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Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton ma za sobą kolejny rok intensywnej 
działalności na rzecz edukacji i zdrowia seksualnego nastolatków. Podobnie jak w 
ubiegłych latach organizowaliśmy akcje miejskie, prowadziliśmy zajęcia dla 
uczniów/uczennic w gimnazjach i liceach, a także odpowiadaliśmy na pytania 
młodych ludzi za pośrednictwem Internetu  oraz na Telefonach Zaufania. 
Szczególnym osiągnięciem Pontonu w 2014 roku było opublikowanie nowego 
obszernego raportu na temat jakości edukacji seksualnej w polskich szkołach oraz 
nawiązanie kontaktu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Za sukces uważamy 
również fakt, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wsparło finansowo nasz Wakacyjny 
Telefon Zaufania,  tym samym wsparło i doceniło pomoc oferowaną nastolatkom 
przez Grupę Ponton.  

Zapraszamy do lektury raportu z działalności Grupy Ponton w 2014 roku.  
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1. Akcje miejskie 

 

 
 
 

 Walentynki z Pontonem – Grupa Ponton zorganizowała już po raz ósmy 
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. Grupa Ponton zebrała również życzenia do 
Ministry Edukacji Joanny Kluzik- Rostkowskiej. Na specjalnych kartkach 
pocztowych uczestnicy/czki akcji młodzież pisała swoje oczekiwania związane 
np. z dostępem do rzetelnej edukacji seksualnej bez podziałów. Podczas akcji 
młodzi ludzie wypowiadali również swoje postulaty przed kamerą – filmik z 
akcji można obejrzeć tutaj. Grupa Ponton przesłała do Ministry kartki pocztowe 
oraz postulaty dotyczące wprowadzenia edukacji seksualnej w polskich 
szkołach. Akcja walentynkowa była organizowana równolegle w dwóch 
miastach, razem z Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK z Łodzi.  
 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=mAoi3Ox8mac&feature=youtu.be


 
 

 Manifa – 9 marca Grupa Ponton wzięła udział w warszawskiej Manifie 2014, 
której tegorocznym hasłem było "Równość w domu, szkole i pracy", a 
wiodącym tematem była edukacja równościowa. Na otwarciu Manify zabrała 
głos edukatorka Pontonu Alina Synakiewicz, która mówiła o tym, jak ważna jest 
rzetelna edukacja seksualna i do czego prowadzi jej brak. 
 

 „Wolski Korowód – przegląd ofert pomocowych publicznych i 
pozarządowych” – 8 czerwca  Grupa Ponton po raz kolejny wzięła udział w 
pikniku, który odbył się  na warszawskiej Woli. Grupa Ponton miała stoisko, na 
którym rozdawała broszury, ulotki edukacyjne. Edukatorki Pontonu udzielały 
porad oraz informowały o działalności grupy. 

 
 
 Festiwal OPEN'ER w Gdyni -  od 2 do 5 lipca wolontariuszki z Pontonu 

promowały edukację seksualną na festiwalu. Codziennie od g.16 do g. 2 w 
nocy można porozmawiać z edukatorami przy stoisku Grupy Ponton w strefie 
NGO i uzyskać informacje z zakresu antykoncepcji, chorób przenoszonych 
drogą płciową, praw seksualnych. Promowany był również WAKACYJNY 
TELEFON ZAUFANIA. 
 

 

2. Raporty 



14 kwietnia Grupa Ponton opublikowała raport dotyczący opieki ginekologicznej w 
Polsce. W ramach kampanii Bezpieczny Fotel? Kampania na rzecz dobrej opieki 
ginekologicznej Grupa Ponton przeprowadziła badanie-ankietę internetową, którą 
wypełniło 2501 osób. Badanie dotyczyło doświadczeń i oczekiwań pacjentek, które 
chodzą na wizyty ginekologiczne regularnie, sporadycznie lub były raz na wizycie, lub 
też nie odwiedziły jeszcze gabinetu ginekologicznego. W raporcie można zapoznać 
się z wynikami badania oraz postulatami Grupy Ponton. Wyniki raportu zostały 
przedstawione podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział: Patrycja 
Wonatowska- autorka raportu i edukatorka Grupy Ponton, ginekolog dr Tomasz 
Leonowicz oraz ekspertki w zakresie prawa – prof. Monika Płatek i Zofia Jabłońska. 
Raport dostępny jest online  na stronie www.ponton.org.pl tutaj: 
http://ponton.org.pl/pl/raport/bezpieczny-fotel-raport-o-opiece-ginekologicznej-w-polsce  

