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OPIS GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ W 2018 ROKU. 

 
Działania KR w 2018 roku związane były głównie z procesem pozyskania lokalu od miasta na               
warunkach dla organizacji pozarządowych, a potem przygotowania miejsca oraz budowania oferty           
dla społeczności lgbt oraz osób sojuszniczych.  
 
Jako Kultura Równości w kwietniu 2018 pozyskaliśmy lokal od miasta przy ul. Kniaziewicza 28/2.              
Przeprowadziliśmy remont i od 6 czerwca Równe Miejsce - Centrum LGBT+ Wrocław działa na              
rzecz naszej społeczności.  
Od tego czasu prowadzimy w centrum (także w innych lokalach w mieście) działania edukacyjne i               
integrujące społeczność (spotkania otwarte z psychologiem, klub filmowy, spotkania grupy          
planszówkowej, spotkania autorskie, czytelnię i bibliotekę), działania pomocowe (grupa rozwojowa          
dla kobiet nieheteronormatywnych TERAZ MY, bezpłatne konsultacje dla osób lgbt+).          
Zaangażowaliśmy się także w działania antydyskryminacyjne takie jak: IDAHOT - 17 maja Dzień             
Przeciw LGBT-fobii (happening, debata i szkolenie antydyskryminacyjne) czy konferencja         
“Seksualność bez tabu”.  
Zespół KR brał także udział w warsztatach i szkoleniach, aby zwiększyć swoje kompetencje i              
sposób działania: szkolenie “Strategicznie o komunikacji”, warsztat “Wizja, strategia i metody           
pracy w grupie niehierarchicznej” oraz warsztat antydyskryminacyjny.  
Rozwinęliśmy współpracę z wieloma organizacjami działającymi w obszarze praw człowieka,          
włączyliśmy się także aktywnie w wybory samorządowe 2018 roku (program LGBT+ podpisany            
przez KWW Wrocław dla Wszystkich).  
Prowadzimy bibliotekę LGBT+ Wrocław, która w 2018 powiększyła księgozbiór o 223 książki i 450              
egzemplarzy czasopism.  
Jak co roku naszym sztandarowym działaniem, które gromadzi największą ilość osób jest Festiwal             
Równych Praw i Wrocławski Marsz Równości. W tym roku w marszu wzięło udział 7 tysięcy osób,                
a grupa wolontariuszy_ek liczyła ok. 50 osób. 
Jesteśmy partnerami w projekcie “MOVE” prowadzonym przez Kampanię Przeciw Homofobii przy           
współudziale OII Europe, Transfuzji, Fabryki Równości, Tęczówki, Queerowego Maja i Tolerado. W            
ramach projektu zorganizowaliśmy dwa spotkania dotyczące osób interpłciowych. 
Koordynujemy działania w Centrum tak, by była to przestrzeń otwarta i niekomercyjna także dla              
innych organizacji i inicjatyw, których działania są bliskie naszym wartościom. 
 
Dzięki dotacji Fundacji Batorego zorganizowaliśmy i wyposażyli Centrum LGBT+ Wrocław, co           
wpłynęło bardzo rozwojowo na organizację, zasięg i widoczność naszych działań.  
W naszych działaniach brało udział bardzo dużo młodych osób lgbt. To nowa grupa, która jest               
chętna do aktywnego tworzenia społeczności i wydarzeń lgbt oraz budowania Centrum. Staramy            
się nasze działania adresować do osób lgbt w różnym wieku (od grupy młodych do grupy lesbijek                
40+), ich rodzin, osób sojuszniczych, szkół.  
Inne organizacje, z którymi współpracowaliśmy i/lub które wzięły udział w naszych działaniach to:             
Fundacja Mamy Głos, Inicjatywa 8 Marca, stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Fundacja Katarynka,           
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KOD Dolnośląskie, Strajk Kobiet, koła naukowe prowadzące badania w obszarze osób lgbt+, a             
także grupy NA lgbt+ i AA lgbt+.  
 
