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Grupa Ponton w 2017 roku działała aktywnie na rzecz rzetelnej i kompleksowej edukacji
seksualnej w Polsce. Grupa blisko 30 wolontariuszek była zaangażowana zarówno
w bezpośrednią pracę z młodzieżą podczas warsztatów, akcji ulicznych czy poradnictwa,
jak i w edukację społeczeństwa w mediach. Naszym wyjątkowym sukcesem w tym roku było
otrzymanie nagrody With and For Girls Award za dotychczasową działalność. Zachęcamy
do zapoznania się z naszymi pozostałymi aktywnościami w poniższym raporcie.

1. Akcje uliczne i edukacyjne
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Walentynki z Pontonem, 14 lutego. Grupa Ponton zorganizowała już po raz dwunasty
akcję walentynkową, tym razem pod hasłem „Przygotuj się do Walentynek”.
Tegoroczna akcja miała charakter silent disco, tanecznego przemarszu przez miasto,
podczas którego wolontariuszki Pontonu rozdawały przechodniom ulotki i broszury z
zakresu zdrowia seksualnego, w tym profilaktyki HIV/AIDS, prezerwatywy, a także
zachęcały do wykonania testu w kierunku HIV. Akcja została zrealizowana dzięki
środkom z grantu przyznanego w konkursie Pozytywnie Otwarci. Relację z akcji można
obejrzeć tutaj: http://bit.ly/2FvW8k6
5 marca wolontariuszki GES Ponton wzięły udział w XVIII Warszawskiej Manifie.
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. 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 objawy
i zasady bezpieczniejszego seksu. W tym roku stoisko Pontonu wsparła firma Durex.





Festiwal Woodstock, 3-5 sierpnia. Edukatorki seksualne na Przystanku Woodstock
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. Stoisko Pontonu na Woodstocku
wsparła bezpłatnymi prezerwatywami firma Durex.
1 września przy stacji metro Centrum, odbyła się akcja pt.: „Zwalniam się z WDŻ”,
której celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na niepokojące treści w nowej
podstawie programowej do przedmiotu WDŻ oraz rozbudzenie dyskusji na temat
rzetelnej edukacji seksualnej. Młodzi ludzie pisali nam o tym jakie zagadnienia chcieliby
omawiać w szkole, najczęściej podawanymi hasłami były m.in.: antykoncepcja,
tolerancja, asertywność. Akcja odniosła ogromny sukces medialny.

23 września wolontariuszki Zofia Łukaszewska i Magda Falińska reprezentowały
Ponton na Poznań Pride Week.
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24 września odbyła się demonstracja Wolne Polki-Wolna Polska. Wszyscy za jedną,
jedna za wszystkich, w której wzięła udział reprezentacja wolontariuszek Grupy
Ponton.
22 listopada wolontariuszki Pontonu na zaproszenie Fundacji Edukacji Społecznej
wzięły udział w akcji z okazji Europejskiego Tygodnia Testowania. W specjalnym
kamperze ustawionym na terenie kampusu UW można było wykonać bezpłatnie
i anonimowo test w kierunku HIV.
30 listopada z okazji Światowego Dnia AIDS, razem z Stowarzyszeniem
Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Warszawa, wolontariuszki Pontonu
Olimpia Ryś i Patrycja Wonatowska zorganizowały akcję edukacyjną w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie. Ponton objął patronatem to wydarzenie.

2. Nabór wolontariuszek
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Stałym elementem działań jest rekrutacja nowych kandydatek i kandydatów do Pontonu. Do
grupy dołączyły w tym roku same dziewczyny - pięć nowych wolontariuszek w przedziale
wiekowym 20 – 23 lata. Jesteśmy wierni idei edukacji rówieśniczej w Pontonie.
Obecnie w grupie są osoby starsze wiekiem i stażem, pełniące rolę ekspercką i opiekuńczą,
oraz osoby młodsze, docelowo pracujące przede wszystkim z młodzieżą gimnazjalną oraz
zajmujące się zdobywaniem pierwszych doświadczeń np. przy organizacji akcji ulicznych
i edukacji festiwalowej. W takim systemie pracy wartościowa jest wymiana doświadczeń oraz
możliwość uczenia się od siebie.