3  grudnia odbyła się konferencja prasowa Grupy Ponton, podczas której  
opublikowany został raport "Sprawdzian (z) Wdż – czyli jak wygląda edukacja 
seksualna w polskich szkołach? ". Raport powstał na podstawie  wyników 
ankietowego badania jakości edukacji seksualnej w polskich szkołach.  Podczas 
konferencji prasowej wyniki raportu omówione zostały przez Joannę Skonieczną  - 
autorkę raportu, Małgorzatę Kot – inicjatorkę badania oraz prof. Zbigniewa 
Izdebskiego – seksuologa.  Raport został opracowany na podstawie ponad 3 tysięcy 
wypełnionych ankiet i jest bogatym źródłem informacji o tym jakie treści 
przekazywane są młodzieży w ramach zajęć z WDŻ. Raport można przeczytać na 
stronie tutaj: 
http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/pdf/2014/PONTON_raport_jaka_edukacja_2014.pdf 

 

 

http://www.ponton.org.pl/
http://ponton.org.pl/pl/raport/bezpieczny-fotel-raport-o-opiece-ginekologicznej-w-polsce
http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/pdf/2014/PONTON_raport_jaka_edukacja_2014.pdf


3. Wiedza 

Na stronie www.ponton.org.pl sukcesywnie rozwijane są nowe działy z artykułami i 
poradami. Ponton publikuje również regularnie wpisy na blogu  NaTemat.pl  

Od 25 listopada do 10 grudnia trwała międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciwko 
Przemocy ze względu na Płeć. Ponton włączył się do obchodów poprzez publikację  
kilkunastu tekstów dotyczących  zjawiska przemocy, w tym szczególnie przemocy na 
tle seksualnym i ze względu na płeć. Zaprosiliśmy także znanych grafików i graficzki 
do przygotowania prac specjalnie na tę okazję. Efekty ich pracy ukazywały się na 
naszej stronie oraz na profilu fejsbukowym. 

 

 

Z okazji  Światowego Dnia AIDS 1 grudnia zrealizowaliśmy filmik w Punkcie 
Konsultacyjno-Diagnostycznym przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w 
Warszawie, o tym gdzie i w jaki sposób można wykonać test w kierunku wirusa HIV.  
Film można zobaczyć na stronie Pontonu w zakładce „filmy”. 

4. Nabór wolontariuszy i wolontariuszek 

Od września do listopada trwała rekrutacja nowych kandydatek i kandydatów do 
Pontonu. Do grupy dołączyło osiem nowych osób, w tym sześć dziewczyn i dwóch 

http://www.ponton.org.pl/


chłopaków. W tym roku zależało nam szczególnie na wzmocnieniu rówieśniczego 
aspektu edukacji, a zatem na przyjęciu osób jak najmłodszych. Większość osób, które 
dołączyły na wolontariat jest między 20. a 23. rokiem życia.  

Obecnie w grupie są więc osoby starsze wiekiem i stażem w Pontonie, a zatem 
pełniące rolę ekspercką i opiekuńczą oraz osoby młodsze, docelowo pracujące przede 
wszystkim z młodzieżą gimnazjalną. 

 

5.  Szkolenia 

 Szkolenie dla studentek/ów medycyny IFMSA  

W dniach 22-23 lutego  jedna z założycielek Pontonu Anka Grzywacz 
przeprowadziła warsztat dla studentek i studentów medycyny zrzeszonych w 
międzynarodowym stowarzyszeniu IFMSA. W szkoleniu wzięło udział 16 osób z kilku 
miast w Polsce. Ogółem w dwunastu miastach powstają inicjatywy mające na celu 
prowadzenie zajęć z zakresu edukacji seksualnej w gimnazjach i liceach. Studenci i 
studentki drogą szkoleń, wymiany doświadczeń i samokształcenia poszerzają swoją 
wiedzę na temat fizjologii, dojrzewania, seksualności, antykoncepcji, prewencji HIV i 
chorób przenoszonych drogą płciową i zdrowia seksualnego i w ramach wolontariatu 
prowadzą pogadanki w gimnazjach i liceach. 

