – skarbnik; 

Roman Latoszyński – członek Zarządu. 
 

Wstęp: 
Zjednoczenie istnieje od 12 lat. Od lat mamy skonkretyzowany obszar działania i aktywności. 

Zajmujemy się edukacją seksualną i prozdrowotną, profilaktyką HIV/AIDS, wsparciem i opieką nad 

osobami żyjącymi z HIV ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy MSM (mężczyzn mających  seks 
z mężczyznami), wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizujemy projekty dot. 

przeciwdziałania narkomanii i ryzykownym zachowaniom seksualnym. Działamy stosując 
niekonwencjonalne metody. Edukujemy w klubach, akademikach i podczas własnych akcji ulicznych. 

Organizujemy akcje i kampanie społeczne, mające na celu szerzenie tolerancji wobec żyjących z 

HIV/AIDS i osób LGBTQ. Prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym oferujemy 
bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV. Organizujemy grupy twórcze, wsparcia i rozwoju 

osobistego dla osób HIV+. Organizuje wyjazdy rehabilitacyjne dla osób HIV+, podczas których 
uczestnicy/ki mogą brać udział w zajęciach sportowych, rozwojowych, korzystać z zabiegów, bez 

obawy że będą stygmatyzowani społecznie. Działamy w sposób ciągły, w zasięgu ogólnopolskim. 

Organizujemy cykl spotkań Czwartki na Plus! – konsultacje medyczne i pomoc psychoedukacyjna dla 
osób HIV+. Pracujemy metodą streetworkingu i partyworkingu realizując programy skierowane do 

grupy MSM, w tym również do osób świadczących usługi seksualne w klubach oraz nieformalnych 
miejscach spotkań. Od 2013 roku jesteśmy OPP. Posiadamy stały zespół pracowników (16 osób) – ze 

względu na specyfikę problematyki, większość posiada wykształcenie wyższe (psychologiczne lub 
pedagogiczne) oraz certyfikację KC ds. AIDS. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Bezpiecznik – miejsce, z 

którego mogą skorzystać osoby świadczące usługi seksualne pracujące na ulicy lub/i w agencjach oraz 

osoby homo i biseksualne poszukujące wsparcia. Bezpiecznik jest miejscem, w którym można się 
umyć, skorzystać z zaplecza kuchennego, napić się kawy i przede wszystkim porozmawiać z 

doradcami. Ośrodek świadczy również specjalistyczną pomoc w zakresie porad prawnych, 
medycznych, poradnictwa socjalnego lub/i wsparcia w zakresie uzależnień i przemocy. Źródła 

finansowania: M. St. Warszawa; Zarząd Województwa Mazowieckiego; Krajowe Centrum ds. AIDS; 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
Program Obywatele dla Demokracji ze środków EOG; Zarządy Dzielnic: Śródmieście, Wola, Bielany, 

Żoliborz, Praga Północ, Praga Południe M. St. Warszawy oraz koncerny farmaceutyczne. 
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Grantodawcy i sponsorzy działalności Zjednoczenia w 2019 roku: 
 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy; 

 Zarząd Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy; 

 Zarząd Dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy; 

 Zarząd Dzielnicy Wola M. St. Warszawy; 

 Janssen-Cilag Polska Sp. z o. o. 

 Abbvie Polska Sp. z o. o.; 

 Gilead Sciences; 

 Roche Polska Sp. z o.o.; 

 TiK-Soft Sp. z o.o.; 

 Klub „Galeria”; 

 

Zrealizowane projekty w 2019 roku: 
 

Projekt „Razem Plus! II”.  
Projekt realizowany w konsorcjum. 
Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 

 
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy  

Umowa nr PS/B/VI/1/4/34/2018-2020 zawarta w dniu 14.03.2018 – projekt wieloletni do końca 2020 
roku. 

Kwota dofinansowania - całościowa: 345 000,00 zł. 

