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Wstęp
Rok 2018 był dla Grupy Ponton bardzo aktywnym i bogatym w działania czasem.
Szkoliłyśmy siebie i innych, pracowałyśmy nad realizacją projektów, brałyśmy udział w
wielu konferencjach i wystąpieniach medialnych oraz odpowiedziałyśmy na setki pytań
od młodych ludzi udzielając pomocy na forum i w Telefonie Zaufania, a także przez
rozwijane profile w mediach społecznościowych.
Pracowałyśmy intensywnie i mamy się czym pochwalić. Rok 2018 to wiele wyzwań,
ciężkiej pracy, a także sukcesy. Grupa Ponton została zaproszona do kampanii
#SEXEDPL znanej modelki i aktywistki społecznej Anji Rubik. W ramach tej inicjatywy
powstała publikacja, którą Ponton miał okazję współtworzyć, oraz wystartowała pop-up
szkoła, w której Ponton prowadził warsztaty z edukacji seksualnej.
Od tego roku Ponton ma nową, funkcjonalną i nowoczesną stronę internetową. Rozwinął
się także wspaniale nasz kanał na Instagramie, dzięki czemu, coraz więcej młodych ludzi
wie o naszym istnieniu i może korzystać ze wsparcia.
2018 rok to również czas zmian. W wyniku rekrutacji do Pontonu dołączyło dziesięć
nowych wolontariuszek. Zapadła również decyzja o zmianie na stanowisku koordynatorki.
Po kilkunastu latach pracę w Federacji zakończyła Aleksandra Józefowska. Od stycznia
2019 działania Grupy Ponton będzie koordynowała Katarzyna Banasiak.
Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Pontonu z roku 2018.
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Akcje uliczne i festiwale
•

14 lutego, Walentynki z Pontonem. Grupa Ponton z okazji Walentynek weszła
we współpracę z organizacją PROJEKT TEST. Edukatorki zachęcały do
wykonania testu w kierunku HIV. Rozdawały także materiały z zakresu profilaktyki
i zdrowia seksualnego, w tym prewencji HIV/AIDS, oraz prezerwatywy.

•

8 marca wolontariuszki Pontonu wzięły udział w wydarzeniu „Siła Kobiet”
zorganizowanym przez Ogólnopolski Strajk Kobiet w Warszawie.

•

4–7 lipca, Festiwal Open'er. 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. Stoisko jak co roku
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi. Promowaliśmy
odpowiedzialne podejście m.in. do seksu, zdrowia, relacji. Uświadamialiśmy, jak
wiele infekcji stanowi zagrożenie podczas aktywności seksualnej, omawialiśmy ich
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objawy i zasady bezpieczniejszego seksu. W tym roku stoisko Pontonu wsparła
firma Durex.
•

2–5 sierpnia, Festiwal Pol’and’Rock. W czasie tegorocznego Przystanku
Woodstock edukatorki seksualne Pontonu rozmawiały z młodzieżą na temat
edukacji seksualnej i bezpieczniejszego seksu. Na naszym stoisku można było
wziąć udział w quizie na temat zdrowia seksualnego, otrzymać materiały
edukacyjne oraz prezerwatywy. Odbył się również warsztat „Przemoc seksualna
wśród młodzieży. Czy w polskiej szkole można rozmawiać na temat, który nie
istnieje?”, w którym wzięło udział wiele osób.
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Warsztaty z edukacji seksualnej dla
młodzieży
W bieżącym roku warsztaty Pontonu prowadzone były w ostatnich klasach szkół
podstawowych (gimnazja są decyzją MEN-u wygaszane) oraz w świetlicach
socjoterapeutycznych i Domach Dziecka. Z uwagi na konserwatywny polityczny klimat w
Polsce obserwowaliśmy w ostatnich latach mniejszą liczbę zamówień ze szkół na nasze
zajęcia. W 2017 roku zamówień było już więcej, ale wrzesień 2018 przyniósł prawdziwy
przełom. Wiążemy to z aktywizacją rodziców oraz ociepleniem wizerunku edukacji
seksualnej poprzez kampanię #SEXEDPL Anji Rubik. Po wakacjach zgłosiło się do nas
bardzo wiele szkół. Z podsumowania zamówień wynika, że rok 2019 będzie wyjątkowo
pracowitym rokiem; już w tym momencie 40 warszawskich klas czeka na pontonowe
warsztaty.
Zmieniła się również formuła naszych zajęć; w ofercie Pontonu są zajęcia zarówno
standardowe, dwugodzinne, jak i dłuższy warsztat trwający trzy godziny lekcyjne.
Ponadto staramy się również zapraszać młodzież szkolną do innych miejsc, aby oferować
możliwość edukacji w różnych przestrzeniach i formach.
•