 Szkolenie dla studentów/ek pedagogiki z Poznania 
 

 



8 marca Anka Grzywacz z Pontonu przeprowadziła warsztat dla grupy studentek i 
studentów pedagogiki z Poznania, którzy będą prowadzić zajęcia z edukacji 
seksualnej i profilaktyki w szkołach w swoim mieście. 

 Szkolenie dla nowych edukatorów/ek w Pontonie  

W dniach 29-30 listopada odbyły się szkolenia dla nowej grupy edukatorek i 
edukatorów Pontonu.  Nowo przyjęte do grupy osoby,  uczestniczyły w zajęciach  
integracyjnych oraz  w warsztacie z zakresu podstawowych  umiejętności pracy z 
grupą w obszarze edukacji seksualnej. W ramach szkolenia odbył się również wykład  
ginekolożki Anny Pękalak poświęcony nowoczesnym metodom antykoncepcyjnym 
oraz profilaktyce chorób przenoszonych drogą płciową. Szkolenie sfinansowane 
zostało z funduszy EOG w ramach projektu "Kontrola realizacji prawa młodzieży do 
edukacji seksualnej". 

 

6. Zajęcia w wybranych szkołach i innych placówkach 

 
       W 2014 roku zajęcia  Pontonu prowadzone były m.in. w placówkach:  
       

 Zespół Szkół w Konstancinie Jeziornie  
 Ośrodek Wsparcia Dzieci i Rodziny „Koło” w Warszawie 
 Społeczne Gimnazjum „Startowa” w Warszawie 

 

7. Poradnictwo 

 



 Przez cały rok Grupa Ponton prowadziła poradnictwo mailowe, pod adresem 
info@ponton.org.pl. Odpowiadamy na około 30 maili tygodniowo. 

 
 Na stronie www.ponton.org.pl funkcjonuje forum internetowe, na którym 

wolontariusze i wolontariuszki  odpowiadają na kilka do kilkunastu pytań 
dziennie. 

 
 W ciągu roku prowadziliśmy stacjonarny Telefon Zaufania Grupy Pontonu 

dla młodzieży, który  działał w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
od września do lipca,  w każdy piątek od godz. 16.00 - 20.00. O naszym 
Telefonie Zaufania informujemy za pomocą mediów i plakatów, które 
rozsyłane są do szkół.  

 

 Od 1 lipca do 31 sierpnia codziennie w godz. 19.00 – 21.00, działał po raz 
dziewiąty Wakacyjny Telefon Zaufania – telefoniczne oraz SMS-owe 
poradnictwo dla młodzieży pod numerem 507 832 741. W tym roku po raz 
pierwszy infolinia była sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Przez dwa miesiące zadano nam  niemal 600 pytań. Z dyżurów 
w Wakacyjnym Telefonie Zaufania został po raz kolejny  przygotowany 
specjalny raport. Można się z nim zapoznać na stronie Pontonu. W tym roku w 
Telefonie Zaufania dla Młodzieży przez całe wakacje wolontariusze/ki 
odpowiadały na pytania młodych ludzi związane z dojrzewaniem, zdrowiem, 
seksualnością i antykoncepcją, Ponton również odpowiadał na pytania 
osób dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców szukających 
porady w sferze komunikacji/pracy z młodzieżą. 

 
 10 lutego portal Onet.pl zrealizował czat „Świadomość seksualna dzieci i 

młodzieży” z edukatorką z Pontonu Magdaleną Szymalak. 

