Raport z działalności
Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton
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1. Akcje uliczne










Walentynki z Pontonem, 14 lutego. Grupa Ponton zorganizowała już po raz
jedenasty akcję walentynkową pod hasłem „Zarażaj miłością, nie zakażaj HIV”.
Wolontariusze i wolontariuszki Pontonu rozdawali/ły przechodniom ulotki i broszury
z zakresu profilaktyki i zdrowia seksualnego, w tym prewencji HIV/AIDS oraz
prezerwatywy.
14 lutego wolontariuszki Pontonu wzięły również udział w tanecznej akcji One
Billion Rising | Nazywam się Miliard zorganizowanej w Warszawie, mającej na celu
wyrażenie protestu przeciwko przemocy wobec dziewcząt i kobiet.
21 maja w podwarszawskim lesie Grupa
Ponton
przeprowadziła
po
raz
pierwszy Grę Terenową. W Grze wzięło
udział 13 podopiecznych z placówek
opiekuńczo-wychowawczych
oraz
ośrodków
wspomagania
rodziny
z Warszawy i okolic. Celem Gry było
pogłębienie wiedzy i świadomości osób
uczestniczących na temat profilaktyki
HIV/AIDS, a także innych infekcji
przenoszonych drogą płciową.
Festiwal Open'er, 28 czerwca - 1 lipca. Grupa Ponton po raz kolejny zagościła
w Strefie NGO na Open’er Festival w Gdyni. W tym roku skupiliśmy się przede
wszystkim na edukacji zdrowotnej oraz profilaktyce HIV, HCV i HBV. Promowaliśmy
odpowiedzialne podejście m.in. do seksu, zdrowia, relacji. Duże zainteresowanie
wzbudzały pluszowe mikroby, przy pomocy których uświadamialiśmy, jak wiele
infekcji stanowi zagrożenie podczas aktywności seksualnej, omawialiśmy ich objawy
i zasady bezpieczniejszego seksu.
Festiwal Woodstock, 14-16 lipca. Pontonowe
edukatorki na Przystanku Woodstock rozmawiały
z młodzieżą
na
temat
edukacji
seksualnej
i bezpieczniejszego seksu. Na naszym stoisku w Domu
bez Hejtu można było wziąć udział w quizie na temat
zdrowia seksualnego, otrzymać materiały edukacyjne
oraz
posłuchać
specjalnie
przygotowanych
równościowych czytanek przeciwstawiających się
stereotypom.
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24 września wolontariuszki Pontonu wzięły udział w Poznań Pride Week edukując
i rozdając ulotki i prezerwatywy przy naszym stoisku.

2. Raporty
29 kwietnia odbyła się konferencja
Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
oraz
Grupy Ponton, podczas której
zaprezentowane zostały wyniki badań
wykonanych w ramach projektu „Kontrola
realizacji prawa młodzieży do edukacji
seksualnej”. Nasi eksperci i ekspertki
przeprowadzili
monitoring
merytoryczny
podręczników do przedmiotu Wychowanie do
życia w rodzinie (WdŻ) oraz przeanalizowali
przepisy regulujące wprowadzenie do szkół
przedmiotu WdŻ. Działające w trzech
województwach (lubuskie, wielkopolskie,
mazowieckie) zespoły badawcze zbadały
i opisały
jakość
i
dostępność
zajęć
Wychowania do życia w rodzinie. Nad całością
badań i poziomem merytorycznym publikacji
czuwał prof. Zbigniew Izdebski.
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3. Nabór wolontariuszy i wolontariuszek
Od czerwca do października trwała rekrutacja nowych kandydatek i kandydatów
do Pontonu. Do grupy dołączyło siedem nowych osób. W tym roku, podobnie jak w zeszłym,
zależało nam szczególnie na przyjęciu osób jak najmłodszych, między 18. a 25. rokiem życia.
Zależy nam na budowaniu i wzmacnianiu idei edukacji rówieśniczej w Pontonie.
Zwłaszcza w bezpośredniej pracy z młodzieżą dobrze sprawdzają się młodsze wiekiem
wolontariuszki.
Obecnie w grupie są osoby starsze wiekiem i stażem, pełniące rolę ekspercką
i opiekuńczą, oraz osoby młodsze, docelowo pracujące przede wszystkim z młodzieżą
gimnazjalną. W takim systemie pracy wartościowa jest wymiana doświadczeń
oraz możliwość uczenia się od siebie.

