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Skład Zarządu

Robert Piotr Łukasik – prezes;
Dagmara Kraus – wiceprezeska;
Anna Omiecińska – sekretarz;
Bartosz Karolak – skarbnik;
Roman Latoszyński – członek Zarządu.

Wstęp
Zjednoczenie aktywnie działa od 13 lat, w sposób ciągły, w zasięgu ogólnokrajowym, w obszarze profilaktyki HIV/
AIDS, w tym edukacji seksualnej i prozdrowotnej oraz wsparcia dla osób HIV+, w szczególności koncentrujemy się 
na profilaktyce HIV w środowisku MSM. Realizujemy programy edukacyjne i pomocowe dla młodzieży, dorosłych 
oraz seniorów. Działamy w szkołach, na uczelniach, w przestrzeni miejskiej (na ulicach, w parkach) oraz na impre-
zach masowych. Prowadzimy działania edukacyjne metodą streetworkingu i partyworkingu w Domach Studenta 
i klubach studenckich w Warszawie. Od początku działalności aktywnie działamy w grupie MSM (mężczyzn mają-
cych seks z mężczyznami), prowadząc różnorodne działania w klubach gejowskich i seks klubach. Stworzyliśmy w 
centrum Warszawy Ośrodek Bezpiecznik, miejsce przyjazne dla osób świadczących usługi seksualne, osób LGBT 
i osób żyjących z HIV. Razem z 6-ścioma organizacjami tworzymy na zlecenie m. st. Warszawy integralny system 
pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV i ich rodzin, na którym się koncentrujemy. Organizujemy grupy wsparcia i 
interwencyjne dożywianie dla osób HIV+. Od 8 lat prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny, w którym wyko-
nujemy bezpłatne i anonimowe testy na HIV. Prowadzimy kampanie społeczne przeciwdziałające stygmatyzacji osób 
HIV+. Wspieramy rzecznictwo na rzecz osób żyjących z HIV w Polsce - aktywnie działamy w konsorcjach, koalicjach i 
Komisjach Dialogu. Działamy w Internecie oraz w mediach społecznościowych (prowadzimy własne profile na FB, IG 
i YT). Prowadzimy szkolenia dla różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Posiadamy odpowiednie przy-
gotowanie, bazę kontaktów i mamy doświadczenie w prowadzeniu projektów pomocowych dla osób HIV+ zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Prowadzimy program doraźnego wsparcia socjalnego dla osób HIV+ borykających 
się z problemem bezdomności lub ubóstwa (posiłki, korzystanie z łazienki i pralko-suszarki). Realizujemy w naszym 
lokalu również projekty dla Seniorów (kurs komputerowy, zajęcia kulinarne, DKF i joga). Prowadzimy staże i praktyki 
studenckie dla studentów w programie wolontariackim. Realizujemy projekty samodzielnie i w konsorcjach z innymi 
organizacjami. Borykamy się z ogromnym problemem pozyskiwania środków na prowadzenie wsparcia dla osób 
HIV+. Krajowe Centrum ds. AIDS (agenda Ministerstwa Zdrowa) i Samorządy NIE przeznaczają funduszy na tego typu 
działania - w kręgu zainteresowania donatorów najczęściej jest tylko profilaktyka zakażeń HIV i testowanie. Nasze 
programy pomocowe dla osób HIV+, ze względu na ograniczenia, prowadzone są doraźnie i w okrojonej formie, co 
stanowi dla nas duży problem w planowaniu rezultatów długofalowego oddziaływania i wpływu na poprawę jakości 
życia podopiecznych. Mimo trudności w pozyskiwaniu środków na trudny temat edukacji seksualnej, profilaktyki 
HIV staramy się rozwijać i być innowacyjni Wprowadzamy nowe formy oddziaływania i uczymy się nowych narzędzi 
- zmiany, które wymusiła pandemia.

Posiadamy stały zespół pracowników/czek (15 osób). Zrzeszamy obecnie 45 aktywnych członków/członkiń. Nie 
zatrudniamy pracowników/czek na etat, zatrudniani są na umowę zlecenie w ramach projektów. Część pracowników/
czek pracuje społecznie. Współpracujemy z przeszkolonymi wolontariuszami – ok. 11 osób. Księgowość prowadzona 
jest przez jedną i stałą osobę, zatrudnioną na umowę zlecenie. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, 
realizując działania dla osób HIV+. Bierzemy udział w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego w M. St. Warszawa, 
Wojewódzkim Zespole ds. Zapobiegania HIV w woj. mazowieckim oraz Radzie Konsultacyjnej ds. MSM przy KC ds. 
AIDS. Stale dbamy o rozwój Zespołu, nasi członkowie/inie biorą udział w licznych szkoleniach kursach i konferen-
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cjach zewnętrznych. Prowadzimy również wewnętrzną superwizje naszych działań. W naszym Zespole działają osoby 
z grup naszych beneficjentów, co daje nam możliwość szkolenia i wsparcia peeredukatorów w ich macierzystych 
środowiskach. Prowadzimy program stażowy, m. in. mamy podpisaną umowę z Wydziałem Nauk Społecznych 
SGGW. Jesteśmy inicjatorem powstania Koalicji „Polska Plus” oraz członkiem Koalicji „1 Grudnia”, zrzeszającej czoło-
we organizacje zajmujące się HIV w Polsce. Posiadamy wynajęty od M. St. Warszawy lokal, który wyremontowaliśmy 
we własnym zakresie – 100 m2, 5 pokoi + łazienka, kuchnia i WC. Lokal wyposażony jest w urządzenia biurowe, meble 
i sprzęty kuchenne, które umożliwią nam sprawne prowadzenie działalności pomocowej. Nie prowadzimy działal-
ności gospodarczej, świadczona przez nas pomoc jest bezpłatna. Aktywnie współpracujemy z wieloma organizacja-
mi polskimi i zagranicznymi. Działania finansowane są ze środków M. St. Warszawy, Krajowego Centrum ds. AIDS, 
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Samorządu Województwa Mazowieckiego, FIO, środków z sektora 
prywatnego - darowizny i granty od firm farmaceutycznych.

Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy powstało w 2008 z inicjatywy osób żyjących z HIV. W założeniu miała to być orga-
nizacja, która swoje działania miała koncentrować na pomocy dla osób seropozytywnych w środowisku LGBTQ. Ze 
względu na ilość spraw i problemów, od samego początku swojego istnienia podejmowaliśmy szereg działań eduka-
cyjno-profilaktycznych wykraczających poza planowany wcześniej zakres. Prowadzimy wiele różnorodnych działań 
edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do różnych grup odbiorców. Przez ostatnie lata działalności Zjednoczenie 
koncentruje swoją aktywność na pomocy dla osób HIV+, tworząc grupy wsparcia i budując wspólnie z innymi organi-
zacjami integralny system wsparcia i pomocy w Warszawie.

W roku 2010 Zjednoczenie zostało nominowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS (agenda Ministerstwa Zdrowia) do 
międzynarodowej nagrody Red Ribbon Award 2010.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią COVID cześć naszej aktywności edukacyjnej 
i wsparciowej przenieśliśmy do Internetu. W celu utrzymywania stałego kontaktu z naszymi podopiecznymi oraz 
kontynuowania działalności edukacyjnej/wsparciowej stworzyliśmy Poradnię online. Cyklicznie od wtorku do piątku 
emitujemy w sieci internetowej wystąpienia specjalistów/ek zaangażowanych w działalność Zjednoczenia. Udzielamy 
wsparcia i specjalistycznego poradnictwa przy pomocy komunikatorów internetowych. Staramy się być w stałym 
kontakcie z naszymi podopiecznymi i wspierać ich w tym trudnym czasie. Systematyczność wsparcia ma ogromne 
znaczenie w systemie zdrowienia i utrzymania dobrostanu naszych klientów.

Działamy zgodnie i w oparciu o swój Statut, realizując wytyczone cele. Od 2013 roku jesteśmy OPP, co nakłada 
na nas obowiązek upubliczniania sprawozdań merytorycznych i finansowych. Posiadamy stronę internetową, na 
której systematycznie zamieszczamy informacje o bieżących działaniach oraz upubliczniamy informacje dot. bieżą-
cych projektów, źródeł i wysokości finansowania. Prowadzimy fanpage na portalu Facebook (5127 obserwujących), 
publikujemy informację i zdjęcia z naszych działań. Posiadamy kanał na YouTube, na którym zamieszczamy filmy 
dokumentujące działalność i kampanie. Posiadamy wewnętrznie ustalony Regulamin Pracy Zarządu, który precyzyj-
nie określa system podejmowania wspólnych decyzji, tak aby zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości i nadużyć. 
Regulamin został uchwalony przez Zgromadzenie Walne Członków. Działamy zgodnie z przepisami prawa, składamy 
sprawozdania do instytucji publicznych, przestrzegamy prawa pracy, przepisów BHP oraz praw i obowiązków wolon-
tariusza.
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Grantodawcy i sponsorzy działalności Zjednoczenia w 2020 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;

 �Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej;

 � Janssen-Cilag Polska Sp. z o. o.

 � Abbvie Polska Sp. z o. o.; 

 � Gilead Sciences; 

 � ViiV Healthcare - GlaxoSmithKline

 � TiK-Soft Sp. z o.o.; 

 � Klub „Ramona”; 

Zrealizowane projekty w 2020 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

W ramach realizacji działania współpracowaliśmy w konsorcjum składającym się z sześciu organizacji. Projekt połą-
czył we wspólnej pracy na rzecz osób żyjących z HIV przeróżne organizacje, z różnymi zasobami i doświadczeniami 
- zarówno te małe, niszowe i nowopowstałe z organizacjami posiadającymi wieloletnie doświadczenie i wypracowa-
ne struktury. Każda z organizacji tworząca projekt „Razem Plus II” jest unikatowa w zakresie swojej specjalizacji w 
dotarciu do specyficznych grup odbiorców. Różnorodność organizacji wchodzących w skład konsorcjum zapewniła 
nam umiejętne dotarcie i oddziaływanie w środowiskach trudno dostępnych, wśród osób szczególnie narażonych na 
ryzyko zakażenia HIV. Na przestrzeni trzech lat realizacji zadania, byliśmy uczestnikami ogromnych zmian i wyzwań w 
pracy z klientem zakażonym HIV lub/i chorym przewlekle. Zmiany dotyczące dostępu do leków, w tym do PrEP, szyb-
kiego testowania oraz ograniczenia zawiązane z pandemią COVID-19 wymusiły na nas potrzebę uczenia się nowych 
sposób dotarcia do klientów oraz przeformułowywania znanych nam dotychczas form oddziaływania.