 
 

8. Wybrane konferencje i spotkania 

 12 lutego konferencja „Stop seksualizacji” zorganizowana przez 
Pełnomocniczkę Rządu ds.równego traktowania Agnieszkę Kozłowską-
Rajewicz. Edukatorka Pontonu Małgorzata Kot w swoim wystąpieniu na 
konferencji poruszyła kwestie seksualizacji w kulturze popularnej i jej wpływu 
na młodzież. 

 7 marca Porozumienie Kobiet 8 Marca zorganizowało debatę "Polowanie na 
gender - skutki braku edukacji równościowej i seksualnej w Polsce", 
podczas której edukatorka Pontonu Małgorzata Kot dyskutowała wraz z 
zaproszonymi gośćmi i gościniami o tym, jakie są przyczyny i skutki braku 
edukacji równościowej i seksualnej.   

mailto:info@ponton.org.pl
http://www.ponton.org.pl/


 16 marca edukatorki Pontonu Patrycja Wonatowska i Joanna Skonieczna 
wzięły udział w akcji „Let’s talk about TABU” w ramach projektu More Me. 
Organizatorami wydarzenia było Europejskie Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny - EMSA Warszawa oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.  

 9 – 10 maja Grupa Ponton była obecna na VI Kongresie Kobiet, który odbył 
się w Warszawie. Ponton zorganizował panel "Edukacja seksualna to nie wróg 
rodziny", w którym wzięły udział: koordynatorka Pontonu Aleksandra 
Józefowska, nauczycielka WDŻ Agnieszka Świdroń, seksuolożka Aleksandra 
Jodko oraz mama ucznia szkoły podstawowej Aleksandra Prasek. Dyskusję 
moderowała Paulina Młynarska. Po panelu Pontonu odbyła się debata z 
Minister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską, w której wzięła udział 
koordynatorka Pontonu Aleksandra Józefowska i zadała Minister pytania 
dotyczące wprowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej w polskich szkołach. 
Grupa Ponton miała również stoisko z broszurami edukacyjnymi. 

 

 23 maja wolontariuszka Pontonu Agata Kozłowska wzięła udział w VI 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Seksualność człowieka - seksualność 
kobiety w perspektywie społeczno-kulturowej". W swoim wystąpieniu 
"Bezpieczny fotel? – refleksje wokół kobiecej seksualności w kontekście opieki 
ginekologicznej w Polsce" przedstawiła wyniki raportu przygotowanego przez 
Grupę Ponton na temat opieki ginekologicznej w Polsce 

 30 czerwca odbyła się konferencja prasowa ogłaszająca start dziewiątej edycji 
Wakacyjnego Telefonu Zaufania Grupy Ponton. W konferencji udział wzięły: 
Aleksandra Józefowska, koordynatorka Grupy Ponton, Małgorzata Kot, 
edukatorka Grupy Ponton oraz Aleksandra Prasek, mama nastoletniego 
chłopca. Po raz pierwszy od wielu lat działalności Grupie Ponton zostało 
udzielone realne wsparcie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Ministerstwo przekazało dotację na Wakacyjny Telefon Zaufania, czym uznało 
powagę sygnalizowanych przez nas problemów.  



 

9. Media 

Edukatorzy z Grupy Ponton w 2014r. wielokrotnie gościli na łamach wielu pism. 
Artykuły o działalności Pontonu, lub z naszymi komentarzami ukazywały się m.in. 
w GW, Newsweeku, Polityce, NIE, Przeglądzie.  

Zabieraliśmy głos w studiach radiowych (m.in.: Tok Fm, Rdc, Polskie Radio PR 1, PR 
3, Polskie Radio Czwórka, Radio Eska, Radio Kampus) oraz stacjach telewizyjnych 
takich jak: TVN,TVN24,TVN Style, Polsat, Polsat News, TVP.INFO, TVP2. 