 
Na potrzeby realizacji zadania i możliwie jak najbardziej wszechstronnego podejścia do tematu 

wsparcia osób żyjących z HIV w Warszawie, zawiązaliśmy porozumienie sześciu organizacji 
specjalizujących się w pracy z osobami z konkretnych grup odbiorców. Organizacje wchodzące w skład 

Konsorcjum Razem Plus od wielu lat działają na polu profilaktyki, edukacji HIV/AIDS oraz opieki nad 
osobami żyjącymi z HIV/AIDS w Polsce – są to organizacje rekomendowane przez Krajowe Centrum 

ds. AIDS (agendę Ministerstwa Zdrowia). Wzajemna współpraca, wymiana doświadczeń oraz 

mobilność pacjentów pomiędzy organizacjami i ofertami ma na calu zapewnienie możliwie jak 
najbardziej  kompleksowej pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV w Warszawie. W ramach 

realizacji zadania planujemy zorganizowanie specjalistycznej pomocy psychologicznej i poradnictwa 
informacyjno-medycznego w formie spotkań stacjonarnych dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS 

oraz ich rodzin i bliskich, w szczególności dla osób świeżo zdiagnozowanych zamieszkujących lub 

przebywających na terenie M. St. Warszawy. 
 

Projekt „PKD Jagiellońska 34”. 
Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV 

 

Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy  
Umowa nr PS/B/VI/1/4/30/2018-2020 zawarta w dniu 25.03.2018 – projekt wieloletni do 2020 roku. 

Kwota dofinansowania: 360 000,00 zł. 
 

Uruchomienie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego prowadzącego poradnictwo 
okołotestowe i wykonującego bezpłatne i anonimowe testy w kierunku HIV przy Poradni 

Internistyczno-Specjalistycznej przy ulicy Jagiellońskiej 34 w Warszawie, 5 dyżurów w tygodniu po 2 

godziny realizowane przez 1 certyfikowanego doradcę + 1 osoba (wykwalifikowany personel 
medyczny odpowiedzialny za pobieranie krwi do badań). 

W okresie od 02.01.2019 – 31.12.2019 testy w kierunku HIV wykonało w naszym PKD 783 osóby. 
W roku 2019 w PKD Jagiellońska zostało wykrytych 10 zakażeń HIV (potwierdzone w teście 

przesiewowym oraz teście potwierdzenia). Jest to zdecydowany wzrost w porównaniu z rokiem 

poprzednim, gdzie wykryto tylko jedno zakażenie. 
 

Projekt „Nie jesteś sam!” 
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi. 
 
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy  

Umowa nr PS/B/VI/1/6/10/492/2018-2021 zawarta w dniu 25.03.2018 – projekt wieloletni do 2021 

roku. 
Kwota dofinansowania: 164 668,00 zł. 
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W ramach realizowanej dotacji dofinansowane zostały działania: Warsztaty umiejętności 

psychospołecznych. Praca trenerów prowadzących. 2 grupy po maksymalnie 15 osób. Forma zajęć: 
warsztatowa z wykorzystaniem metod interaktywnych angażujących osobiste zasoby uczestników. 

Grupa jednolita płciowo – mężczyźni z grupy MSM, przedział wiekowy 18-45 lat. Liczba jednostek 

zrealizowanych w ramach dotacji: 2 grupy. Trening trwający 8 sesji po 4 godziny – razem 32 godziny 
dla jednej grupy. Razem 64 godziny, przy pracy dwóch trenerów razem: 128 godziny pracy trenerskiej 

W miesiącach czerwiec - sierpień realizowaliśmy 8 spotkań/sesji dla grupy 8 osobowej. Od września 
wznowiliśmy zajęcia dla nowej grupy, w której ostatecznie uczestniczyło 9 osób - spotkania odbywały 

się dwa razy w miesiącu - grupa w porozumieniu z prowadzącymi ustalała terminy zajęć. Spotkania 
grupy zazwyczaj odbywały się w soboty, czasami był to piątek, uzależnione było to od dyspozycji 

czasowych uczestników zajęć (ograniczenia - szkoła, praca, obowiązki służbowe). - Dyżury specjalistek 

i doradców - psycholożki i terapeutów uzależnień i doradców (interwencja kryzysowa). Dyżury 
odbywały się raz w tygodniu. Każdy ze specjalistów mała do dyspozycji osobny gabinet umożliwiający 

odbywanie swobodnych i dyskretnych rozmów z klientami. Każdy dyżur trwał min. 2 godziny. 1 raz w 
tygodniu, 2 godziny, przez okres 12 m-cy. 2 specjalistów x 50 dyżurów x 2 godziny = 200 godzin. 

