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Grupa Ponton zorganizowała już po raz dziewiąty 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.  Niewątpliwą atrakcją był nasz nowy pomysł  - Bezpieczne Serduszko, w którym 

można było zrobić sobie zdjęcie. Serce właściwie przez cały czas akcji przechodziło z rąk do rąk, 

fantastycznie obrazując ideę zarażania miłością, ale nie HIV.            
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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. 

 

Grupa Ponton wzięła udział w warszawskiej Manifie 2015, której tegorocznym hasłem było 

"Wszystkie jesteśmy u siebie”.  Edukatorki seksualne z Pontonu Natalia Broniarczyk i Finka 

Heynemann w gazetce manifowej opublikowały teksty dotyczące potrzeby zapewnienia 

edukacji seksualnej młodzieży. 

 

Edukatorki i edukatorzy Pontonu po raz kolejny gościli na Wolskim Korowodzie - corocznej 

imprezie prozdrowotnej organizowanej przez Urząd Dzielnicy Wola mającej na celu promocję 

zdrowia, badań i zapewniającej konsultacje z ekspertkami i ekspertkami. Rozdawaliśmy 

materiały i dzieliliśmy się wiedzą. 
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Wolontariuszki z Pontonu promowały edukację seksualną na festiwalu. Codziennie w 

godzinach 16-2 można było porozmawiać z edukatorami i edukatorkami 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. 

 

Pontonowe edukatorki są na Przystanku Woodstock i rozmawiały z młodzieżą na temat 

edukacji seksualnej i bezpieczniejszego seksu. Na naszym stoisku w Domu bez Hejtu można 

było porozmawiać, otrzymać materiały edukacyjne oraz wziąć udział w konkursie wygrać 

pontonowe torby. 

 
 

Ponton zorganizował pod Metrem Centrum w Warszawie kolejną akcję uliczną z okazji 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego, pod hasłem „Z gumką w piórniku”  
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Załoga Pontonu tańczyła i rozdawała ulotki na temat  HIV z okazji Światowego Dnia Walki z 

AIDS w ramach akcji zorganizowanej razem ze Stowarzyszeniem Wolontariuszy Wobec AIDS 

„Bądź z Nami”. 

 
 

 

 

 

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 
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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 tutaj. 

 

Od września do listopada trwała rekrutacja nowych kandydatek i kandydatów do Pontonu. Do 

grupy dołączyło osiem nowych osób. W tym roku podobnie, jak w zeszłym zależało nam 

szczególnie na przyjęciu osób jak najmłodszych, między 18. a 23. rokiem życia.  Zależy nam na 

wzmocnieniu idei edukacji rówieśniczej w Pontonie.  

Obecnie w grupie są więc osoby starsze wiekiem i stażem, a zatem pełniące rolę ekspercką  

i opiekuńczą oraz osoby młodsze, docelowo pracujące przede wszystkim z młodzieżą 

gimnazjalną. 

 

 

 

Edukatorka Pontonu i trenerka Paulina Trojanowska przeprowadziła warsztaty dla 

nauczycielek/i i pedagogów/pedagożek na temat zasad prowadzenia zajęć z  rzetelnej edukacji 

seksualnej na przykładzie doświadczeń Grupy Ponton. 

Edukatorki Alina Synakiewicz i Paulina Trojanowska na zaproszenie polskiej fundacji "Po 

DRUGIE" i białoruskiej organizacji "Ponimanie" prowadziły szkolenie dla białoruskich 

pedagogów/żek, psychologów/żek, wychowawców/czyń i rodziców zastępczych. Celem 

warsztatu było zarówno przekazanie wiedzy jak i praktycznych umiejętności dotyczących tego 

jak  rozmawiać o seksualności z młodzieżą i dziećmi. Duża część spotkania była poświęcona 

przeciwdziałaniu i reagowaniu na przemoc seksualną. 

http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/pdf/2014/PONTON_raport_jaka_edukacja_2014.pdf
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Nowo przyjęte do grupy osoby  uczestniczyły w zajęciach  integracyjnych oraz  w warsztacie z 

zakresu podstawowych umiejętności pracy z grupą w obszarze edukacji seksualnej.  