3. Szkolenia


28
stycznia
odbyło
się
zorganizowane
przez
Ponton
szkolenie dla grupy wychowawczyń
z Domu Dziecka z Orzesza.
Szkolenie
było
warsztatem
skupionym
na
zagadnieniach
związanych z edukacja seksualną
dzieci i młodzieży. Uczestniczki
otrzymały wiedzę oraz praktyczne
narzędzia do pracy z nastolatkami
w obszarze seksualności.
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28 marca Wolontariuszki z Grupy Ponton wzięły udział w szkoleniu dla osób
pracujących z młodzieżą transpłciową. Szkolenie zostało poprowadzone przez
Fundację Transfuzja. Szkolenie dało nam dużo informacji m.in. na temat sytuacji osób
transpłciowych w szkołach, skali zjawiska przemocy wobec osób transpłciowych
oraz konkretne wskazówki dotyczące wspierania osób transpłciowych.
17 czerwca Grupa Ponton wzięła udział w warsztatach profilaktyczno - edukacyjnych
dotyczących HIV/AIDS oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową,
zorganizowanym i przeprowadzonym przez Społeczny Komitet ds. AIDS.

18 grudnia edukatorki Pontonu wzięły udział w szkoleniu na temat metod obserwacji
cyklu i fizjologii zapłodnienia przeprowadzonym przez Ankę Grzywacz. Była to okazja
do poszerzenia i utrwalenia wiedzy na temat cyklu miesięcznego, naturalnych metod
planowania rodziny, fizjologii zapłodnienia, a także dyskusji nad pytaniami, z którymi
boryka się młodzież w tym zakresie.

4. Warsztaty z edukacji seksualnej dla młodzieży
W 2017 roku szkoły oraz i inne placówki ponownie zaczęły chętnie zapraszać edukatorki
seksualne na spotkania z młodzieżą. Spowodowane to było między innymi wyraźną
mobilizacją rodziców, którzy w odpowiedzi na kuriozalne i nierzetelne treści oferowane
w ramach zajęć z WDŻ postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Wiele zaproszeń Pontonu
do szkół wynikało z inicjatywy rodziców, którzy naciskali na dyrekcję.
Zajęcia w szkołach zwykle trwały dwie godziny lekcyjne, ale w związku z dużymi deficytami
wiedzy, wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży w roku 2017 wprowadziliśmy możliwość
zorganizowania trzy godzinnych wolontaryjnych zajęć. Zajęcia przeprowadziliśmy m. in. w: CII
L.O. ul. Bartnicza 2, w LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka", w Gimnazjum im. W Reytana.

Odbyły się też zajęcia dla grupy gimnazjalistów zorganizowane przez rodziców
i przeprowadzone przez wolontariuszki w biurze Federacji na rzecz Kobiet i Planowania
Rodziny.

5. Poradnictwo






Na stronie www.ponton.org.pl funkcjonuje forum internetowe, na którym
wolontariuszki odpowiadają na kilka do kilkunastu pytań dziennie. Coraz częściej
udzielamy porad również poprzez stronę na Facebook’u, ponieważ jest to dogodna
droga komunikacji dla wielu młodych osób.
W ciągu roku prowadzimy stacjonarny Telefon Zaufania Grupy Ponton dla młodzieży,
który w roku 2017 działał w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w każdy
piątek w godz. 16.00 - 20.00. Podczas wakacji edukatorki dyżurowały dwa dni
w tygodniu w czwartki i piątki. 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 oraz podczas innych akcji ulicznych o charakterze
edukacyjnym.
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Kontynuujemy również zapoczątkowany w 2016r. cykl spotkań związanych z edukacją
seksualną młodzieży poza murami szkół. Przeprowadziliśmy kolejne spotkanie w ramach
Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego, podczas którego można było w miłej i bezpiecznej
atmosferze poszerzyć swoją wiedzę i porozmawiać na nurtujące tematy. 20 listopada odbyło
się spotkanie MKD poświęcone profilaktyce HIV/AIDS.