Wybrane programy i audycje: 

Jedynka Polskie Radio 

Pytanie na Śniadanie TVP2 

Dzień Dobry TVN 

 

10. Projekty, Rzecznictwo  

We wrześniu Federacja i Grupa Ponton rozpoczęła realizację projektu „Kontrola 
realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej”. Projekt polega na 
monitoringu realizacji przepisów odnoszących się do edukacji seksualnej młodzieży 
oraz działaniach rzeczniczych zmierzających do poprawy sytuacji w tym zakresie. 
Kontroli poddane będą zapisy Ustawy o planowaniu rodziny i odpowiednie 
rozporządzenia w zakresie realizacji przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w 
szkołach. W analizie szczególnie uwzględnione będą kwestie dotyczące dostępności i 
jakości realizowanych zajęć Wdż, merytoryczności programów i materiałów 
edukacyjnych oraz kwalifikacji osób prowadzących przedmiot. Ważnym elementem 
analizy będą również doświadczenia i opinie młodzieży. 

Projekt prowadzony będzie w trzech województwach, co pozwoli na zweryfikowanie 
różnic regionalnych w zakresie realizacji edukacji seksualnej. Monitoring pozwoli na 
uzyskanie kompleksowej wiedzy o stanie edukacji seksualnej i przyczynach 
problemów związanych z jej realizacją. Projekt ma przyczynić się do poprawy realizacji 
prawa młodzieży do edukacji seksualnej. 

Działania w projekcie prowadzone są przez Federację na Rzecz Kobiet i Planowania 
Rodziny i Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton. Informacje o działaniach w ramach 
projektu będą zamieszczane na bieżąco na stronie Federacji oraz Pontonu. Projekt 
realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego 
z Funduszy EOG. 

http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/1180052,Ponton-uruchomil-wakacyjny-telefon-zaufania-Dla-nas-nie-ma-glupich-pytan
http://pytanienasniadanie.tvp.pl/17524587/czy-seksu-mozna-nauczyc-sie-z-internetu
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/seks-nastolatkow-robia-to-byle-jak-i-byle-gdzie,143458.html
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/seks-nastolatkow-robia-to-byle-jak-i-byle-gdzie,143458.html


 

11. Specjalne osiągnięcia/ działalność 
międzynarodowa 

16 maja edukatorka Grupy Ponton, Małgorzata Kot reprezentowała Ponton oraz 
sieć Astra Youth na konferencji francuskiej organizacji Le Planning Familial 
„Edukacja seksualna: Droga do równości i wzmocnienia. Definicje, podejścia i 
kwestie dotyczące edukacji seksualnej w Europie”, która odbywała się w 
Strasburgu. 

Celem konferencji było podzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz 
dyskusja o dostępie do rzetelnej edukacji seksualnej w Europie w gronie 
ekspertów/ek, aktywistów/ek, decydentów/ek z całej Europy. 

W 2014 r. Koordynatorka Pontonu Aleksandra Józefowska za wieloletnią pracę z 
Grupą Ponton została wyróżniona nominacją w kategorii Women and Men 
Inspiring Europe przez Europejski Instytut na rzecz Równości Płci (European 
Institute for Gender Equality). 

Profil koordynatorki Pontonu jest dostępny na stronie EIGE pod adresem: 
http://eige.europa.eu/content/aleksandra-jozefowska 

Edukatorka Pontonu Natalia Broniarczyk reprezentowała sieć organizacji 
młodzieżowych ASTRA Youth, której Grupa Ponton jest członkiem, na 47 sesji 
Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ w Nowym Jorku (7-11 kwietnia 2014). 

Brała udział w spotkaniach rzeczniczych oraz była zaangażowana w organizację 
strategicznego spotkania dla młodzieżowych aktywistów i aktywistek, które miało 
na celu wzmocnienie działań rzeczniczych organizacji pozarządowych na rzecz 
zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych. 

http://eige.europa.eu/content/aleksandra-jozefowska


 

 

Do specjalnych osiągnięć grupy Ponton można zaliczyć nawiązanie realnej 
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.  W 2014 r. edukatorki z Pontonu 
odbyły dwa spotkania z Ministrą Edukacji Narodowej Joanną Kluzik – Rostkowską.  
Ministerstwo pomógło finansowo w zorganizowaniu Wakacyjnego Telefonu 
Zaufania, a informacje o prowadzonej przez Ponton infolinii były upowszechniane 
na stronie www oraz profilu fejsbukowym MEN-u. Współpraca ta będzie 
kontynuowana w roku 2015. 
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