 

Projekt „Trzeźwa i odpowiedzialna młodość IV” 
Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie 

w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy - Dzielnica Śródmieście. 

 
Donator: Dzielnica Śródmieście M. St. Warszawy  

Umowa nr ŚRO/WSS/B/VI/1/6/10/327/2019/453/1167 zawarta w dniu 02.04.2019 

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł.; 
 

W ramach realizacji zadania przeprowadziliśmy sześciogodzinne zajęcia warsztatowe dla młodzieży na 
temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Dzielnicy Śródmieście. 

Zajęcia warsztatowe były realizowane w dwóch blokach, każdy po dwie godziny dydaktyczne dla 
czterech placówkach edukacyjnych (liceum ogólnokształcące i technikum zawodowe). W ramach 

realizacji zadania program zrealizowano w 16 klasach, dzielonych na dwie mniejsze grupy (w celu 
zapewnienia optymalnych warunków niezbędnej dla pracy metodami interaktywnymi, pracowaliśmy w 

grupach maksymalnie po 15 osób). Program realizowano w 4 placówkach edukacyjnych, w każdej 

szkole dla 4 klas – razem 16 klas - 32 grupy. Zajęcie zaplanowane były dla klas pierwszych. W każdej 
grupie pracował odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony team trenerów. 

W zajęciach udział wzięło łącznie 487 uczniów - 258 chłopców i 229 dziewcząt. 
 

Projekt „Żyj odpowiedzialnie VI” 
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV, skierowanych do młodzieży w wieku 

13-18 lat. 

 
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy  

Umowa nr UMIA/PS/B/VI/1/4/147/2019-2021 zawarta w dniu 02.10.2019 – projekt wieloletni do 2021 
roku. 

Kwota dofinansowania: 125 000,00 zł. 

 
W okresie od 01.08.2019 do 31.12.2019 przeprowadziliśmy zajęcia łącznie w 54 grupach dla 6 szkół (4 

klasy w każdej szkole - 8 grup) i 6 placówek wsparcia dziennego (6 grup) w Warszawie - dla 816 osób 
(średnio 15 osób w 1 grupie). Program zajęć realizowany był w III blokach tematycznych. Bloki 

realizowane były w dwóch częściach po dwie godziny dydaktyczne – razem 4 godziny pracy 
warsztatowej w grupie nie większej niż 15 osób (grupy koedukacyjne). W każdej grupie pracowało 

dwóch doświadczonych i certyfikowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS trenerów. Zajęcia 

prowadzone były metodami aktywizującymi osobiste zasoby i doświadczenia uczestników/czek, a także 
poprzez wykłady, prezentacje, pokazy filmów. 
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Projekt „Kochaj bezpieczniej II” 
Projekt realizowany w konsorcjum. 
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i 
selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom 

HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.  

1. Program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. 
 

Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy  
Umowa nr PS/B/VI/1/4/27/2018-2020 zawarta w dniu 25.03.2018 – projekt wieloletni do 2020 roku. 

Kwota dofinansowania – całościowa: 350 000,00 zł. 
 

Projekt informacyjno-edukacyjny „Kochaj bezpieczniej” skierowany jest do osób młodych 

podejmujących zachowania zwiększające ryzyko zakażenia HIV, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowiska studenckiego. Głównym jego celem jest zwiększenie dostępu do wiedzy, informacji i 

poradnictwa i testowania w zakresie HIV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, a także 
minimalizacja szkód zdrowotnych, w szczególności zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV. 

 

Projekt „Safer Party II” 
Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających 

szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 
psychoaktywnych , obejmujące działalność edukacyjną i inne. 

 
Donator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Biuro Edukacji Społecznej. 

Umowa nr 145/223/19 zawarta w dniu 25.07.2019. 

Kwota dofinansowania: 14 850,00 zł. 
 