Działania stanowiły kontynuację, bądź rozwinięcie wcześniej realizowanych działań. Utrzymanie ich ciągłości przez 
kolejne trzy lata pozwoliło na pełne osiągnięcie celów programu. W latach 2018-2020 liczba odbiorców utrzymywała 
się na stałym poziomie, a osoby korzystające z naszej oferty miały zapewnione poczucie ciągłości realizowanych dzia-
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łań i dostępu do wsparcia. Dzięki współpracy w konsorcjum „Razem Plus II” różnorodnych organizacji, istniała możli-
wość zapewnienia klientom zróżnicowanej oferty. Nasi Klienci stanowią niejednorodną grupę i dostępność bogatej 
oferty pomocowej, dedykowanej różnym grupom odbiorców (kobiet, mężczyzn MSM, osobom ze środowiska fety-
szowego MSM) sprzyjała realizacji celów projektu. W 2020 r zapewnienie ciągłości realizacji zadań wymagało zmiany 
formy pracy. Wybuch epidemii koronawirusa wymusił realizację większości działań online lub hybrydowo (online 
oraz stacjonarnie). Przez cały okres realizacji kluczowym działaniem było prowadzenie Punktu Przyjęć dla osób żyją-
cych z HIV/AIDS ich bliskich. Realizacja tego działania obejmowała zarówno obowiązki związane z nadzorem meryto-
rycznym, koordynacją ścieżki pacjenta, jak i wstępnej diagnostyki i poradnictwa. W latach 2018-20 realizowane były 
działania z zakresu wsparcia indywidalnego, realizowane przez specjalistów, bądź też odpowiednio przygotowane 
merytorycznie osoby żyjące z HIV. Dzięki temu dostępna była zarówno specjalistyczna pomoc np. psychologa, praw-
nika, pracownika socjalnego, jak i wsparcie, w którym ważnym elementem było doświadczenie własne. Konsultacje 
indywidualne realizowane były w kontakcie bezpośrednim oraz w 2020 r online lub telefonicznie. Najczęściej miały 
charakter interwencji kryzysowej lub spotkań psychoedukacyjnych, Ze wsparcia indywidualnego często korzystały 
osoby nowo zakażone, ale największą grupę odbiorców stanowiły osoby z wieloletnim zakażeniem, które doświad-
czały różnych kryzysów i trudności. Przez cały okres realizacji projektu prowadzone było również wsparcie grupowe. 
Najważniejszym elementem były spotkania grup samopomocowych. Możliwość uczestnictwa w spotkaniach z innymi 
osobami doświadczającymi tych samych problemów, wymiana informacji i doświadczeń stanowiła dla wielu uczest-
ników ważny element planu tygodnia. Spotkaliśmy się nawet ze stwierdzeniem, że spotkanie grupy jest „jak niedziel-
ny obiad u rodziców”. Ponad to udział w grupie pomagał tworzyć nieformalne sieci wsparcia uczestników. Dlatego 
w okresie epidemii koronawirusa utrzymano działanie grupy wsparcia i realizowano je online. Niemniej istotne były 
spotkania psychoedukacyjne oraz zajęcia aktywizacji zawodowej. Spotkania te miały bardziej formalny i ustruktu-
ralizowany charakter. Pozwalały uczestnikom na przyjrzenie się swoim ograniczeniom i odkrywanie zasobów, co 
wpływało na poprawę ich funkcjonowania społecznego i psychicznego.

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

Działanie jedynego PKD w prawobrzeżnej części Miasta St. Warszawy w latach 2018-2020 to kontynuacja działania 
realizowanego w latach wcześniejszych. W latach 2018-2020 działanie było realizowane pod nazwą własną “PKD 
Jagiellońska 34”. Na przestrzeni tych trzech lat działalność PKD ewoluowała co było odpowiedzią na zapotrzebowanie 
klientów. I tak w roku 2018 Punkt był czynny tylko 2 dni w tygodniu - poniedziałki i czwartki w godzinach 16-19. W 
lutym 2019 roku ze środków własnych Zjednoczenia finansowano działanie kolejnego dnia, środy. Na skutek zmian 
regulacyjnych wprowadzonych przez Krajowe Centrum ds. AIDS, w sierpniu 2019 PKD Jagiellońska rozpoczął dzia-
łalność 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 16-19.Taka forma działania była kontynuowana do 
końca grudnia 2020 roku. PKD Jagiellońska nie funkcjonował a czasie pierwszego lockdownu w okresie 16.03.2020-
04.05.2020. Zmiana ta wprowadziła też zmianę ilości osób będących na dyżurze. Na początku 2018 dyżurowało 2 
doradców, diagnosta laboratoryjny oraz personel medyczny. Po zmianie w sierpniu 2019 roku, na dyżurze był jeden 
doradca oraz jedna osoba personelu medycznego. Wszelkie podjęte działania były odpowiedzią na zapotrzebowanie 
klientów oraz miały na celu osiągnięcie zakładanych celów, czyli zwiększenie dostępności do bezpłatnego i anoni-
mowego poradnictwa około testowego i testowania w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HIV na terenie Miasta 
Stołecznego Warszawy. Zakładano że w ramach działania, w PKD zostanie wykonanych około 700-800 testów rocznie, 
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co daje 2100-2400 testów w trakcie realizacji zadania. Ograniczenie ilości dni w roku 2018 i w części roku 2019 oraz 
lockdown w roku 2020 nie pozwoliły na całkowitą realizację zakładanych celów w ujęciu rocznym. W skali całego 
zadania cel został osiągnięty. I tak w roku 2018 przeprowadzono 672 rozmowy okołotestowe i wykonano 654 testów 
w kierunku HIV. W roku 2019 przeprowadzono 783 rozmowy okołotestowe i wykonano 756 testów. W roku 2020 
przeprowadzono 673 rozmowy okołotestowe oraz wykonano 625 testów. Sumarycznie w ciągu realizacji zadania 
przeprowadzono 2128 rozmów około testowych i wykonano 2035 testów w kierunku HIV. Tak więc w skali zadania 
zakładany cel został osiągnięty. W trakcie realizacji zadania zwiększała się również liczba wykrywanych zakażeń HIV i 
wyglądało to następująco: roku 2018 - 1 zakażenie (porównywalnie z rokiem 2017), rok 2019 - 10 zakażeń, rok 2020 - 
12 zakażeń. Należy również zwrócić uwagę na wzrastającą ilość rozmów, które nie zakończyły się wykonaniem testu. 
I tak w roku 2018 było ich 18, w roku 2019 - 27 a w roku 2020 - 48. Brak testu wynikał z sytuacji iż podjęta aktyw-
ność nie była ryzykowna lub klient znajdował się w tzw. okienku serologicznym, czyli wykonanie testu nie dało by 
wiarygodnej odpowiedzi na sytuację w jakiej znajdował się klient. Co ważne, wysoko ilość rozmów bez testu w roku 
2020 spowodowana była brakiem możliwości wcześniejszego porozmawiania, zdobycia wiedzy czy zdementowania 
informacji przeczytanych w Internecie. Czas lockdownu zredukował dostępność do testowania się, ale nie wpłynął 
znacząco na podejmowanie aktywności seksualnych. W tym okresie koordynator PKD jak również inni członkowie 
Zjednoczenia odbierali telefony czy maile z pytaniami dotyczącymi dostępności testów oraz pomocy w szacowaniu 
ryzyka podejmowanych aktywności seksualnych. Atrakcyjność oferty PKD Jagiellońska 34 była również zwiększona 
poprzez możliwość wykonania testu przesiewowego w kierunku kiły i HCV. Dodatkowe testy były dostępne dla klien-
tów przez cały okres realizacji zadania a ich zakup finansowany był ze środków własnych Zjednoczenia Pozytywni w 
Tęczy. W trakcie rozmowy około testowej klienci byli proszeni o wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej wzrost 
wiedzy oraz sposobu w jaki sposób rozmowa wpłynęła na zachowania i postawy klientów. Udział w tym badaniu był 
dobrowolny i klienci chętnie wypełniali ankietę. Na podstawie ankiet i deklaracji (zależnie od lat) wzrost poziomu 
wiedzy deklarowało ponad 80% respondentów, a około 95% badanych uzyskała odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