6 marca odbył się Dzień Otwarty w Pontonie, w ramach którego edukatorka
seksualna Żenia Aleksandrowa przeprowadziła wykład na temat wirusów i infekcji
przenoszonych drogą płciową.
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Poradnictwo
•

Na stronie ponton.org.pl funkcjonuje forum internetowe, na którym wolontariusze i
wolontariuszki odpowiadają na kilka do kilkunastu pytań dziennie.

•

W ciągu roku szkolnego prowadzimy stacjonarny Telefon Zaufania Grupy Ponton
dla młodzieży, który działa w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w
każdy piątek w godz. 16:00 – 20:00. W wakacje Telefon Zaufania działa
dodatkowo w czwartki w tych samych godzinach. Podczas każdego dyżuru
odbieramy od kilku do kilkunastu telefonów.

•

Udzielamy również porad podczas spotkań z młodzieżą, w tym roku m.in. na
festiwalach muzycznych Open’er i Woodstock.

•

Odpowiadamy także na przeróżne pytania zadawane nam za pośrednictwem
Facebooka. Coraz więcej osób wybiera tę formę; właściwie codziennie
otrzymujemy wiadomości z prośbami o poradę i kontakt za pośrednictwem nie
tylko Facebooka, ale ostatnio również Instagrama.

•

W 2018 odbyły się również spotkania superwizyjne dla dyżurantek Telefonu
Zaufania Pontonu oraz opracowane zostały standardy udzielania porad
telefonicznie.
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Media społecznościowe
Nasza obecność w mediach społecznościowych była w tym roku wyjątkowo wyraźna,
głównie dzięki Magdzie Falińskiej i Klaudii Kolman, które intensywnie rozwijają profil
Pontonu na Instagramie. Obecnie profil ma prawie 2,5 tysiąca obserwujących.
•

Marzec – październik, Graficzna kampania edukacyjna. Kampania edukacyjna
na tematy związane z edukacją seksualną zorganizowana została we współpracy
z młodymi graficzkami. Ilustrowane i omawiane tematy: plaster antykoncepcyjny,
transpłciowość, rozstępy, miesiączka, HPV, owłosienie, pigułka po, zapalenie
pęcherza, pary różnych orientacji, porno, chłopaki też płaczą, kubeczek
menstruacyjny, orgazm senny, pigułka antykoncepcyjna, ciało (nie)idealne.

•

25 listopada – 10 grudnia, 16 dni przeciwko przemocy. W czasie akcji
edukacyjnej wokół 16 dni przeciwko przemocy przybliżyłyśmy trzy rodzaje reakcji
na przemoc (ucieczka, znieruchomienie, atak), informując jednocześnie, że
wszystkie z nich są całkowicie normalne. Reakcje te zostały przedstawione ze
pomocą opowieści trzech dziewczyn, które kiedyś doświadczyły przemocy, i
chciały opowiedzieć o swoich reakcjach i przeżyciach. Dzięki akcji zaczęły
zgłaszać się do nas kolejne osoby, które opowiadały nam o swoich
doświadczeniach związanych z przemocą. Mówienie o swoich przeżyciach ma dla
nich emancypujący, wzmacniający charakter.
Swoimi historiami chcą również pomóc osobom
w

podobnej

sytuacji

w

zrozumieniu,

że

doświadczają one przemocy. Z nadesłanych
opowieści przygotowujemy kolejne grafiki.
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•

1 grudnia, Światowy Dzień AIDS. Z tej okazji odbyła się relacja live na
Instagramie, podczas której edukatorka Pontonu Antonina Lewandowska
opowiedziała o najważniejszych zagadnieniach związanych z HIV/AIDS.
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Szkolenia wewnętrzne
•

3–4 lutego odbył się w Federacji warsztat integracyjno-strategiczny dla
wolontariuszek Pontonu. Przez dwa dni nowe osoby miały możliwość włączyć się
do zespołu, poznać się i zintegrować. Ważnym elementem spotkania była wspólna
praca nad sformułowaniem misji i strategii Grupy Ponton, a także dyskusja nad
najważniejszymi celami i zadaniami na bieżący rok.