 

 

W 2015 roku zajęcia  Pontonu prowadzone były m.in. w placówkach:  

       

 Gimnazjum nr. 11  w Warszawie 

 Gimnazjum nr.  4 w Piasecznie 

 Gimnazjum nr . 15 w Warszawie 

 XI LO im. M.Reja w Warszawie 
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 LO nr.2  w Warszawie 

 

 

 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 

 
 Od 1 lipca do 31 sierpnia codziennie w godz. 19.00 – 21.00, działał po raz dziesiąty 

Wakacyjny Telefon Zaufania – telefoniczne oraz SMS-owe poradnictwo dla młodzieży pod 
numerem 507 832 741. W tym roku po raz drugi infolinia była sfinansowana ze środków 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przez dwa miesiące zadano nam  niemal 700 pytań, 
co daje średnio 10 pytań podczas dyżuru. 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 
wolontariuszki 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. 

 

 

 

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton przeprowadziła zajęcia dla studentów i studentek 

Uniwersytetu Warszawskiego. Miały one na celu pokazanie edukacji seksualnej z naszej 

perspektywy oraz przedstawienie pomysłów na zmianę sytuacji w Polsce. Prowadzące, Paulina 

mailto:info@ponton.org.pl
http://www.ponton.org.pl/
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Trojanowska i Magdalena Szymalak omówiły dobre praktyki w prowadzeniu zajęć z młodzieżą 

oraz przedstawiły różne podejścia do edukacji seksualnej w Polsce i na świecie.  

 

6 marca odbyła się konferencja prasowa „Gleba i siewca, czyli o seksualności w 
podręcznikach WdŻ ” dotycząca podręczników do przedmiotu Wychowanie do życia w 
rodzinie. 

Konferencja stanowiła podsumowanie monitoringu merytorycznego zawartości podręczników 
WdŻ, prowadzonego przez Grupę Ponton w ramach projektu ‘Kontrola realizacji prawa 
młodzieży do edukacji seksualnej’ realizowanego w ramach programu Obywatele dla 
Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. 

W konferencji wzięli udział: Aleksandra Józefowska, Anka Grzywacz, dr Maria Pawłowska, 
Alina Synakiewicz, Tomasz Garstka 

 

W Gdynii odbyła się III debata z cyklu „Wyloguj się do życia”, w której udział wzięła edukatorka 

seksualna Pontonu Patrycja Wonatowska. Wraz z Martą Różycką - kierowniczką zespołu 

Dyzurnet.pl, dr-em Maciejem Dębskim - socjologiem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Tatianą 

Mindewicz-Paucz psychoterapeutką, trenerką rozmawiała o tym, co zrobić, żeby uchronić się 

przed cyberprzemocą, pornografią, sextingiem i groomingiem. 

Edukatorka Pontonu Alina Synakiewicz gościła w Bielsko - Białej na Objazdowym Festiwalu 

Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie. Przyczynkiem do spotkania była projekcja filmu "Dzieci 

dzwonią", który pokazywał pracę osób obsługujących telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 

Alina opowiedziała o telefonie zaufania prowadzonym przez Grupę Ponton, o tym z jakimi 

problemami zgłasza się młodzież, jaki jest stan edukacji seksualnej w Polsce oraz omówiła 

główne działania Grupy Ponton. 
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We Wrocławiu odbył się II Dolnośląski Kongres Kobiet, w którym wzięły udział edukatorki 

Pontonu, dr Maria Pawłowska i Małgorzata Kot. Edukatorki wystąpiły w panelu Niczego 

nieświadomi – pokolenie, „Z”, który poświęcony był edukacji seksualnej młodzieży. 

Podczas VI Kongresu Kobiet koordynatorka Pontonu prowadziła panel dyskusyjny dotyczący 
zjawiska seksualizacji młodzieży. W panelu wzięły dr Alicja Długołęcka, dr Aleksandra 
Piotrowska i dr Iwona Chmura-Rutkowska. 

 

 

Na konferencji prasowej zaprezentowany został raport z dziesiątej już edycji Wakacyjnego 
telefonu Zaufania Pontonu. W konferencji udział wzięły: koordynatorka grupy Aleksandra 
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Józefowska, edukatorka Pontonu katarzyna Banasiak, autorka raportu i edukatorka Pontonu 
Alina Synakiewicz oraz położna Anna Stefanek.  

Edukatorka Pontonu Jewgienia Aleksandrowa reprezentowała Ponton na warsztatach FUTURE 
DOCS. Jest to inicjatywa Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa 
Człowieka w Filmie, jednego z największych i najstarszych festiwali filmów o prawach 
człowieka na świecie. Czternaścioro obrońców i obrończyń praw człowieka zaprezentowało 
pomysły tematów potencjalnych projektów filmowych dwudziestu filmowcom  
i filmowczyniom z całego świata. Jewgienia mówiła o zagadnieniach związanych z edukacją 
seksualną w Polsce. 