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

Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19, jaka zastała wszystkich podczas trwania projektu samo-
istnie wyłoniła potrzebę przeformułowania możliwości oddziaływania ze stacjonarnej na zdalną. Ze względu na reżim 
sanitarny Zjednoczenie podjęło decyzję o przeniesieniu części projektu do wirtualnego świata i realizowanie zajęć i 
poradnictwa zdalnie. Poprzez dobrze zaplanowane zajęcia warsztatowe i pozytywnie odbierany program zajęć przez 
uczestników warsztatów systematycznie wpływaliśmy na osiągnięcie i utrzymanie częściowej lub całkowitej abstynen-
cji alkoholowej i narkotykowej w grupie MSM używających mieszanych substancji psychoaktywnych w zachowaniach 
seksualnych, w tzw. „chemsexie” oraz wpłynęliśmy na zmianę postaw odbiorców programu wobec używania niele-
galnych substancji psychoaktywnych. Poprzez zastosowania różnorodnych form oddziaływania - poprzez ćwiczenia 
interaktywne, psychodramę, projekcie filmów, wpłynęliśmy na zwiększenie poziomu wiedzy bezpośrednich odbior-
ców projektów dotyczącego zagrożeń związanych z używaniem środków zmieniających świadomość, w szczególności 
roli i szkodliwości substancji psychoaktywnych w chemsexie. Wielu uczestników zajęć, poprzez możliwość „odgada-
nia” sytuacji stresujących/kryzysowych miała możliwość realnego wpływu na swój proces uzależnienia. Terapeutki/
psychoedukatorzy prowadzący interwencje kryzysową nie zgłaszali żadnych trudności. Średnio przyjmowali/ły jedne-
go klienta na sesję/dyżur. Klienci wysoko oceniali kompetencje i odbiór trenerów prowadzących poradnictwo indy-
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widualne, zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Z interwencji kryzysowych skorzystało w formie stacjonarnej 26 osób, 
w formie zdalnej 20 osób (osoby z grupy MSM, w wieku 19-42). Z zajęć warsztatowych w formie stacjonarnej skorzy-
stało 8 osób (mężczyźni homo i biseksualni, w wieku 21-36), w formie zajęć online udział wzięło 10 osób (mężczyźni 
homo i biseksualni, w wieku 25-38). Łącznie z pomocy i wsparcia oferowanego w projekcie skorzystały 64 osoby.

Projekt „Trzeźwa i odpowiedzialna młodość V”

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej 
pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświato-
wych w roku szkolnym 2020/2021.

Donator: Dzielnica Śródmieście M. St. Warszawy 
Umowa nr ŚRÓ/WSS/B/VI/1/6/10/411/2020/902/83/2021/1279 zawarta w dniu 11.12.2020
Kwota dofinansowania: 50 100,00 zł