•

28 marca wolontariuszki z Grupy Ponton wzięły udział w szkoleniu z zakresu
wenerologii. Szkolenie zostało poprowadzone przez panią doktor Dorotę Nowicką.
Edukatorki miały okazję poznać aktualne dane na temat infekcji przenoszonych
drogą płciową oraz posłuchać o doświadczeniach pani doktor, która na co dzień
pracuje z pacjentami.

•

6 kwietnia odbyło się szkolenie na temat mięśni głębokich miednicy i ich
znaczenia dla zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet. Szkolenie
poprowadziła Kamila Raczyńska-Chomyn (dawniej wieloletnia edukatorka
seksualna Pontonu), która w ramach stworzonej przez siebie inicjatywy „Dobre
Ciało” prowadzi dla kobiet warsztaty i treningi mięśni głębokich miednicy.
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•

15 grudnia koordynatorka Pontonu Aleksandra Józefowska przeprowadziła
warsztat dla edukatorów i edukatorek seksualnych z grup Edukacja Seksualna
Gdynia oraz Edukacja Seksualna Gdańsk. Spotkanie i warsztat miały na celu
nawiązanie współpracy między Pontonem a Edukacją Seksualną Gdynia/Gdańsk,
zbadanie perspektyw na wspólne działania oraz wsparcie tych ugrupowań w
wystartowaniu z edukacją seksualną dla młodzieży w Trójmieście.
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Wystąpienia medialne
Edukatorki z Grupy Ponton w 2018 r. wielokrotnie gościły na łamach wielu pism oraz
portali internetowych. Artykuły o działalności Pontonu lub z naszymi komentarzami
ukazywały się m.in. w Gazecie Wyborczej, Newsweeku, POLITYCE, OKO.Press, oraz
gazetach lokalnych. Artykuły pisane przez edukatorki z Pontonu pojawiają się regularnie
na portalu naTemat.pl.
Zabieraliśmy głos w wielu studiach radiowych (m.in. w TOK FM, Polskim Radio Trójka,)
oraz stacjach telewizyjnych takich jak TVN, TVN24, Polsat.
Wybrane publikacje i audycje:
•

11.12.2018. Krytyka Polityczna: Zdarza się, że prowadzący wychowanie do życia
w rodzinie wstydzą się słowa „seks” (Aleksandra Józefowska)

•

10.12.2018. Tygodnik Powszechny: Mamy miesiączkę (Alina Synakiewicz)

•

26.09.2018. Newsweek: Edukacja seksualna w polskich szkołach. Jak Anja
Rubik uczy młodzież o seksie (Finka Heynemann)

•

24.09.2018. Dzień Dobry TVN: W szatni na basenie: tata z 6-latką oraz nadzy
panowie (Magdalena Zimecka)

•

19.09.2018. Fakty TVN: Seks bez tabu. Anja Rubik otwiera szkołę edukacji
seksualnej (Kinga Tobiasz)

•

9.08.2018. Trójka: Czy przed wakacyjnym wyjazdem powinniśmy z progeniturą
porozmawiać o seksie? (Antonina Lewandowska)

•

05.08.2018. TOK FM: Jak rozmawiać o cielesności i nagości z
dzieckiem? (Aleksandra Józefowska)

•

02.08.2018. Wysokie Obcasy: Dzieci od małego traktują nagość swoją i osób w
otoczeniu jako coś naturalnego. To dorośli często kojarzą ją z
seksem (Aleksandra Józefowska)

•

27.07.2018. Gazeta Pomorska: O seksie bez rumieńców, czyli młodzi ludzie są
często jak zielone jabłka (Katarzyna Banasiak)
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•

04.07.2018. Newsweek: Mikropory w prezerwatywach przepuszczają wirusy i
plemniki? (Katarzyna Banasiak)

•

12.06. Dzień Dobry TVN: Pornografia rujnuje dzieciom intymność przyszłych
relacji seksualnych (Patrycja Wonatowska)

•

25.05.2018. Medonet: Ginekolog to nie dentysta, a kiła to nie próchnica (Agata
Kozłowska)

•

23.05.2018. Dzień Dobry TVN: Jak rozmawiać z młodzieżą o
antykoncepcji? (Aleksandra Józefowska)

•

19.04.2018. OKO.press: „Ta edukacja jest niebezpieczna dla życia moich dzieci”.
Ministerstwo Zdrowia atakowane za anty-antykoncepcyjną propagandę