Uruchomiliśmy oddziaływania edukacyjne realizowane metodą partyworkingu w wybranych 5 barach, 
klubach, dyskotekach, których oferta skierowana jest do osób ze środowiska LGBTQ. Działanie 

realizowane było ściśle we współpracy z właścicielami i obsługą klubów. W ramach wydatkowania 

dotacji dofinansowano dyżury edukacyjno-profilaktyczne partyworkerów/ek (konsultantów/ek) w 5 
wybranych klubach gejowskich w Warszawie. Zakres dofinansowania: 5 klubów x 10 dyżurów (2 dyżur 

w m-cu) x 2 godziny x 2 osoby = 200 godzin. W trakcie jednego dyżuru partyworkerów/ek dotarliśmy 
z informacją/edukacją do min. 20 osób. W okresie od 15 lipca do 15 grudnia 2019 zrealizowaliśmy 50 

dyżurów = min. 1000 klientów (odbiorcy działań w klubach). 

 
Projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. 

W ramach programu umożliwiliśmy naszym klientom/kom korzystanie z bezpłatnej pomocy 
psychologicznej w lokalu Zjednoczenia. 

Pomoc psychologiczna prowadzona była przez terapeutkę Lidię Woć po wcześniejszym kontakcie 
telefonicznym. 

W ramach realizacji projektu z bezpośredniej pomocy psychologicznej (sesje indywidualne) skorzystało 

7 osób. 
 

Projekt “Razem 2019”. 
Centralne obchody World AIDS Day 2019 w Warszawie. 

Z okazji Światowego Dnia AIDS 2019 zorganizowaliśmy koncert charytatywny "Ladies in red". 

Koncert odbył się 30 listopada 2019 w warszawskim Klubie Galeria przy Placu Mirowskim 1. W 
koncercie udział wzięły najpopularniejszy polskie Drag Queen's. 

 
W ramach działań związanych z obchodami Światowego Dnia AIDS Zjednoczenie wystawiło stoisko 

edukacyjne na XXVI edycja Konferencji "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie"  w hotelu 
Marriott w Warszawie, w dniach 25-26 listopada 2019 r. 

 

Projekt „Wspólna Wigilia” 
Organizacja spotkania wigilijnego oraz pomocy świątecznej dla podopiecznych Zjednoczenia dzięki 

wsparciu Firmy Gilead Polska Sp. z o. o. Spotkanie wigilijne miało miejsce w Klubie „Ramona” w dniu 
19 grudnia 2019. 

 

 
 



 5 

Współpraca lokalna podejmowana przez Zjednoczenie w 2019: 
 

Czynny udział w pracach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i 
HIV/AIDS przy Biurze Polityki Społecznej M. St. Warszawy. 

 

Udział w pracach Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego w dzielnicach Śródmieście i Praga 
Północ; 

 
Udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego „Warszawa Różnorodna”, która dotyczy spraw 

związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, 
wyznanie lub światopogląd, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną. 

 

Udział prezesa Zjednoczenia Roberta Piotra Łukasika w pracach Rady Konsultacyjnej ds. MSM przy 
Krajowym Centrum ds. AIDS. Prezes Zjednoczenia piastuje stanowisko wiceprzewodniczącego Rady. 

 
 

Aktywność Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy” w cyberprzestrzeni w 2019 roku: 

 
Fanpage Zjednoczenia na Facebooku - www.facebook.com/pozytywnwteczy  

Strona funkcjonuje od 2008 i zyskała 5 127 obserwujących.. 
 

Strona grupy Zjednoczenia na Facebooku - www.facebook.com/groups/297140602314 
Liczba uczestników grupy: 1 902 osób. 

 

Kanał filmowy na portalu YouTube. Profil jest systematycznie uaktualniany o kolejne materiały i filmy. 
Na naszym kanale udostępniamy 68 filmów. Kanał istnieje od 11 maja 2010 roku. 

Adres kanału na portalu YouTube: www.youtube.com/mrpozytywni 
 

Witryna internetowa: 

Strona główna Zjednoczenia – www.pozytywniwteczy.pl  
Oglądalność strony w 2019 roku: 23 328 odsłon; 
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