6. Wybrane konferencje i spotkania
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10 stycznia edukatorka Pontonu Paulina Wawrzyńczyk reprezentowała Grupę
na krajowym spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym polityki równości płci w systemie
edukacji. To część szeroko zakrojonego badania zleconego przez Komisję Europejską,
które zakończy się diagnozą wszystkich krajów członkowskich w tym zakresie
i wypracowaniem wspólnych wytycznych. W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki i
przedstawiciele MEN, KPRM i organizacji pozarządowych.
18 maja edukatorka Pontonu została zaproszona na spotkanie przez Queerowy Maj /
Marsz Równości w Krakowie o tym, aby porozmawiać o edukacji seksualnej. Podczas
debaty miała miejsce prezentacja wyników badania "Kontrola realizacji prawa
młodzieży do edukacji seksualnej".
4 czerwca Paulina Trojanowska – edukatorka seksualna z Grupy Ponton wzięła udział
w debacie „Sytuacja osób transpłciowych i homoseksualnych w polskiej szkole”
Debatę zorganizowaną m.in. przez magazyn GIRLS ROOM prowadziła Paula Szewczyk
– dziennikarka Newsweek.pl.
9 września Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton zorganizowała panel o seksualizacji
młodzieży pt. „Edukacja seksualna kontra seksualizacja. Jak wspierać pozytywny
rozwój seksualny dzieci i młodzieży?” w ramach Centrum Edukacji i Obyczajowości
podczas IX Kongresu Kobiet Poznań 2017. Podczas dyskusji prelegentki zastanawiały
się na czym polega zjawisko seksualizacji, jakie skutki dla rozwoju psychicznego
i seksualnego młodych osób może mieć nieustanny przymus seksownego wyglądu
i zachowania oraz co wspólnego ma seksualizacja z przemocą na tle seksualnym.
W dyskusji wzięły udział: Paulina Trojanowska - Grupa Edukatorów Seksualnych
Ponton, Sylwia Wodzińska - Fundacja Mamy Głos, Barbara Michalska - EduKABE
Fundacja Kreatywnych Rozwiązań. Dyskusję moderowała Aleksandra Józefowska.
13 października na Uniwersytecie SWPS odbyła się konferencja pt. „Mężczyzna 3.0.
Syn-partner-ojciec”, organizowana przez Instytut PWN we współpracy z Polskim
Towarzystwem Psychologicznym. Podczas konferencji nie zabrakło również innych
ujęć męskości, jak choćby przedstawienia sytuacji współczesnych chłopców.
Prelegentki z Pontonu – Agata Kozłowska oraz Alina Synakiewicz - w ramach swojego
wystąpienia starały się odpowiedzieć na pytanie „kim jest współczesny nastolatek?”

7. Media
Edukatorki z Grupy Ponton w 2017r. wypowiadały się wielokrotnie w rozmaitych mediach.
Artykuły o działalności Pontonu lub z naszymi komentarzami do bieżących wydarzeń
ukazywały się m.in. w Gazecie Wyborczej, Polityce, gazetach lokalnych takich jak Kurier
Lubelski, Gazeta Białostocka, a także na portalach Onet, Wirtualna Polska
oraz w internetowym wydaniu magazynu Wysokie Obcasy.

W magazynie GIRLS ROOM ukazał się obszerny wywiad z Aleksandrą Józefowską
kooordynatorką, oraz Pauliną Trojanowską edukatorką seksualną z Pontonu.
Artykuły pisane przez edukatorki z Pontonu pojawiają się regularnie na portalu NATEMAT.PL
(http://ponton.natemat.pl).
Zabieraliśmy głos w wielu studiach radiowych i telewizyjnych m.in.: Tok Fm, TVN, TVN24,
Polsat, Polsat News.
Wybrane publikacje i audycje:
 4 sierpnia - „Wiedza czy indoktrynacja?” Żenia Aleksandrowa, edukatorka seksualna
z Grupy Ponton, w programie Polsat News dyskutowała o nowej podstawie programowej
wychowania do życia w rodzinie.
 17 września - audycja w TOK FM o tym jak rozmawiać z dziećmi o seksualności? Kampania
"Seksualizacja. Nie zmieniaj się na siłę". Przemysław Iwańczyk rozmawiał z Agatą
Kozłowską - edukatorką seksualną Grupy Ponton. http://audycje.tokfm.pl/podcast/Jakrozmawiac-z-dziecmi-o-seksualnosci-Kampania-Seksualizacja-Nie-zmieniaj-sie-nasile/53937
 8 listopada - artykuł w Gazecie Wyborczej z komentarzami Joanny Skoniecznej:





20 listopada ukazał się komentarz na portalu Natemat.pl do kuriozalnej kampanii
Ministerstwa Zdrowia zachęcającej polskie społeczeństwo do większej dzietności.
http://ponton.natemat.pl/223283,krolicza-kampania-ministerstwa-zdrowia
19 grudnia Joanna Skonieczna, edukatorka seksualna udzieliła obszernego wywiadu dla
portalu ngo.pl http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2141784.html
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http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22616602,szkoly-w-warszawie-coraz-mniejlekcji-o-seksie.html?disableRedirects=true