•

19.04.2018. Kobieta.WP.pl: Dowiedzą się, że prezerwatywy to zło. Państwo
zapłaci

•

18.04.2018. Krytyka Polityczna: Stanowisko Pontonu w sprawie rządowego
programu “W stronę dojrzałości”

•

18.04.2018. Wysokie Obcasy: Stanowisko Pontonu w sprawie rządowego
programu “W stronę dojrzałości”

•

18.04.2018. Dzień Dobry TVN: Efekt lolity. Nastolatki chcą być sexy (Agata
Kozłowska)

•

09.04.2018. OKO.press: Antykoncepcja powoduje raka i depresję, a zarodek
woła do kobiety „przyjmij mnie” – tego dzieci mają się uczyć za pieniądze resortu
zdrowia (Antonina Lewandowska)

•

20.03.2018. Radio Czwórka: Rośnie liczba zakażeń chorobami
wenerycznymi (Olimpia Ryś)

•

22.02.2018. Dzień Dobry TVN: Pierwszy seks dziecka. Złote rady dla
rodziców (Patrycja Wonatowska)

•

17.02.2018. Newsweek: Seks nastolatków. Dziewice idą do nieba (Aleksandra
Józefowska)

•

27.01.2018. Wyborcza: PiS nie musiał na gwałt zmieniać podręczników do WDŻ.
One już były takie, jakich chciał (Aleksandra Józefowska)
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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. Obecna Minister Anna
Zalewska nie ukrywa, iż ma wrogie podejście do działalności Grupy Ponton; 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 oraz nagłaśniamy niepokojące
zmiany.
•

9 kwietnia wydaliśmy stanowisko w sprawie rządowego programu „W stronę
dojrzałości”, które było szeroko komentowane w mediach, m.in. w Wysokich
Obcasach i w OKO.press.

•

11 grudnia Aleksandra Józefowska udzieliła wywiadu na temat stanu zajęć z WDŻ
w polskich szkołach dla Krytyki Politycznej.
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Wybrane konferencje i spotkania
•

17 marca odbyła się konferencja seksuologiczna IMFSA Seksualia, w której udział
z ramienia Pontonu wzięła edukatorka Antonina Lewandowska.

•

18–19 maja w ramach konferencji seksuologicznej „Bez Tabu” organizowanej
przez uniwersytet SWPS Wrocław nasza edukatorka Paulina Bałazy poprowadziła
warsztat „ABCD Edukacji Seksualnej”. Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się
kulisom pracy edukatorki seksualnej oraz specyfice działalności Grupy Ponton.
Dowiedzieli się również, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się
nastolatkowie w sprawach seksualności oraz uzyskali garść praktycznych
wskazówek do pracy z młodzieżą.

•

24–25 marca Joanna Skonieczna wygłosiła prelekcję pt. „Internet jako źródło
wiedzy

młodzieży

Konferencji

o

seksualności”

Seksuologicznej.

podczas

Konferencja

Ogólnopolskiej

została

Studenckiej

zorganizowana

przez

Studenckie Koło Naukowe Seksuologii i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod hasłem przewodnim
„Seksuologia w ujęciu interdyscyplinarnym”.
•

24 maja na zaproszenie Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu na rzecz
Ekorozwoju i Fundacji im. H. Bölla, Joanna Skonieczna wzięła udział w debacie
eksperckiej poświęconej równości kobiet i mężczyzn oraz upodmiotowieniu kobiet
jako kluczowemu zagadnieniu dla wdrażania zrównoważonego rozwoju. Było to
spotkanie organizowane w ramach cyklu dotyczącego wdrażania w Polsce
Agendy 2030. Joanna mówiła o tym, jak ważną kwestią w kontekście
równouprawnienia kobiet jest zdrowie reprodukcyjne i edukacja seksualna.