Wydarzenia zorganizowane i przeprowadzone przez Kulturę Równości w 2018 roku: 
 

1. Spotkania stowarzyszenia KR, które odbywają się 1 raz w tygodniu, w razie potrzeby             
częściej (grupy zadaniowe). Do czerwca grupa liczyła stałe 7 osób, od czerwca jest to              
grupa ok. 15 osób.  

2. Cykl spotkań “Z psychologiem o…”: cielesności, randkowaniu, odwadze, seksie, homofobii,          
zmianie myślenia, odpoczywaniu, pożegnaniach, wspomnieniach, dumie, o HIV/AIDS. 11         
spotkań. Na każdym spotkaniu było 12-20 osób, w sumie ok. 170 osób; 

3. Grupa rozwojowa dla kobiet nieheteronormatywnych TERAZ MY: od 22 lutego 2018,           
spotkania co tydzień w czwartek, w sumie 24 spotkania dla grupy 14 osób (oraz 1 wyjazd                
3-dniowy dla 9 osób); 

4.  Imprezy benefitowe i integrujące społeczność:  
- Queernaval  - zabawa karnawałowa (10.02), ok. 200 osób,  
- Rainbow Summer Party - benefit na Marsz Równości (25.08), ok. 500 osób,  
- Queermas (21.12), ok. 50 osób; 

5. Korpomeeting - spotkania grup LGBT+ i divercity działających we wrocławskich          
korporacjach w celu sieciowania i wspólnych działań. 2 spotkania w Centrum (21.02.;            
02.10.) i piknik na Wyspie Słodowej (17.06), na każdym spotkaniu ok. 20 osób, na pikniku               
ok. 35 osób. 

6. GrAkceptacja - spotkania grupy planszówkowej 2 razy w miesiącu, każde spotkanie ma            
inną specyfikę, grupa ok. 8-12 osób gra wspólnie w gry planszowe. Spotkania od 5.07, w               
sumie 10 spotkań. 

7. Queerowy Klub Filmowy - pokazy filmów połączone z dyskusją, spotkania odbywają się 2             
razy w miesiącu (22.10, 12.11), na spotkaniu ok. 15 osób. 

8. Rainbow Cup - rozgrywki piłki nożnej kobiet, współpracujemy blisko z organizatorką grupy            
“Wszystkie kolory piłki” (25.08, 05.10), ok. 80 osób. 

9. Festiwal Równych Praw i 10. Wrocławski Marsz Równości (29.09 - 07.10), w sumie ok.  
Przygotowanie festiwalu od 06.06 (grupa marszowa - spotkania cotygodniowe od momentu           
otwarcia centrum), współpraca z wolontariuszami i innymi organizacjami. Wydarzenia festiwalowe:  
- malowanie transparentów (20.09), 50 osób 
- spotkanie Tęczowych Rodzin (30.10), 17 osób 
Z psychologiem o dumie (01.10), 27 osób 
- warsztat antydyskryminacyjny (02.10), 10 osób 
- Korpomeeting (02.10), 25 osób 
- pokazy filmów w kinie Nowe Horyzonty: Hard Paint, Coby, Damskie szorty (02.10-04.10), ok. 200               
osób 
- spotkanie autorskie z Robertem Rientem (03.10), 30 osób 
- Kiedy sex staje się niebezpieczny, spotkanie w ramach sexed, PrEP, HIV/AIDS (04.10), 12 osób 
- Między słowami: Intersex, spotkanie z Magdą Rakitą (05.10), 40 osób 
- 10.Wrocławski Marsz Równości (06.10), 7 tysięcy osób 
- impreza pomarszowa: Vogue Ball (06.10), 300 osób 
- śniadanie pomarszowe (07.10), 40 osób 
- Opowieść o Akademii Zaangażowanego Rodzica, spotkanie z Katarzyną Remin i Irminą Szałapak             
ze stowarzyszenia “My, rodzice” (07.10), 25 osób 
 