4. Szkolenia




30 października odbyło się szkolenie integracyjne i merytoryczne dla edukatorek_rów
Grupy Ponton. Zespół miał okazję poznać się lepiej i zintegrować, a nowe osoby
w Grupie miały możliwość poszerzyć własną wiedzę i umiejętności pozwalające
im na prowadzenie warsztatów z edukacji seksualnej dla młodzieży.
29 grudnia odbyło się szkolenie z umiejętności dobrej komunikacji w social media.
Szkolenie w tej dziedzinie było szczególnie istotne dla edukatorek z Pontonu,
ponieważ obecnie takimi kanałami jak Facebook, Instagram, Tumblr, Snapchat
najłatwiej docierać do młodzieży. Podczas szkolenia został zanalizowany szczegółowo
profil Grupy Ponton na Facebooku i zostały opracowane działania strategiczne
zmierzające do tego, aby zainteresować naszą działalnością również najmłodszą
grupę młodzieży (13-15 lat).

5. Warsztaty z edukacji seksualnej dla młodzieży
W 2016 roku warsztaty Pontonu prowadzone były standardowo w gimnazjach, liceach
oraz świetlicach socjoterapeutycznych i Domach Dziecka. Niestety z uwagi
na konserwatywny polityczny klimat w Polsce obserwujemy mniejszą ilość zamówień ze szkół
na nasze zajęcia. Prawdopodobnie wynika to z lęku i obaw dyrekcji szkół przed zapraszaniem
do swoich placówek osób „z zewnątrz”. Nowa Minister Edukacji Anna Zalewska w pierwszych
dniach po objęciu stanowiska zapowiedziała, że nie dopuści do wchodzenia
„seksedukatorów” do szkół. Prawdopodobnie te słowa mają wpływ na postawy dyrektorów
i dyrektorek szkół. W tym roku byliśmy zapraszani do szkół o wiele rzadziej. W związku z tym,
aby wyjść naprzeciw młodzieży, zorganizowaliśmy cykl spotkań związanych z edukacją
seksualną poza murami szkół. W przyjaznej atmosferze, w sali użyczonej nam przez Muzeum
Żydów Polskich POLIN odbyły się spotkania z młodzieżą poświęcone różnym tematom
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z zakresu edukacji seksualnej. W ramach Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego można było
w miłej i bezpiecznej atmosferze poszerzyć swoją wiedzę i porozmawiać na nurtujące
tematy. Dwugodzinne spotkania prowadziły doświadczone edukatorki Pontonu.




22 października. Młodzieżowy Klub Dyskusyjny.
Temat: Antykoncepcja
13 listopada. Młodzieżowy Klub Dyskusyjny.
Temat: Związki i relacje
10 grudnia. Młodzieżowy Klub Dyskusyjny.
Temat: Zdrowie intymne

6. Poradnictwo





Na stronie www.ponton.org.pl funkcjonuje forum internetowe, na którym
wolontariusze i wolontariuszki odpowiadają na kilka do kilkunastu pytań dziennie.
Prowadzimy stacjonarny Telefon Zaufania Grupy Ponton dla młodzieży, który działa
w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w każdy piątek od godz. 16.00 20.00. Podczas każdego dyżuru odbieramy od kilku do kilkunastu telefonów.
Udzielamy również porad podczas spotkań z młodzieżą m.in. na festiwalach
muzycznych Open’er i Woodstock