 

 

 

Edukatorzy z Grupy Ponton w 2015r. wielokrotnie gościli na łamach wielu pism. Artykuły o 
działalności Pontonu, lub z naszymi komentarzami ukazywały się m.in. w GW, Newsweeku, 
Polityce.  
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Artykuły autorstwa edukatorek z Pontonu pojawiają się regularnie na portalu NA TEMAT.PL 
oraz portalu MAMADU. 

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 

 

 

Federacja i Grupa Ponton w 2015 roku kontynuowała 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 zostały zapisy Ustawy o planowaniu 
rodziny i odpowiednie rozporządzenia w zakresie realizacji przedmiotu Wychowanie do życia 
w rodzinie w szkołach. W analizie szczególnie uwzględnione zostały kwestie dotyczące 
dostępności i jakości realizowanych zajęć Wdż, merytoryczności programów i materiałów 
edukacyjnych oraz kwalifikacji osób prowadzących przedmiot.  

Skrót analizy merytorycznej podręczników do Wychowania do życia w rodzinie, 

przeprowadzonej przez Grupę Ponton i Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 

dostępny jest tutaj. 

Projekt prowadzony był w trzech województwach i ma docelowo 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 
zamieszczane  są na bieżąco na stronie Federacji oraz Pontonu. Projekt realizowany jest w 
ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. Projekt 

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
http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/26032015_notatka_prasowa_podreczniki_wychowanie_seksualne_monitoring.pdf
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zakończy się w maju 2016 r. opublikowaniem raportu końcowego podsumowującego wyniki 
badań. 

 

 

 

W lipcu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana w celu prezentacji wyników badań 
Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (18-latków) oraz 
rodziców dzieci w wieku 6-17 lat wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i 
seksualności”. Edukatorki z Grupy Ponton w ciągu całego roku współpracowały z IBE prz 
badaniach fokusowych i konsultacjach przy kolejnych etapach badania i tworzenia raportu.  

Ta współpraca oraz wyniki badań okazały się sukcesem potwierdzają to co PONTON wiedział 
już od dawna z rozmów z młodzieżą w czasie warsztatów i własnych raportów. Młodzież ma 
wyraźne braki w wiedzy o seksualności i chce uczestniczyć w zajęciach edukacji seksualnej w 
szkołach! Zdaniem większości badanych osiemnastolatków/latek (87%) zajęcia dotyczące 
rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka powinny odbywać się w szkole. 
Większość osób (89%), które wzięły udział w naszym badaniu z 2014 r., również uważa, że 
zajęcia z edukacji seksualnej są potrzebne w szkołach. 

Podczas konferencji Joanna Kluzik-Rostkowska, ówczesna Minister Edukacji Narodowej, 
przyznała, że “Edukacja seksualna – jako pakiet wiedzy przekazywany młodym ludziom – jest 
bardzo ważna”. Koordynatorka Pontonu została zaproszona do specjalnego zespołu mającego 
pracować z MEN  nad zmianami w podstawie programowej do przedmiotu WDŻ.  

 



15 

 

 

 

 

 

Dwa projekty „Gra Terenowa” oraz  „Edukacja  Festiwalowa” Grupy Ponton zostały  

docenione i nagrodzone przez kapitułę konkursu Pozytywnie Otwarci". 

W grudniu  podczas  XXII  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 edukacja na temat HIV/AIDS. 

 

 

      

W dniach 25–29 października 2015 r. edukatorki Pontonu: Paulina Wawrzyńczyk, Magdalena 

Szymalak i Magdalena Woźna, dzięki zaproszeniu holenderskiego ministerstwa spraw 

zagranicznych miały okazję osobiście przekonać się, jak funkcjonuje system edukacji 

seksualnej w Holandii. Z racji tego, że Holandia ma aktualnie jeden z najniższych wskaźników 

ciąż nastolatek na świecie i obowiązkową edukację seksualną na bardzo wysokim poziomie, 
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tym bardziej ciekawe byłyśmy tego, jakie rozwiązania stosowane są w tym kraju. Dzięki 

współpracy Pontonu z ambasadą Holandii możliwe było zaproszenie również delegacji 

Ministerstwa Edukacji Narodowej – pojechali z nami Emilia Różycka i Tomasz Kulasa, a także 

przedstawicielka łódzkiej Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk Anna Jurek, oraz dziennikarki 

zajmujące się tematyką edukacji. Spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami 

ministerstw i przeróżnych organizacji pozwoliły nam spojrzeć na edukację seksualną z wielu 

perspektyw. 
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