Głównym celem było dostarczenie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z używania lub/i 
nadużywania substancji psychoaktywnych w szczególności alkoholu oraz uświadomienie zagrożeń płynących z 
stosowania przemocy i agresji. Cel ten został osiągnięty przy pomocy organizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych, 
realizowanych online za pomocą aplikacji Microsoft Teams lub/i Zoom, uwzględniając dynamikę grupy i kontak-
tu zdalnego ze szczególnym naciskiem na osobiste zasoby i doświadczenia uczestników/ek zajęć. Ze względu na 
ograniczenia podyktowane zagrożeniem zakażenia SARS-Cov-2 i rozwojem pandemii COVID-19 zmuszeni byliśmy 
do zmiany formy realizacji zajęć ze stacjonarnej na zdalną. Przeformułowaliśmy program zajęć, dostosowaliśmy 
formy oddziaływania oraz opracowaliśmy prezentacje multimedialne. Do prowadzenia zajęć online wykorzystywali-
śmy aplikacje Microsoft Teams i Zoom (w zależności od propozycji i możliwości placówek edukacyjnych). W ramach 
realizacji projektu przygotowaliśmy merytorycznie i wdrożyliśmy program zajęć edukacyjno-profilaktycznych doty-
czących przeciwdziałania uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem spożywania lub nadużywania alkoholu 
oraz przeciwdziałania przemocy i agresji, adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W konsultacji ze 
specjalistami zmodyfikowaliśmy na potrzeby projektu program zajęć online i dostosowaliśmy/opracowaliśmy 
wszelkie materiały. W konsultacjach udział brali specjaliści z zakresu pedagogiki, seksuologii, socjologii i resocjali-
zacji. W wyniku pracy Zespołu Programowego skonstruowaliśmy program zajęć, prezentacje multimedialną oraz 
ankietę badania kwestionariuszowego. W ramach wdrażania zmodyfikowanego programu edukacyjno-profilaktycz-
nego przeprowadziliśmy czterogodzinne zajęcia online za pomocą aplikacji Microsoft Teams lub/i Zoom na temat 
przeciwdziałania uzależnieniom, wczesnej inicjacji alkoholowej, przemocy i agresji w szkolnej grupie rówieśniczej 
oraz promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród młodzieży ponadgimnazjalnej na terenie Dzielnicy 
Śródmieście w sześciu placówkach edukacyjnych (licea i technika zawodowe). Zajęcia warsztatowe były realizowane 
w dwóch blokach, każdy po dwie godziny dydaktyczne dla sześciu placówek edukacyjnych (liceum ogólnokształcą-
ce i technikum zawodowe). W ramach realizacji zadania program zrealizowano w 12 klasach, dzielonych na dwie 
mniejsze grupy (w celu zapewnienia optymalnych warunków pracowaliśmy w grupach maksymalnie po 15 osób). 
Program realizowano w 6 placówkach edukacyjnych, w każdej szkole dla 2 klas w roku szkolnym 2020/2021, w II 
semestrze. Łącznie: 2 klasy pierwsze w każdej placówce – razem 12 klas - 24 grupy. Zajęcie dla klas pierwszych. W 
każdej grupie pracował odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony team trenerów. Młodzież chętnie uczestniczyła 
w zajęciach, choć na samym początku wykazywała minimalne zainteresowanie. Ważnym elementem aktywizującym 
pracę młodzieży były umiejętnie przygotowana prezentacja i dostosowane omówienie slajdów, które wprowadzało 
miłą, otwartą atmosferę i umożliwiały pracę nad trudnymi tematami jakimi jest alkohol i przemoc rówieśnicza. W 
pierwszym momencie grupy zareagowały obronnie, hasłami: „nas to nie dotyczy”, „to nie nasz problem”, „to będzie 
strasznie nudne…”, jednak stopniowo chętniej uczestniczyły w proponowanych przez trenerów dyskusjach, angażu-
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jąc się w pracę i jednocześnie otwierając się na dzielenie się własnymi doświadczeniami. Tematy dotyczące alkoholu 
są przez młodych ludzi bagatelizowane, spychane na margines – często uczestnicy zajęć podkreślali, że oni rozumieją 
problem, jednak ten problem ich nie dotyczy i szkoda zaangażowania i czasu, aby im cokolwiek tłumaczyć. Łatwiej 
było z tematem przemocy, tu zdecydowanie młodzi ludzie chętniej angażowali się w temat i częściej przyznawali się 
do trudności z panowaniem na sobą, wybuchów agresji czy złości. Zdecydowanie gorzej było z tematem „bycia ofiarą 
przemocy” – grupy niechętnie podejmowały ten temat. Zrozumiałe było dla nas, że uczestnicy zajęć mniej chętniej i 
otwarcie mówili o własnych doświadczeniach związanych z byciem ewentualną ofiarą przemocy rówieśniczej – zaję-
cia online płytko traktowały temat i w żadnym stopniu nie miały charakteru terapeutycznego.

