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Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton ma za sobą kolejny rok  

intensywnej działalności na rzecz edukacji i zdrowia seksualnego 

młodzieży. Tak jak w latach ubiegłych, prowadziliśmy zajęcia dla 

uczniów i uczennic w gimnazjach i liceach, organizowaliśmy akcje 

w przestrzeni miejskiej, prowadziliśmy poradnictwo dla młodych 

ludzi za pośrednictwem Internetu oraz Telefonów Zaufania. 

Byłyśmy/byliśmy również aktywne/aktywni w zakresie rzecznictwa 

zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mimo zaostrzonej w zeszłym 

roku krytyki wobec edukacji seksualnej, udało się nam zrealizować 

wiele projektów. Media popierają nasze działania, co pokazują 

artykuły i programy z naszym udziałem.  
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1. Akcje miejskie 
 

 

 

14 lutego Grupa Ponton zorganizowała już po raz siódmy akcję 

walentynkową pod hasłem: „Zarażaj miłością nie zakażaj HIV”. 

Wolontariuszki rozdawały broszury o antykoncepcji, prezerwatywy, 

różowe balony oraz ciasteczka zawierające informacje z zakresu 

HIV/AIDS. W tym roku zebrałyśmy także życzenia przechodniów 

dotyczące opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego. Na specjalnych walentynkowych pocztówkach 

młodzi ludzie pisali swoje oczekiwania do Ministra Zdrowia Bartosza 

Arłukowicza. Grupa Ponton przesłała do ministra kartki 

walentynkowe oraz postulaty związane z dostępem do przyjaznej 

młodzieży opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego oraz do 

bezpłatnych środków antykoncepcyjnych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcje walentynkowe odbyły się też równolegle w Łodzi z inicjatywy 

Fundacji SPUNK i we Wrocławiu z inicjatywy Koła Naukowego 

Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej przy Uniwersytecie 

Wrocławskim. 
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10 marca Wolontariuszki Grupy Ponton wzięły,  jak co roku udział  

w Manifie - marszu organizowanym z okazji Dnia Kobiet. 

Wolontariuszki niosły transparenty promujące dostęp do rzetelnej 

edukacji seksualnej. Tańczyły również w akcji One Billion Rising 

mającej zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet. 

 

18 maja Edukatorki Grupy Ponton wzięły udział w “Marszu Szmat” - 

akcji mającej uwrażliwić społeczeństwo na problem przemocy 

wobec kobiet oraz stereotypów na temat ofiar przemocy 

seksualnej.  

 

28 maja Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton zorganizowała 

akcję uliczną w ramach Międzynarodowego Dnia na Rzecz 

Zdrowia Kobiet. Hasło na 2013 rok brzmiało: „Dostęp 

do antykoncepcji jest prawem człowieka”. Chcieliśmy/łyśmy 

pokazać nasze poparcie dla Międzynarodowego Dnia Działań na 

Rzecz Zdrowia Kobiet. Podczas akcji rozdawaliśmy/łyśmy ulotki 

dotyczące zdrowia reprodukcyjnego, prezerwatywy oraz 

ciasteczka z wróżbą-informacją o antykoncepcji. Grupa 

zorganizowała również wraz z Kołem Naukowym Seksuologii im. 

Michaliny Wisłockiej przy Uniwersytecie Wrocławskim sondę uliczną 

dotyczącą dostępu do antykoncepcji, którą obejrzeć można na 

kanale YouTube Pontonu.  

15 czerwca odbyła się jak co roku warszawska Parada Równości. 

Grupa Ponton wzięła udział w tym wydarzeniu, aby poprzeć 

postulaty walki z dyskryminacją mniejszości oraz wprowadzenia 

ustawy o związkach partnerskich. 

16 czerwca odbył się piknik „Wolski Korowód – przegląd ofert 

pomocowych publicznych i pozarządowych”. Ponton miał stoisku 

w miasteczku namiotowym, na którym można było dostać 

publikacje oraz uzyskać poradę edukatorów/ek. Stoisko cieszyło 

się dużym zainteresowaniem młodzieży, a także rodziców i 

dziadków nastolatków. 