7. Wybrane konferencje i spotkania









11 stycznia odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu tym wzięła również udział
reprezentacja Pontonu.
W dniach 10-11 marca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyły się
I Warszawskie Dni Promocji Zdrowia. Do tematów wiodących konferencji należało
m.in. zdrowie dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Jedną z zaproszonych
ekspertek była Paulina Trojanowska - edukatorka Grupy Ponton z wystąpieniem
pt. "Tylko nie wysyłajcie mnie do lekarza, bo i tak nie pójdę - zdrowie seksualne
młodzieży, refleksje płynące z poradnictwa."
29 kwietnia miała miejsce prezentacja wyników badania "Kontrola realizacji prawa
młodzieży do edukacji seksualnej".
13-14 maja odbył się Kongres Kobiet w Warszawie. W panelu zatytułowanym
"Co każda dziewucha wiedzieć powinna - jak edukacja seksualna tworzy świadome
obywatelki" wystąpiła edukatorka Pontonu Paulina Wawrzyńczyk. W panelu
"Transpłciowość - o prawie do bycia sobą i niedyskryminacji" wypowiadała się
edukatorka Pontonu Maria Pawłowska.
21 maja odbył się Kongres Kobiet w Koninie, w panelu dyskusyjnym zatytułowanym
„Seks - po prostu porozmawiajmy” wystąpiła koordynatorka Aleksandra Józefowska.
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28 maja odbył się II Kongres
Kobiet w Brukseli. W ramach tego
wydarzenia zorganizowano panel
dyskusyjny pt. „Nasze ciała-nasze
życia: zdrowie kobiet i prawa
pacjentki", w którym o kondycji
polskich nastolatek z perspektywy
doświadczeń Pontonu i dostępie
do edukacji seksualnej w Polsce,
opowiedziała
koordynatorka
Pontonu Aleksandra Józefowska.
3 pażdziernika, w „Czarny Poniedziałek”, z okazji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet,
zostało zorganizowane spotkanie z edukatorkami Grupy Ponton w siedzibie Federacji
na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
16 listopada edukatorka Pontonu Żenia Aleksandrowa wygłosiła wykład
o antykoncepcji i infekcjach przenoszonych drogą płciową na Akademii Pedagogiki
Specjalnej na Wydziale Pedagogicznym.
24 listopada odbyła się Konferencja prasowa, która rozpoczęła kampanię:
SEKSUALIZACJA - NIE ZMIENIAJ SIĘ NA SIŁĘ!

27 listopada Ponton wziął udział w Kiermaszu Działań na Rzecz Praw Kobiet.

8. Media
Edukatorzy z Grupy Ponton w 2016 r. wielokrotnie gościli na łamach wielu pism
oraz portali internetowych. Artykuły o działalności Pontonu lub z naszymi komentarzami
ukazywały się m.in. w Gazecie Wyborczej, Newsweeku, Polityce, gazetach lokalnych
takich jak Kurier Szczeciński lub Gazeta Opolska, a także na portalach Onet czy Wirtualna
Polska.
Artykuły pisane przez edukatorki z Pontonu pojawiają się regularnie na portalu
NA TEMAT.PL (http://ponton.natemat.pl).
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Zabieraliśmy głos w wielu studiach radiowych m.in.: Tok Fm, Polskie Radio PR 3,
Polskie Radio Czwórka, Radio Kampus) oraz stacjach telewizyjnych takich jak: TVN,
TVN24, Polsat, Polsat News, TVN bis.
Wybrane publikacje i audycje:
28 kwietnia w portalu Onet.pl ukazał się wywiad z edukatorką seksualną z Pontonu
Aleksandrą Stachurą:
http://kobieta.onet.pl/dziecko/nastolatki/co-mlodzi-polacy-wlasciwie-wiedza-oseksie/l28ymj
13 marca koordynatorka Grupy Ponton gościła w Radio TOK FM w audycji Anki Grzywacz
"Dobry Seks". Rozmowa dotyczyła zjawiska seksualizacji dzieci i młodzieży w nawiązaniu
do francuskiego filmu "Bang Gang". Zapis audycji:
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Seksualizacja-nastolatkow/35277
23 kwietnia w programie "Dzień dobry TVN" wyemitowano materiał o edukacji
seksualnej nastolatek i nastolatków. Na wizji udzielała porad młodzieży nasza edukatorka
Paulina Trojanowska. W rozmowie w studiu wzięła udział edukatorka Pontonu Alina
Synakiewicz:
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/edukacja-seksualna-kiedy-ja-zaczac,200449.html