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

Zakładane cele w ramach realizacji projektu edukacyjno-profilaktycznego „Żyj odpowiedzialnie VI” zostały zrealizo-
wane. Głównym i osiągniętym celem było dostarczenie młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej zagadnień HIV i AIDS, 
a dzięki temu zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV oraz promowanie zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia. 
Projekt realizowany jest na przestrzeni trzech lat od 2019 do 2021 roku. W drugim roku realizacji zadania, w okresie 
od 02.01.2020 do 31.12.2020 zajęcia zrealizowano w 48 grupach, dla 673 osób, w tym: 350 chłopców i 314 dziewczyn. 
Program warsztatowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych został zrealizo-
wany w całości. Cel ten został osiągnięty przy pomocy organizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych, realizowanych 
zarówno w trybie stacjonalnym, jak i zdalnym - online za pomocą aplikacji Microsoft Teams lub/i Zoom, uwzględnia-
jąc dynamikę grupy i kontaktu zdalnego ze szczególnym naciskiem na osobiste zasoby i doświadczenia uczestników/
ek zajęć. Ze względu na ograniczenia podyktowane zagrożeniem zakażenia SARS-Cov-2 i rozwojem pandemii COVID-
19 zmuszeni byliśmy do zmiany formy realizacji zajęć ze stacjonarnej na zdalną. Przeformułowaliśmy program zajęć, 
dostosowaliśmy formy oddziaływania oraz opracowaliśmy prezentacje multimedialne. Do prowadzenia zajęć online 
wykorzystywaliśmy aplikacje Microsoft Teams i Zoom (w zależności od propozycji i możliwości placówek edukacyj-
nych). W trybie stacjonarnym zrealizowaliśmy zajęcia dla: 3 szkoły x 4 klasy = 24 grupy. Łącznie: 344 osób. Wiek 
uczestników/czek: 15 lat. Pierwsze klasy. Zajęcia stacjonarne w szkołach realizowane były w terminach: 03.02.2020 
- 04.03.2020 i 21.09.2020 - 22.10.2020. W trybie zdalnym zrealizowaliśmy zajęcia dla: 3 szkoły x 4 klasy = 24 grupy. 
Łącznie: 329 osób. Wiek uczestników/czek: 15 lat. Pierwsze klasy. Różnica 47 osób od zakładanej liczby w ofercie 
spowodowana była absencją chorobową uczniów w okresie jesienno-zimowym oraz zmiana systemu oddziaływa-
nia ze stacjonarnego na zdalny. Zajęcia zdalne/online realizowane były w terminach: 02.12.2020 - 18.12.2020. W 
ramach wdrażania zmodyfikowanego programu edukacyjno-profilaktycznego przeprowadziliśmy czterogodzinne 
zajęcia stacjonarne (dla części szkół) oraz zajęcia online za pomocą aplikacji Microsoft Teams lub/i Zoom na temat 
profilaktyki HIV/AIDS oraz promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród młodzieży ponadgimnazjalnej 
na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w sześciu placówkach edukacyjnych (licea i technika zawodowe). Zajęcia 
warsztatowe/online były realizowane w dwóch blokach, każdy po dwie godziny dydaktyczne dla sześciu placówek 
edukacyjnych (liceum ogólnokształcące i technikum zawodowe). W ramach realizacji zadania program zrealizowa-
no w 24 klasach, dzielonych na dwie mniejsze grupy (w celu zapewnienia optymalnych warunków pracowaliśmy w 
grupach maksymalnie po 15 osób). Program realizowano w 6 placówkach edukacyjnych, w każdej szkole dla 4 klas 
w roku szkolnym 2020/2021, w II semestrze. Łącznie: 4 klasy pierwsze w każdej placówce – razem 24 klas - 48 grup. 
Zajęcie dla klas pierwszych. W każdej grupie pracował odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony team trene-
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rów. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach, choć na samym początku wykazywała minimalne zainteresowa-
nie. Ważnym elementem aktywizującym pracę młodzieży były umiejętnie przygotowana prezentacja i dostosowane 
omówienie slajdów, które wprowadzało miłą, otwartą atmosferę i umożliwiały pracę nad trudnymi tematami jakimi 
jest problematyka HIV/AIDS. W pierwszym momencie grupy zareagowały obronnie, hasłami: „nas to nie dotyczy”, „to 
nie nasz problem”, „to będzie strasznie nudne…”, jednak stopniowo chętniej uczestniczyły w proponowanych przez 
trenerów dyskusjach, angażując się w pracę. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 i wprowa-
dzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmuszeni byliśmy zrezygnować z prowadzenia 
zajęć stacjonarnych w Ośrodkach Wsparcia Dziennego. Zamknięcie szkół i innych placówek edukacyjnych wymusiło 
na nas zmianę formy oddziaływania ze stacjonarnej na zdalną.

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: 350 000,00 zł

198 studentów/ek wzięło udział w spotkaniach edukacyjnych i 66 studentów/ek wzięło udział w warsztatach Kochaj 
Bezpieczniej. Od maja 2020r. w związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami wynikającymi z pandemii 
COVID-19 zarówno formuła spotkań edukacyjnych, jak i warsztatów została zmieniona na zajęcia prowadzone onli-
ne. - (PwT) 790 studentów/ek wzięło udział w spotkaniach edukacyjnych - I Wydział Lekarski (476 osób) i Stomatologii 
(314 osób) Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Zostało rozdystrybuowanych ok. 1000 ulotek, ok. 1000 
naklejek/wlepek i ok. 1000 zakładek do książek, ok. 150 zapalniczek z nadrukiem edukacyjnym i ok. 1000 zapałek w 
okolicznościowych opakowaniach z nadrukiem edukacyjnym. W okresie od stycznia do marca 2020 kontynuowali-
śmy oddziaływania edukacyjne realizowane metodą partyworkingu w wybranych 3 klubach studenckich. Działanie 
realizowane było ściśle we współpracy z właścicielami i obsługą klubów. 3 kluby x 3 dyżury (1 x w miesiącu) x 2 godzi-
ny x 2 partyworkerów = 36 godzin. Za pomocą bezpośredniej pracy edukatorów w klubach dostarczyliśmy rzetelnej 
wiedzy odnośnie zagrożeń dot. uzależnień (narkomanii), HIV i STI, zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia dla ok./
min. 180 odbiorców bezpośrednich projektu (co stanowi: ok./min. 20 osób podczas jednego dyżuru; ok./min. 10 
kontaktów bezpośrednich z odbiorcami zadania podczas 1 godziny dyżuru realizowanego przez dwóch edukatorów 
i dodatkowo osoby, które samodzielnie pobrały materiały edukacyjne lub/i skorzystały z konsultacji internetowych i 
polecanych stron internetowych; W okresie od stycznia do marca 2020 kontynuowaliśmy oddziaływania edukacyjne 
w bezpośrednim kontakcie ze studentami podczas dyżurów stacjonarnych w wybranych 3 Domach Studenta (akade-
mikach). Na podstawie raportów częściowych (miesięcznych) edukatorów dotarliśmy z przekazem edukacyjnym do 
min. 108 studentów i studentek - min. 12 konsultacji w trakcie jednego dyżuru. 3 DS-y x 3 dyżury (1 x w miesiącu) x 2 
godziny x 2 edukatorów = 36 godzin. Opracowaliśmy i przy pomocy smartfonów i iPadów wdrożyliśmy innowacyjne 
metody edukacji prozdrowotnej. Partyworkerzy/ki w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami zadania prowadzili quiz w 
formie elektronicznej (ankieta online Arena). Oddziaływanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Większość wyko-



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2020 ROK / Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy” 11