8. Rzecznictwo
Grupa Ponton przez lata apelowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie
koniecznych 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 i później nie mogliśmy 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. W 2017 roku MEN
powołał na specjalną ekspertkę do podstawy programowej z przedmiotu WDŻ dr hab. Urszulę
Dudziak, znaną z ultrakonserwatywnych poglądów oraz z kontrowersyjnych teorii na temat
płodności, in vitro i antykoncepcji. Z wypowiedzi Urszuli Dudziak można się dowiedzieć m.in.
że stosowanie antykoncepcji „jest główną przyczyną śmiertelności”, a „plemniki chronią
kobiety przed rakiem”.
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W obecnej atmosferze politycznej nie możemy liczyć na współpracę z Ministerstwem Edukacji
Narodowej ani Ministerstwem Zdrowia. Staramy się jednak być obecni w dyskursie publicznym
i zabieramy głos w kwestii prawa młodzieży do edukacji seksualnej wypowiadając się w
rozmaitych debatach, udzielając wywiadów w mediach i publikując nasze stanowiska w social
media.
W kwietniu Grupa Ponton dołączyła do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem nieformalnej inicjatywy zrzeszającej prawie blisko 90 organizacji pozarządowych i ruchów
prokobiecych działających na rzecz praw kobiet.
9 stycznia Grupa Ponton opublikowała stanowisko wobec nowej podstawy programowej do
WDŻ:
http://ponton.org.pl/pl/blog/stanowisko-grupy-ponton-w-sprawie-wyznaczeniaprzez-men-prof-urszuli-dudziak-na-stanowisko
3 marca Grupa Ponton wzięła udział w debacie "Ich zakazy, nasze prawa" przygotowanej
przez Koalicję Mam Prawo.

5 marca ukazał się wywiad „Wychowanie do życia daleko od życia. Edukacja seksualna dzieci
jest dziś w Polsce kwestią polityczną”. Paulina Wawrzyńczyk, edukatorka seksualna Grupy
Ponton wypowiadała się dla Tygodnika Przegląd:
http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/strony_odprzeglad_10a.pdf

http://audycje.tokfm.pl/podcast/Ani-slowa-o-homoseksualizmie-transplciowosc-wsrod-zaburzenProgram-WDZ-komentuja-edukatorki-z-Grupy-Ponton/51380

18 lipca na blogu Na Temat.pl Grupa Ponton opublikowała stanowisko wobec nowej podstawy
programowej do WDŻ:
http://ponton.natemat.pl/212755,w-nowej-podstawie-programowej-do-wdz-slowo-rodzina-pada173-razy-a-slowo-seks-znajdziemy-jedynie-2-razy-komentarz-pontonu

Ratujmy Kobiety 2017 – Grupa Ponton zaangażowała się w zbiórkę podpisów pod projektem
ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie”, która przewiduje m.in.: wprowadzenie
przedmiotu „przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie” dla klas 0-3,
uporządkowanie kwestii dostępu nastolatek powyżej 15 roku życia do lekarza,
zagwarantowanie dziewczętom prawa do decydowania o sobie, punkty informacyjne
i poradnicze prowadzone przez samorządy w ramach Samorządowych Programów Zdrowia
Reprodukcyjnego – w ramach tychże programów także darmowy dostęp do środków
antykoncepcyjnych, a także zniesienie recept na antykoncepcję awaryjną (ellaOne).
Wolne sądy – Grupa Ponton przyłączyła się do protestów przeciwko projektom ustaw o Sądzie
Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.
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7 lipca w Radio TOK FM edukatorki Pontonu Aleksandra Józefowska i Finka Heynemann,
komentowały braki i nieprawidłowości w nowej podstawie programowej do przedmiotu WDŻ:

22 sierpnia w internetowym wydaniu magazynu Wysokie Obcasy ukazał się artykuł o akcji
Pontonu „Wychowanie do życia w rodzinie: słowo "seks" pada dwa razy. Jest jednak takie,
które
pojawia
się
aż
173
razy”:
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/7,100865,22261802,wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-slowo-seks-pada-dwa-razy-jest.html

21 września Ponton podpisał się pod oświadczeniem organizacji społecznych w reakcji
na tragiczną śmierć 14-letniego Kacpra z Gorczyna, z którym można zapoznać się tutaj:
http://bit.ly/2mkpREb