•

16–17 czerwca w ramach X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Łodzi odbył się
panel Grupy Ponton „Przemoc seksualna wśród młodzieży – jak jej zapobiegać?
Dobre praktyki w edukacji”. Celem było pokazanie, jak można i jak warto
rozmawiać z młodymi ludźmi na temat przemocy na tle seksualnym. Ekspertki
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zaproszone do panelu przedstawiły różne perspektywy spojrzenia na przyczyny
przemocy seksualnej, omówiły także różne skierowane do młodzieży projekty,
które mają na celu ograniczanie zjawiska przemocy seksualnej wśród
rówieśników. W panelu z ramienia Pontonu wystąpiły Aleksandra Józefowska,
Żenia Aleksandrowa (reprezentowała jednocześnie Teatr Układ Formalny), Alina
Synakiewicz (reprezentowała jednocześnie Fundację TransFuzja) i Joanna
Skonieczna.

•

12 maja odbyło się spotkanie Koalicji na rzecz Antydyskryminacji, na którym
organizacje i grupy członkowskie planowały oddolne działania i wspólne
nagłaśnianie postulatów Koalicji. W imieniu grupy na spotkaniu reprezentowała
nas edukatorka Paulina Bałazy.

•

Również 12 maja odbył się I Zjazd Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem. Z
ramienia Pontonu na panelu dotyczącym wyzwań stojących przed Koalicją
wystąpiła Finka Heynemann, która opowiedziała o głównych problemach edukacji
seksualnej w Polsce oraz o możliwych obszarach działania.
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•

26 czerwca odbyło się seminarium eksperckie dotyczące kwestii płci w nowych
podstawach programowych i wybranych podręcznikach szkolnych, w którym
udział wzięła Joanna Skonieczna. W wyniku spotkania ukazał się nowy raport
Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych pt. „Kwestia płci w
nowych podstawach programowych i wybranych podręcznikach szkolnych”
autorstwa Beaty Łaciak i Małgorzaty Druciarek (Warszawa 2018).

•

26 czerwca nasza wolontariuszka Katarzyna Banasiak reprezentowała Ponton na
Kongresie

Praw

Rodzicielskich

organizowanym

przez

Rzecznika

Praw

Obywatelskich. Panel, na którym występowała, to „Małoletnie rodzicielstwo jako
problem społeczny i prawny”.
•

2 sierpnia odbył się panel ekspercki jako część młodzieżowego projektu Sexpress
realizowanego w ramach programu „Zwolnieni z teorii”. Ponton reprezentowała
Antonina Lewandowska.

•

28 listopada nasza edukatorka Katarzyna Banasiak wzięła udział w panelu
dyskusyjnym dotyczącym realizacji prawa do edukacji seksualnej w Polsce,
organizowanym przez ELSA Warszawa z udziałem profesor Marioli Bieńko i
profesor Moniki Płatek.
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•

15 grudnia Antonina Lewandowska uczestniczyła w panelu „Prawo do edukacji
seksualnej” podczas II Kongresu Praw Obywatelskich. Oprócz Antoniny w panelu
udział wzięły Marta Gontarska z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej,
Aleksandra Dulas z Fabryki Równości i dr Alicja Długołęcka. Ekspertki rozmawiały
między innymi o nowej podstawie programowej do WDŻ, programach
ministerialnych, prawach międzynarodowych i potrzebach polskiej młodzieży.
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Działalność międzynarodowa
•

30 stycznia – 1 lutego edukatorka Pontonu Antonina Lewandowska uczestniczyła
w Youth Gender Equality Forum i miała wystąpienie w ramach wydarzenia „All of
us” w Parlamencie Europejskim.

•

26–27 marca w ramach PeerEx Programme Joanna Skonieczna reprezentowała
Grupę Ponton w wymianie z polskimi i brytyjskimi organizacjami UK-Poland
PeerEx Project, zorganizowanej przez Euclid Network. Edycja projektu była
skupiona na organizacjach działających na rzecz praw kobiet. Zebrane osoby
dyskutowały o fundrisingu, inkluzywności i różnorodności, partnerstwie, relacjach
z rządem, samoopiece i budowaniu ruchu na rzecz praw kobiet. Spotkanie odbyło
się w British Embassy Warsaw przy wsparciu partnera lokalnego Stowarzyszenie
Kongres Kobiet.