9. Rzecznictwo
Grupa Ponton od lat apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie
niezbędnych zmian w polskim systemie edukacji i zapewnienie młodzieży dostępu
do rzetelnej, zgodnej ze standardami WHO edukacji seksualnej. W 2015 roku Grupa Ponton
na zaproszenie MENu współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych przy tworzeniu
raportu na temat opinii i oczekiwań młodzieży wobec edukacji seksualnej w szkołach.
Było to sygnałem, że MEN traktuje poważnie ekspercki wkład Pontonu. Niestety, po dojściu
do władzy konserwatywnej partii rządzącej, w 2016 roku nie możemy już liczyć
na współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Obecna Minister Anna Zalewska
nie ukrywa, iż ma wrogie podejście do działalności Grupy Ponton gdyż, według jej opinii,
szkodzi ona młodzieży.
Obecnie nie możemy liczyć na współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej
ani Ministerstwem Zdrowia. Publikujemy jednak stanowiska w odpowiedzi na ingerujące
w prawa reprodukcyjne młodzieży działania decydentów.
Stanowisko Pontonu w sprawie proponowanych zmian w Ustawie o Planowaniu
Rodziny:
http://ponton.org.pl/pl/blog/stanowcze-nie-zaostrzaniu-ustawy-o-planowaniu-rodziny
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Stanowisko Pontonu w sprawie ograniczenia dostępności antykoncepcji awaryjnej
ellaOne:
http://ponton.org.pl/pl/blog/stanowisko-pontonu-w-sprawie-ograniczenia-dostepnosciantykoncepcji-awaryjnej-ellaone

10. Działalność międzynarodowa






Grupa Ponton w związku ze współpracą z networkiem Astra Youth obecna jest na
arenie międzynarodowej. W ramach koalicji organizacji działających na rzecz zdrowia
i praw seksualnych i reprodukcyjnych - ASTRA, ASTRA Youth, You Act, CHOICE for
Youth and Sexuality oraz European Consortium for Emergency Contraception
przygotowane zostało wspólne oświadczenie w sprawie planowanych ograniczeń
w dostępności antykoncepcji w Polsce. Oświadczenie zostało wysłane
do przedstawicieli Komisji Europejskiej. W ramach koalicji Ponton wziął również
udział w webinarium "Youth-Led Advocacy for Abortion Rights in Poland",
podczas którego nasza przedstawicielka opowiedziała o aktualnej sytuacji edukacji
seksualnej w Polsce.
Grupa Ponton uczestniczy również w projekcie "Youth in Power: Opracowanie
europejskiej strategii młodzieży na rzecz zdrowia i praw seksualnych
i reprodukcyjnych" prowadzonym przez YouAct we współpracy z ASTRA Youth, YPEER i YSAFE przy wsparciu CoE’s European Youth Foundation, UNFPA Eastern
Europe & Central Asia i IPPF European Network.
Reprezentantki Pontonu wzięły udział w Agora 2016 European Young Feminist
Summer School zorganizowanym przez European Women’s Lobby.

11. Specjalne osiągnięcia




Projekt „Przygotuj się do Walentynek z Pontonem” Grupy Ponton został doceniony
i nagrodzony przez kapitułę konkursu „Pozytywnie Otwarci". 30 listopada podczas
XXIII Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” edukatorki
z Pontonu odebrały na uroczystej gali statuetkę laureata konkursu. Celem zwycięskich
projektów jest zwiększanie świadomości oraz edukacja na temat HIV/AIDS.
Ponton zrealizował z uznaną agencją reklamową
Cyber Kids on Real kampanię dla młodzieży
poświęconą zjawisku seksualizacji:
http://ponton.org.pl/pl/strona/seksualizacja-niezmieniaj-sie-na-sile-0
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Kampania, pod hasłem: „Seksualizacja – Nie zmieniaj Się na Siłę”, na którą złożyła
się seria gifów była zauważona i szeroko komentowana w mediach. Za pomocą
Facebooka i Tumblra trafiła do szerokiego grona młodzieży. Z kampanią można
zapoznać się tutaj: http://ponton-edu-seksualizacja.tumblr.com/


Za sukces w 2016 roku uznajemy fakt, że Grupa Ponton we współpracy z stacją TVN
i programem Dzień Dobry TVN stworzyła cykl programów o edukacji seksualnej.
W krótkich odcinkach udało się poruszyć wiele
istotnych tematów takich jak antykoncepcja,
asertywność czy ciąże nastolatek. To pierwszy
raz w ciągu 16 lat istnienia Pontonu, kiedy
udało się zrealizować cykliczny program
telewizyjny o edukacji seksualnej. Warto
podkreślić, że do współtworzenia programu
zostały zaproszone nastolatki, które dzięki
zabiegom edukatorek z Pontonu miały
również wpływ na ostateczny kształt
programu.
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