28 czerwca miała miejsce akcja Ponton wypływa na Wisłę. Akcja 

Pontonu mająca na celu spotkanie z młodzieżą w klubie Bar-K i 

poradnictwo przedwakacyjne. 
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3-6 lipca Grupa Edukatorów Seksualnych, podobnie jak w roku 

2012, była obecna na festiwalu Open'er w Gdyni. Grupa Ponton 

miała swoje stoisko w strefie NGO. Na stoisku rozdawane były 

broszury i ulotki Pontonu, prezerwatywy, ciasteczka, przypinki. 

Wolontariuszki udzielały również porad i informacji dotyczących 

antykoncepcji, pokazywały na fantomach jak należy prawidłowo 

zakładać prezerwatywę, demonstrowały użycie pierścienia 

dopochwowego (ringu).  

31 sierpnia w ramach inicjatywy Otwarty Jazdów, odbywającej się 

w Warszawie na osiedlu domków fińskich Grupa Ponton miała 

stoisko z broszurami edukacyjnymi. 

14 września na festiwalu Kercelak Grupa miała stoisko razem z 

Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w Miasteczku 

zdrowotno-pomocowym, na którym można było otrzymać broszury 

oraz porady edukatorek/ów. 

4 października  Grupa Ponton wzięła udział w Forum Młodzieży w 

Warszawie. Wolontariusze/szki Pontonu rozdawali/ły publikacje, 

ulotki młodzieży i nauczycielom/lkom oraz udzielali/ły porad. 

21 października akcja Cycki w Centrum-Zdrowie Przodem. Akcja 

odbyła się w ramach Światowego Miesiąca Walki z Rakiem Piersi. 

Podczas akcji można było otrzymać ulotki o zdrowiu oraz nauczyć 

się badać piersi. Przechodnie byli również zachęcani do udziału w 

akcji fotograficznej oraz mogli napisać na balonach określenia 

piersi. 
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1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS. Grupa Ponton 

zorganizowała sondę uliczną pt. 'Co wiesz o HIV?' niedaleko ul. 

Chmielnej 4, gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-diagnostyczny. 

Grupa przeprowadziła wśród przechodniów quiz dotyczący 

wiedzy o HIV/AIDS, rozdawała prezerwatywy, ciasteczka, ulotki  

i broszury z zakresu profilaktyki i zdrowia seksualnego, w tym 

prewencji HIV/AIDS.  

2. Projekty 
 

luty 2013 - ruszyło badanie Grupy Ponton i Kampanii Przeciw 

Homofobii Bezpieczny Fotel? Kampania na rzecz dobrej opieki 

ginekologicznej. Uruchomiona została ankieta internetowa, w 

której anonimowo można było opisać swoje doświadczenia z wizyt 

ginekologicznych i związane z nimi oczekiwania. Badanie 

skierowane było do dziewcząt i kobiet, włączając nastolatki, 

osoby z niepełnosprawnościami oraz nieheteroseksualne  
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i transpłciowe. Na podstawie badania powstaje raport, który trafi 

m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Grupa przygotowała specjalny 

plakat oraz kalendarzyk miesiączkowy, który był dystrybuowany 

podczas akcji, w szkołach i innych placówkach edukacyjnych i 

pomocowych oraz promowany na stronie internetowej. 

 

czerwiec-wrzesień 2013 Grupa Ponton zrealizowała projekt 

“Przemoc seksualna i wiktymizacja wśród nastolatków” dotyczący 

przeciwdziałania przemocy seksualnej wśród młodzieży przy 

wsparciu Rutgers WPF.  

 

W ramach projektu powstała nowa, obszerna publikacja “Nie 

zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

seksualnej i wiktymizacji” 

skierowana głównie do 

nauczycielek i nauczycieli, ale 

też do rodziców i młodzieży, 

zawierająca teksty 

teoretyczne, gotowe 

scenariusze zajęć oraz 

propozycje działań dla 

młodzieży.  

 

Wolontariusze/szki stworzyli/ły 

również z zespołem hip-

hopowym Rymy w Sercu 

piosenkę “Wyraź Sprzeciw”, 

której można posłuchać na 

kanale YouTube Grupy Ponton. 