•

13–19 października Antonina Lewandowska uczestniczyła w konferencji
największej na świecie sieci zrzeszającej organizacje fundujące prace na rzecz
praw człowieka – Human Rights Funders Network Conference. Konferencja miała
miejsce w Mexico City. Antonina była współorganizatorką, współkoordynatorką i
panelistką podczas zamykającej
całą konferencję sesji plenarnej
na 300 osób. Występujące osoby
opowiadały

o

pracy

młodych

aktywistek na świecie, rozmawiały
także o tym, jak bardzo działania
dziewcząt i dla dziewcząt są
pomijane w finansowaniu praw
człowieka.
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•

6–7 listopada Finka Heynemann reprezentowała Ponton w czasie konferencji
EuroNGOs „Act on Hope. How the European SRHR community can help unlock
rights and care for all”. W czasie konferencji nasza edukatorka opowiedziała o
sytuacji edukacji seksualnej w Polsce, a także o naszej pracy; wysłuchała również
relacji o sytuacji edukacji seksualnej w innych państwach.

•

8 listopada Joanna Skonieczna wzięła udział w panelu dyskusyjnym pn. „BreakOut Session: Gender Identity, Justice and Norms” podczas 2018 Annual Meeting
w Brukseli.

•

3 grudnia Finka Heynemann uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ONZ ds.
dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce. Przybywające do Polski na zaproszenie
Rządu RP ekspertki skupiły się na kobietach doświadczających rozmaitych
współwystępujących form dyskryminacji. Celem wizyty będzie ocena postępów
dokonanych w likwidowaniu dyskryminacji i zapewnianiu równości płci. Grupa
Robocza przedłoży ostateczny raport z wizyty Radzie Praw człowieka ONZ w
czerwcu 2019 r.
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Nabór nowych osób do Pontonu
Z uwagi na długotrwałą współpracę wolontariuszek z Pontonem (staż w Pontonie trwa
średnio dwa- trzy lata) nie przyjmujemy stale nowych osób, a rekrutacja nowych
kandydatek i kandydatów do Pontonu odbywa się raz w roku, najczęściej na jesieni. W
czasie od września do grudnia dołączyło do Pontonu 10 nowych osób pomiędzy 20. a 25.
rokiem życia. Zależy nam na budowaniu i wzmacnianiu idei edukacji rówieśniczej w
Pontonie.
Od kilku już lat w grupie są osoby starsze wiekiem i stażem, pełniące funkcję ekspercką
i opiekuńczą, oraz osoby młodsze, docelowo pracujące przede wszystkim z młodzieżą
gimnazjalną. Ten system się sprawdza, a najbardziej wartościowa jest wymiana
doświadczeń pomiędzy wolontariuszkami oraz możliwość uczenia się od siebie.
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Wyjątkowe osiągnięcia
•

Kampania #SEXEDPL. Dzięki zaangażowaniu znanej modelki Anji Rubik
tematyka edukacji seksualnej była w tym roku wyjątkowo widoczna. Rubik założyła
fundację #SEXEDPL, która poprzez połączenie popkultury i wielu dziedzin sztuki
angażuje społeczeństwo, w dużej mierze skupiając się na młodzieży, rodzicach i
nie tylko. W ramach akcji powstał podręcznik „#SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik”.
W książce tej znajdują się rozmowy Anji Rubik z dwoma naszymi edukatorkami:
Aleksandrą Józefowską i Joanną Skonieczną.

•

19–23 września w ramach kampanii otwarta została pop-up szkoła. W dawnym
liceum im. Hoffmanowej w Warszawie odbył się cykl warsztatów i spotkań. Ponton
prowadził przez pięć dni stoisko, przy którym można było porozmawiać z nami o
seksie, infekcjach, relacjach. Nasze edukatorki Żenia Aleksandrowa i Alina
Synakiewicz poprowadziły także warsztaty na temat dojrzewania, masturbacji,
praw

młodych

osób

LGBTQIAP+;

Patrycja

Wonatowska

o

pozytywnej

seksualności i infekcjach przenoszonych drogą płciową, zaś Aleksandra
Józefowska o tym, jak rozmawiać o seksualności z dziećmi.
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•

1 października po raz ósmy rozstrzygnięty został Konkurs Pozytywnie Otwarci.
Kapituła wybrała laureatów tegorocznej edycji konkursu, którego nagrodami są
granty o łącznej wartości blisko 200 tys. złotych od firmy Gilead Sciences Poland
na realizację projektów dotyczących profilaktyki oraz działań edukacyjnych i
informacyjnych w zakresie HIV/AIDS. Grant otrzyma między innymi Ponton na
projekt „Graficzna kampania edukacyjna w mediach społecznościowych”.
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