10. Warsztaty “Wizja, strategia i metody pracy w grupie niehierarchicznej” w ramach programu            
KPH “Razem możemy więcej” (10-11 marca, 10 godzin, 11 osób z zespołu KR)  

11. Warsztat antydyskryminacyjny dla członków i członkiń KR i sojuszników_czek prowadzony          
w Ekocentrum przez kolektyw trenerski; 24.03, (8 godzin), 9 osób 
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12. IDAHOT: Dzień Przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii organizowany przez         
Przedstawicielstwo KE we Wrocławiu, KR, UWr i Fundację Klamra.  
10.05 - happening na ul. Świdnickiej,  
21.05 - debata na Wydziale Politologii UWr (ok. 150 osób) oraz warsztat            
antydyskryminacyjny (30 osób) 

13. Konferencja “Seksualność bez tabu” na Uniwersytecie SWPS, 18.05. Warsztat         
antydyskryminacyjny (16 osób) oraz pokaz filmu “Polyland” 

14. Pokaz filmu “Touch me not” i debata w kinie DCF - Dolnośląskim Centrum Filmowym              
(22.11) 

15. Spotkania autorskie: 
- Z Martą Abramowicz w związku z premierą książki “Dzieci księży. Nasza wspólna            

tajemnica”, 16.11.2018, Recepcja, (ok. 30 osób) 
- z Joanną Ostrowską w związku z premierą książki “Przemilczane. Seksualna praca           

przymusowa w czasie II wojny światowej”, 30.11.2018, Recepcja (ok. 30 osób). 
16. Warsztat samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo (1-2.12), 16 godz., 16             

osób  
17. Maraton Pisania Listów, (9.12), napisaliśmy_łyśmy 121 listów w obronie praw człowieka 
18. Program LGBT+ - we współpracy ze stowarzyszeniem Miłość nie Wyklucza i Komitetem            

Wyborczym Wyborców Wrocław Dla Wszystkich opracowaliśmy Program LGBT+ dla         
Wrocławia podpisany przez KWW Wrocław dla Wszystkich (10.2018) 

19. Stałe mityngi grup, z którymi współpracujemy i którym użyczamy przestrzeń Centrum:           
grupa NA lgbt+ Pelargonia (od 28 maja, mityngi co tydzień w piątek) oraz grupa AA lgbt+                
Freedom (od 4.11, mityngi co tydzień w niedzielę).  

 
 
W 2018 roku dofinansowanie Centrum w ramach programu “Demokracja w działaniu” Fundacji            
Batorego wpłynęło bardzo istotnie na rozwój organizacji oraz na widoczność, zasięg naszych            
działań oraz współpracę z innymi organizacjami lokalnymi, uczelniami wyższymi,         
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu.  
 
Przede wszystkim udało się osiągnąć stworzenie bezpiecznej przestrzeni niekomercyjnej LGBT+,          
która daje poczucie bezpieczeństwa w działaniu. W centrum gromadzą się osoby, które chcą i              
realizują swoje pomysły, inicjatywy. Marsz i festiwal jest pierwszym punktem zaczepienia dla            
młodych aktywnych osób, a centrum daje możliwość bezpośredniego zaangażowania w trybie           
ciągłym. W tym roku po festiwalu dołączyło do KR wiele osób właśnie dzięki istnieniu Centrum.  
 
Bardzo ważna jest zmiana postrzegania naszego głosu i stowarzyszenia w mediach lokalnych i             
polityce. To w Centrum odbywały się konferencje prasowe, spotkania z policją, udzielaliśmy            
wywiadów dziennikarzom. Dzięki temu w większym stopniu zajmujemy się rzecznictwem, możemy           
się sieciować z innymi organizacjami (także lgbt w całej Polsce), osoby identyfikują nas nie tylko z                
marszem, manifestacjami, ale także ze stałymi działaniami w mieście i realnym miejscem.  
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