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2020 ROK

rzystywanych materiałów edukacyjnych oznakowane były adresami stron internetowych odsyłających do specjali-
stów z zakresu uzależnień lub wybranego tematu. Poprzez bezpośrednie oddziaływania edukacyjne wpłynęliśmy 
na zmniejszenie ilości zakażeń HIV i STI. Z informacji pozyskanych z raportów partyworkerów/edukatorów ok. 80% 
bezpośrednich odbiorców zadania deklarowało w rozmowie/poradach zmianę swoich dotychczasowych, ryzykow-
nych zachowań seksualnych lub/i sytuacji związanych z nadużywaniem NSP. Ze względu na ograniczenia związane z 
pandemią COVID-19 i wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmuszeni byliśmy 
zawiesić swoje dyżury w klubach i Domach Studenta. Zamknięcie klubów studenckich i DS-ów wymusiło na nas zmia-
nę formy oddziaływania ze stacjonarnej na zdalną. W listopadzie i grudniu 2020 uruchomiliśmy poradnictwo online. 
Nasi konsultanci i konsultantki dyżurowali od poniedziałku do soboty, w godz. 16:00 - 19:00 (3h). Można było się z 
nami skontaktować i uzyskać porady przez: Messengera: m.me/pozytywniwteczy; maila: pozytywnarozmowa@gmail.
com; Skype’a: pozytywniwteczy. W ramach działania odbyło się 30 dyżurów realizowanych przez dwóch konsultan-
tów. Udzieliliśmy 67 porad w trybie online. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących zgromadzeń publicznych i imprez 
masowych zmusiło nas do radykalnego ograniczenia aktywności outdoorowych. Niestety nie mieliśmy możliwości 
zrealizować akcji ulicznych i oddziaływania na imprezach masowych. W poprzednich latach realizacji zadania dosto-
sowaliśmy swoją aktywność do koncertów związanych z Juwenaliami i inauguracją roku akademickiego („otrzęsiny”).

Projekt „Akademia Zdrowego Seniora”

Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginaliza-
cją społeczną. 

Donator: : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Biuro Edukacji Społecznej
Umowa nr 28/MCPS/07/2020/B/PSN zawarta w dniu 08.07.2020
Kwota dofinansowania: 26 570,00 zł

Nasze działania były skierowane do osób powyżej 55 roku życia. Miały one na celu zmniejszyć wykluczenie cyfro-
we osób w wieku 55+ oraz zapewnić im pomoc w osiągnięciu dobrego samopoczucia; zarówno psychicznego jak i 
fizycznego. W zakres naszych działań wchodziły zarówno spotkania szkoleniowe jak i psychoedukacyjne. Projekt miał 
pomóc osobom, które poprzez swój wiek, poziom wykształcenia czy status ekonomiczny nie potrafiły używać nowych 
technologii, wyszukiwać informacji oraz korzystać z Internetu. Poprzez nasze działania i szkolenia mogliśmy nauczyć 
osoby starsze korzystać z komputera oraz zachęcić ich do samodzielnego użytkowania nowych technologii. Jeste-
śmy przekonani, że poprzez cykl spotkań szkoleniowych oraz system wsparcia wirtualnych doradców przełamaliśmy 
lęk i obawy związane z obsługą komputera oraz Internetu, a także nauczyliśmy i zachęciliśmy uczestników zadania 
do korzystania z tych narzędzi w życiu codziennym zarówno w domu jak i w pracy. W miesiącach lipiec-listopad 
zapewniliśmy możliwość uczestnictwa odbiorcom zadania w takich zajęciach jak: ćwiczenia jogi, warsztaty kulinar-
ne, spotkania DKF-u połączone z projekcjami filmów. Nasz projekt adresowany był do mieszkanek i mieszkańców 
województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 55 lat. Grupę odbiorców naszych wykładów i szkoleń stanowili m. in. 
uczestniczki i uczestnicy zajęć w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Warszawie oraz członkowie Dzielnicowych i Osie-
dlowych Klubów Seniora (w głównej mierze z dzielnic Praga Północ i Praga Południe). Uczestników naszych spotkań 
cechowała aktywność, zaangażowanie i chęć aktywnego spędzania czasu. Ich motywacja oraz entuzjazm z jakim 
uczestniczyli w zajęciach wskazywały na chęć spędzania wspólnie czasu, radość z możliwości zdobywania nowej 
wiedzy i czynnego spożytkowania swojego wolnego czasu. W ramach realizacji zadania zrealizowano: - 21 godzin 
kursu umiejętności korzystania z komputera i Internetu w ramach Akademii Zdrowego Seniora - 42h pracy dwóch 
trenerów; - 14 godzin wsparcia networkerów w sieci internetowej w ramach Akademii Zdrowego Seniora - 28h pracy 
dwóch networkerów (doradców); - 21 godzin warsztatów relaksacyjno-ruchowych z elementami Jogi i technik oddy-
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chania w ramach Akademii Zdrowego Seniora - 42h pracy dwóch trenerów; - 7 seminariów nt. zdrowia i zdrowego 
stylu życia połączonego z kulinarnymi zajęciami warsztatowymi w ramach Akademii Zdrowego Seniora - 42h pracy 
dwóch trenerów; - 7 seansów Dyskusyjnego Klubu Filmowego połączonego z dyskusjami moderowanymi w ramach 
Akademii Zdrowego Seniora - 42h pracy dwóch trenerów; - 140h pracy wolontariuszy – pomoc realizatorom konkret-
nych działań i przy koordynacji administracyjno-merytorycznej projektu. Łączna grupa odbiorców wszystkich zadań 
projektu wyniosła 66 osób. Ze względu na ograniczenia podyktowane zagrożeniem zakażenia SARS-Cov-2 i rozwojem 
pandemii COVID-19 (wprowadzenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) zmuszeni byliśmy do 
zmiany formy realizacji zajęć ze stacjonarnej na zdalną. Przeformułowaliśmy program zajęć, dostosowaliśmy formy 
oddziaływania oraz opracowaliśmy prezentacje multimedialne. Do prowadzenia zajęć online wykorzystywaliśmy 
aplikacje Google Meet i Microsoft Teams lub Zoom (w zależności od propozycji i możliwości odbiorców działania). 
Uczestnicy przy wykorzystaniu swoich smartfonów aktywnie brali udział w warsztatach na bieżąco przechodząc cały 
proces konfiguracji kont niezbędnych do pobierania i instalowania aplikacji oraz instalacji komunikatorów interneto-
wych za pomocą których wykonywali połączenia video.