9. Działalność międzynarodowa
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W celu wzmacniania współpracy międzynarodowej, Grupa Ponton dołączyła do The Pact –
światowej koalicji młodzieżowych organizacji i porozumień, której celem jest współpraca na
rzecz zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych w celu zakończenia epidemii AIDS do
20130 roku. Grupa Ponton włączyła się również w działania Europe & Central Asia Youth
Alliance, do którego należą Astra Youth, PETRI Center Sofia, YouAct, Y-PEER oraz Y-SAFE.
Ponadto edukatorki Pontonu wzięły udział w poniższych wydarzeniach:
 Youth for Gender Equality Forum, Bruksela
W dniach 8-9 lutego jedna z naszych wolontariuszek - Antonina Lewandowska uczestniczyła
w Youth for Gender Equality Forum w Brukseli. Spotkanie było okazją do wymiany myśli
i doświadczeń z 24 młodymi aktywistami i aktywistkami na rzecz równości płci z krajów Unii
Europejskiej.
 Międzynarodowa konferencja: Edukacja seksualna w Europie, Berlin
W dniach 15-16 maja w Berlinie odbyła się konferencja dotycząca edukacji seksualnej
organizowana przez BZgA. Gośćmi i gościniami były osoby reprezentujące rząd niemiecki oraz
międzynarodowe organizacje takie jak np. WHO, UNESCO, UNFPA. Grupę Ponton
reprezentowała Antonina Lewandowska.
 “Courage to re-embrace solidarity in Europe – Can philanthropy take the lead?”
W dniu 31 maja edukatorka seksualna Joanna Skonieczna wzięła udział w konferencji
European Foundation Centre - w panelu dyskusyjnym "Women’s movements in Europe ‒
Creativity & courage". Panel poświęcony był zjawisku backlashu - rosnącemu sprzeciwowi
wobec postępowych przemian społecznych w Europie.


W dniach 12-14 czerwca w Pradze Joanna Skonieczna z Grupy Ponton i sieci Astra
Youth wzięła udział w Sympozjum 'Youth Policy Responses to the Contemporary
Challenges Faced by Young People’.

 The Youth in Power webinar
14 lipca reprezentantka Pontonu i Astry Youth, podczas webinarium Youth in Power
przedstawiła możliwość wykorzystania strategii Youth in Power for Sexual and Reproductive
Health and Rights in Europe and Central Asia w rzecznictwie na szczeblu krajowym.



17 - 24 listopada Europejski Tydzień Testowania na HIV

Grupa Ponton włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV i HCV.
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 Oswajamy kontrowersje: edukacja seksualna w konserwatywnej Europie
18 listopada w Warszawie odbyły się konsultacje eksperckie organizowane przez Youth
Coalition for Sexual and Reproductive Rights, IMFSA Poland i Grupę Ponton.
Spotkanie zorganizowane zostało pod hasłem „Oswajamy kontrowersje: edukacja seksualna
w konserwatywnej Europie”.

10.

Specjalne osiągnięcia

● Z okazji akcji Walentynkowej Ponton
stworzył aplikację mobilną, dzięki
której każda osoba może w telefonie
zrobić sobie szybki quiz temat HIV
i sprawdzić swoją wiedzę.
Informacje o aplikacji były szeroko
upowszechniane
poprzez
social
media
oraz
za
pomocą
przygotowanych przez nas ulotek
rozdawanych na akcjach ulicznych,
festiwalach
oraz
placówkach
edukacyjnych. Ulotka i aplikacja
zostały przygotowane dzięki środkom
z grantu przyznanego w konkursie
Pozytywnie Otwarci.



Social media - w lutym Grupa Ponton opublikowała swoje pierwsze posty na
nowostworzonym profilu na Instagramie, który można zobaczyć tutaj:
https://www.instagram.com/grupaponton/. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły
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● With and For Girls Award 2017 Najważniejszym wydarzeniem roku 2017 było dla
Grupy Ponton otrzymanie tej wyjątkowej nagrody! 20 organizacji działających z i na
rzecz dziewczynek zostało wyróżnionych za ich działalność na rzecz polepszania życia
dziewczynek na całym świecie przez The With and For Girls Collective. Jesteśmy bardzo
dumne i szczęśliwe, że mogłyśmy znaleźć się w tym gronie. Wyróżnienie na specjalnej
gali w Londynie odebrała Joanna Skonieczna.

się przetłumaczone przez nas i opublikowane na Facebook’u komiksy: The Pencil word:
Bez 'ja' w seksie, Trzeba było poprosić, a także Jak ignorujemy dziecięcą sprawczość i
utrwalamy kulturę gwałtu na 5 sposobów. W odpowiedzi na dyskusję o antykoncepcji
awaryjnej przygotowano również grafikę, która dotarła do ponad 100 tyś. osób:
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We współpracy z Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Warszawskimi
Dziewuchy Dziewuchom została stworzona seria grafik „Fakty o edukacji seksualnej”.
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