 

W ramach projektu trenerki z Pontonu przeprowadziły również 

warsztaty dla młodzieży w jednym z warszawskich liceów, LO 68 im. 

Tytusa Chałubińskiego. Uczniowie i uczennice zorganizowali/ły po 
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warsztatach własną akcję fotograficzną o reagowaniu na 

przemoc. Akcja, piosenka oraz publikacja miały swoją promocję 

na konferencji prasowej podsumowującej projekt. 

 

3.  Wiedza 

Na stronie www.ponton.org.pl sukcesywnie rozwijane są nowe 

działy z artykułami i poradami. Ponton publikował również wpisy 

na blogu NaTemat oraz od września rozpoczął współpracę z 

Dziennikiem Trybuna, gdzie regularnie pojawiają się artykuły 

edukatorek Grupy. Artykuły edukatorek ukazały się również w 

czasopismach pedagogicznych, np. Miesięcznik Dyrektora Szkoły, 

Głos Pedagogiczny. 

4. Nabór wolontariuszy i wolontariuszek 
Nieprzerwanie trwa nabór nowych osób poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej. Grupa liczy obecnie 34 osoby. Obecnie w 

grupie najwięcej jest studentek bądź absolwentek pedagogiki, 

psychologii, część ukończyła również specjalizację seksuologiczną. 

W grupie są również 4 osoby z ukończoną Szkołą Treningu i 

Warsztatu Psychologicznego. 

 

5.  Szkolenia  

5 stycznia koordynatorka Pontonu Aleksandra Józefowska 

poprowadziła warsztat dla edukatorów/edukatorek seksualnych z 

Koła Naukowego Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej z 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

http://www.ponton.org.pl/
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23-24 lutego odbyły się warsztaty dla nowych edukatorek.  

W warsztatach przeprowadzonych przez trenerkę i edukatorkę 

seksualną grupy Ankę Grzywacz wzięło udział 11 wolontariuszek 

zrekrutowanych w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Celem szkolenia 

było przygotowanie uczestniczek do prowadzenia zajęć z edukacji 

seksualnej w szkołach, do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w 

klasie, w programie znalazło się także sporo ćwiczeń z zakresu 

komunikacji i asertywności. 

 

Lipiec-sierpień to trzy warsztaty superwizyjne dla wolontariuszy  

i wolontariuszek, które miały na celu przedyskutowanie misji, 

wartości, standardów pracy i strategii przyszłych działań.  

 

2 października ginekolożka Anna Pękalak przeprowadziła dla 

Pontonu szkolenie z zakresu metod antykoncepcyjnych i zdrowia 

reprodukcyjnego młodzieży. Nowe wolontariuszki dostały dużą 
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dawkę wiedzy, a doświadczone edukatorki miały okazję rozwiać 

wątpliwości i zaktualizować swoją wiedzę.  

 

6. Zajęcia w wybranych szkołach oraz 

innych placówkach 

Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego, Piaseczno 

 

Warsztaty dla uczestników/uczestniczek Polowej Zbiórki Harcerzy 

Starszych, Warszawa 

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Warszawa 

 

Liceum Ogólnokształcące nr 68 im. Tytusa Chałubińskiego, 

Warszawa 

 

7. Poradnictwo mailowe, Telefony Zaufania 
 

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 

mailto:info@ponton.org.pl
http://www.ponton.org.pl/
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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 ósmy Wakacyjny Telefon Zaufania – telefoniczne oraz  

SMS-owe poradnictwo dla młodzieży pod numerem 507 832 741. 

Przez dwa miesiące zadano nam  ok. 500 pytań. Z dyżurów w 

Wakacyjnym Telefonie Zaufania został po raz kolejny 

przygotowany specjalny raport. Można się z nim zapoznać na 

stronie Pontonu. 

 

8. Wybrane konferencje  

Grupa Ponton obecna była na konferencjach naukowych oraz 

organizowała konferencje prasowe promujące działania Grupy. 