Projekt „Razem łatwiej”

Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej 
im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga – Południe.

Donator: zielnica Praga Południe M. St. Warszawy
Umowa nr UD/VI/WSZ/B/VI/1/6/10/7/2020/523 zawarta w dniu 06.04.2020
Kwota dofinansowania: 30 200,00 zł

Zarówno cel główny jak i cele szczegółowe zostały w pełni zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi w ofercie. 
Głównym celem zadania było dostarczenie nauczycielom i wychowawcom szkół ponadpodstawowych z terenu dziel-
nicy Praga Południe oraz przedstawicielom/kom instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i 
młodzieży oraz ich rodzin, wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie konstruowania i realizacji programów 
profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom oraz promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia. 
Cele te zostały osiągnięte przy pomocy organizacji zajęć szkoleniowych, realizowanych online za pomocą aplikacji 
Microsoft Teams lub/i Zoom, uwzględniając dynamikę grupy i kontaktu zdalnego ze szczególnym naciskiem na osobi-
ste zasoby i doświadczenia uczestników/ek zajęć. W ramach realizacji projektu przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 
36-godzinny program edukacyjny - cykl szkoleń. Program szkoleniowy obejmował przygotowanie do konstruowania 
własnych (autorskich) programów profilaktycznych oraz samodzielnego prowadzenia zajęć warsztatowych z zakre-
su promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności 
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Przeprowadziliśmy 36-godzinne szkolenie (łącznie 72 godziny dla 
dwóch grup), podzielonych na cztery bloki tematyczne, dla dwóch grup treningowych. W szkoleniu udział wzięło 
łącznie 18 osób. Ze względu na ograniczenia podyktowane zagrożeniem zakażenia SARS-Cov-2 i rozwojem pandemii 
COVID-19 zmuszeni byliśmy do zmiany formy realizacji zajęć ze stacjonarnej na zdalną (zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii). Przeformułowaliśmy program zajęć, dostosowaliśmy formy oddziaływania 
oraz opracowaliśmy prezentacje multimedialne. Do prowadzenia zajęć online wykorzystywaliśmy aplikacje Microsoft 
Teams i Zoom (w zależności od propozycji i możliwości uczestników/czek i placówek edukacyjnych).
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Projekt „Wsparcie na Plus”

Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach 
wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb służącym przeciwdziałaniu skutkom 
epidemii.

Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/308/2020 zawarta w dniu 28.12.2020
Kwota dofinansowania: 16 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiliśmy produkty i usługi. Doposażyliśmy Zjednoczenie w środki ochrony osobistej 
realizatorów i odbiorców projektów edukacyjnych i pomocowych oraz w pomoce i sprzęt niezbędny do zapewnie-
nia warunków bezpieczeństwa związanego z reżimem sanitarnym, zabezpieczających przed zakażeniem COVID- 19. 
Zakupiliśmy niezbędny sprzęt do prowadzenia poradnictwa online, realizowania zajęć stacjonarnych, utrzymania 
czystości w lokalu, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa dla realizatorów i uczestników zajęć realizowanych w loka-
lu. Zakup sprzętów i usług realizowany był zgodnie z harmonogramem - zakupiono wszystkie produkty wymienione 
szczegółowo w harmonogramie. Wszystkie zakładane cele zostały w pełni zrealizowane.

Projekt „Plus Online”

Działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na terenie m.st. Warszawy.

Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy 
Umowa nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/394/2020 zawarta w dniu 28.12.2020
Kwota dofinansowania: 1 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiliśmy podstawowy sprzęt i produkty z tzw. grupy środków ochrony osobistej dla 
uczestników/czek zajęć warsztatowych i trenerów - przyłbice, maski, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne + art. higienicz-
ne i chemiczne do utrzymania czystości w lokalu. Zakup realizowany został zgodnie z harmonogramem zadania. 
Poprzez zakup odpowiednich środków ochrony osobistej zadbaliśmy o bezpieczeństwo beneficjentów naszych dzia-
łań oraz trenerów/ek i edukatorów/ek realizujących zadania na zlecenie M. St. Warszawy. Osiągnęliśmy zakładane 
cele projektu.

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 loka-
lu Zjednoczenia. 

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

W ramach realizacji projektu z bezpośredniej pomocy psychologicznej (sesje indywidualne) skorzystało 10 osób.
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Współpraca lokalna  
podejmowana przez Zjednoczenie w 2020 roku

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

 � Udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego „Warszawa Różnorodna”, która dotyczy spraw związanych z 
przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, wyznanie lub świato-
pogląd, 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 2020 roku

Fanpage Zjednoczenia na Facebooku / www.facebook.com/pozytywnwteczy 
Strona funkcjonuje od 2008 i zyskała 5 150 obserwujących.

Strona grupy Zjednoczenia na Facebooku / www.facebook.com/groups/297140602314 
Liczba uczestników grupy: 1 980 osób.

Kanał filmowy na portalu YouTube / www.youtube.com/mrpozytywni 
Profil jest systematycznie uaktualniany o kolejne materiały i filmy. Na naszym kanale udostępniamy 
128 filmów. Kanał istnieje od 11 maja 2010 roku. 

Witryna internetowa / www.pozytywniwteczy.pl  
Oglądalność strony w 2020 roku: 31 328 odsłon.
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