15 kwietnia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

konferencja "Umysł Przestępcy II: Cyberseksualność - 

Cyberprzemoc", wystąpienie Leny Marciniak "Cyberprzemoc a 

Edukacja Seksualna" 

27 kwietnia, Uniwersytet Wrocławski, konferencja I Odsłony 

Seksuologiczne: Rozwój psychoseksualny od dzieciństwa do 

adolescencji, wystąpienie “Inicjacja seksualna” Małgorzaty Kot 

 

6 maja, Uniwersytet Warszawski, konferencja Tydzień Rodzin, 

wystąpienie Finki Heynemann i Patrycji Wonatowskiej “Nastoletni 

rodzice” 

 

12 maja, Queerowe Centrum Społeczne i Heinrich Böll Stiftung, 

konferencja “Psychologiczne, kulturowe i prawne aspekty 

przemocy seksualnej", udział w panelu edukatorek Marii 

Pawłowskiej, Natalii Broniarczyk oraz Anki Grzywacz 
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15 maja, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej, konferencja Bezpieczeństwo wyzwaniem 

współczesnych czasów, wystąpienie Małgorzaty Matli 

“Zachowania ryzykowne młodzieży - (nie)bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni” 

 

16 maja, Uniwersytet Jagielloński, konferencja Seksualność 

człowieka - w biegu życia, udział Aliny Synakiewicz w panelu 

dyskusyjnym „Wyzwania współczesnej edukacji seksualnej”. 

 

12 czerwca, Stowarzyszenie: Projekt Polska, dyskusja "Co nam 

przyniosły Parady Równości", udział w dyskusji Marii Pawłowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15 czerwca, Kongres Kobiet. Udział Pauliny Wawrzyńczyk w 

panelu "Zdrowie i seksualność kobiet w cyklu życia", gdzie mówiła 

o edukacji seksualnej nastolatek oraz Małgorzaty Kot w panelu  

"O dziewczynach", gdzie dyskutowała o seksualności dziewczyn. 

 

27 czerwca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, debata 

studencka, w której jako ekspertki brały udział Małgorzata Matla  

i Lena Marciniak 
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28 września, konferencja prasowa Pontonu "Nie bój się mówić o 

przemocy seksualnej", w której wzięły udział edukatorki Pontonu, 

uczennice z LO 68 oraz członkinie zespołu Rymy w Sercu. 

Konferencja była jednym z elementów projektu Grupy Ponton 

"Przemoc seksualna i wiktymizacja wśród nastolatków" 

 

6 listopada, konferencja Fundacji poDrugie "Przełom w sprawie 

nieletnich matek z placówek resocjalizacyjnych?", wystąpienie 

Finki Heynemann o nastoletnich matkach 

 

9. Media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu ubiegłego roku działania grupy edukatorów i edukatorek 

była wielokrotnie nagłaśniane w mediach. Ukazało się wiele 

artykułów dotyczących grupy, m.in. w Gazecie Wyborczej, 

Trybunie, Polityce, Newsweeku.  
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Wolontariusze/szki Pontonu gościły/li również w telewizji, m.in. TVN, 

TVP 2, TVN24,TVP Info, Superstacji oraz w radio: RDC, Radio 

Czwórka, PR24, TOK FM.  

 

Edukatorki były często zapraszane jako ekspertki do programów 

śniadaniowych: Pytanie na śniadanie TVP czy Dzień Dobry TVN. 

Komentarze wolontariuszek zamieszczane były w artykułach w 

portalach internetowych, np. Wirtualna Polska, Onet.pl, 

iWoman.pl.  

 

10. Rzecznictwo  
 

Grupa Ponton wystosowała w 2013 r. wiele postulatów i listów 

otwartych do ministerstw oraz była obecna na posiedzeniach 

rządowych związanych z edukacją seksualną. 

 

21 marca Minister Zdrowia otrzymał od Grupy Ponton i Fundacji 

Nowoczesnej Edukacji SPUNK pocztówki z rekomendacjami 

dotyczącymi niezbędnych zmian, które powinny zajść w zakresie 

opieki zdrowotnej i praw reprodukcyjnych młodych ludzi. 

Pocztówki pisały nastolatki i nastolatkowie, a wśród postulatów 

znalazła się przyjazna młodzieży opieka zdrowotna w zakresie 

praw reprodukcyjnych oraz darmowe rozdawnictwo prezerwatyw. 

 

22 maja Stanowisko Grupy Ponton dotyczące wypowiedzi posłanki 

Krystyny Pawłowicz o Marszu Szmat, opublikowane na stronie 

internetowej Grupy i przesłane mediom 

 

17 lipca spotkanie dotyczące sytuacji osób nieheteroseksualnych  

i transpłciowych w Polsce u Pełnomocniczki Rządu do Spraw 

Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Głos w 

debacie zabrała Paulina Wawrzyńczyk.  
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2 października Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton złożyła do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pełnomocniczki Rządu  

ds. Równego Traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz postulaty 

młodzieży z 68 L.O. dotyczące przeciwdziałania przemocy 

seksualnej wśród młodzieży. 

 

31 października list otwarty w sprawie wypowiedzi lekarza  

dr Krzysztofa Boćkowskiego o ofiarach gwałtów. List przesłany 

został do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz 

Naczelnej Izby Lekarskiej. 

 

3 grudnia z okazji 16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Grupa 

Edukatorów Seksualnych Ponton wystosowała apel, mówiący o 

przemocy seksualnej oraz jak jej przeciwdziałać, który skierowany 

został do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Premiera.  

 

7 grudnia posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na 

którym odbyło się głosowanie dot. projektu edukacji seksualnej. W 

dyskusji wzięła udział Dyrektorka Wykonawcza Federacji Krystyna 

Kacpura oraz koordynatorka Pontonu Małgorzata Kot. 

 

17 grudnia Grupa Ponton przesłała list do nowej ministry edukacji, 

Joanny Kluzik-Rostkowskiej. W liście gratulujemy nowej ministrze 

oraz przekazujemy nasze rekomendacje dotyczące edukacji 

seksualnej. 
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11. Specjalne osiągnięcia - obecność Pontonu 

na arenie międzynarodowej 

 

W roku ubiegłym Grupa Ponton pogłębiła współpracę z Astra 

Youth, organizacją, której jest członkiem. Astra Youth to sieć 

organizacji pozarządowych działających w regionie Europy 

Wschodniej i Centralnej zajmujących się prawami oraz zdrowiem 

reprodukcyjnym i seksualnym młodzieży.  Rezultatem tej 

współpracy była reprezentacja Pontonu i Astry Youth przez 

wolontariuszkę Natalię Broniarczyk na wielu ważnych 

konferencjach.  

 

5-6 grudnia 2012 - Światowe Forum Młodzieży ONZ (Global Youth 

Forum), udział Natalii Broniarczyk w konsultacjach z Grupą 

zadaniową wysokiego szczebla (High Level Task Force) ONZ ds. 

Międzynarodowej Konferencji w sprawie Ludności i Rozwoju (ICPD) 

 

30-31 maja 2013 - Regionalne Forum Młodzieży (Regional Youth 

Forum), Stambuł, spotkanie dotyczące przeglądu ICPD, 

przygotowujące do konferencji: Enabling Choices: Population 

Priorities for the 21st Century.  

 

2 lipca 2013 - konferencja Enabling Choices: Population Priorities 

for the 21st Century w Genewie. Natalia Broniarczyk 

reprezentowała region Europy Centralnej i Wschodniej jako 

młodzieżowa delegatka (youth delegate), brała udział w pisaniu 

rekomendacji i negocjacji dla ONZ.  



18 

 
 

[Wpisz tekst] 
 

 
 

3-6 października 2013 - Natalia Broniarczyk i Małgorzata Kot były 

również włączone w obchody 30 rocznicy istnienia grantodawcy 

Pontonu, Mama Cash w Amsterdamie. Edukatorki współtworzyły 

warsztaty ze sklepem dla kobiet Mail&Female, podczas których 

opowiedziały o pracy Pontonu. Odwiedziły również siedzibę 

organizacji Rutgers WPF oraz Choice i zapoznały się z publikacjami 

i programem edukacji seksualnej w Holandii. 

 

6-9 grudnia 2013 - Global South Youth Advocacy Workshop w 

Kunming. Omawianie strategii na rok 2014 i CPD, pisanie szkiców 

rekomendacji dotyczących edukacji seksualnej  
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Opracowanie raportu: Małgorzata Kot 

Opracowanie graficzne: Anka Grzywacz 
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