
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności stowarzyszenia w 2020 r.

Nazwa organizacji: KULTURA RÓWNOŚCI

Adres: UL. KNIAZIEWICZA 28/2, 50-455 WROCŁAW

Zarząd stowarzyszenia: Anna Smarzyńska, Agnieszka Biegun, Piotr Buśko, Wojciech Szajna,

Alina Szeptycka

Komisja Rewizyjna: Joanna Iwanów, Anna Kubiak, Marta Listwan,

W 2020 roku na rodzaje aktywności stowarzyszenia w dużej mierze wpłynęła sytuacja

pandemii COVID-19. Dotychczasowe działania skoncentrowane wokół oferty Równego

Miejsca - Centrum LGBT+ Wrocław zostały przeniesione do sieci i odbywały się online.

Prowadzenie czytelni i Biblioteki LGBT+ Wrocław zostało zawieszone. Poza cyklicznymi

działaniami edukacyjno-kulturalnymi, pomimo pandemii, zorganizowały/liśmy Wrocławski

Marsz Równości oraz Festiwal Równych Praw. Współorganizowały/liśmy i uczestniczyli/łyśmy

w wielu akcjach bezpośrednich w przestrzeni publicznej miasta w reakcji na homofobiczne

kampanie prowadzone w kraju oraz w proteście przeciw zaostrzeniu ustawy aborcyjnej

(Strajk Kobiet). Sytuacja społeczno-polityczna w kraju wpłynęła bardzo negatywnie na

dobrostan osób nieheteronormatywnych i ich bliskich, dlatego poszerzyliśmy ofertę pomocy

psychologicznej dla osób LGBTQ+, w ramach której osoby mogły skorzystać z bezpłatnego

wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego.

W 2020 roku opracowały/liśmy projekty działań, na które otrzymały/liśmy dofinansowanie:

Tides Foundation (pomoc psychologiczna, prawna, kampania społeczna oraz prowadzenie

Równego Miejsca - Centrum LGBT+ Wrocław),

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej Fundacji im. Stefana Batorego (pomoc

psychologiczna, rozwój instytucjonalny stowarzyszenia)

oraz Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, projekt “Lokalna: sieć na rzecz akceptacji osób

LGBT+” finansowany z funduszy EOG (realizacja 2021-2022).

Działania integrujące, edukacyjne i kulturalne prowadzone adresowane do społeczności

LGBT+ i sojuszników_czek prowadzone w Równym Miejscu, innych miejscach we

Wrocławiu i/lub online:

● Równe gry w Równym Miejscu - spotkania integracyjne z grami planszowymi (2

spotkania, 01.2020);

● Spotkanie z psycholożką Natalią Salik - Zielińską w Równym Miejscu:

“Transpłciowość i tranzycja w Polsce” (27.01.2020);

● Trening asertywności z psycholożką Natalią Salik - Zielińską (3.02.2020);



● Randka z Kulturą - spotkanie otwarte w Równym Miejscu z okazji Walentynek

(14.02.2020);

● Queernaval - impreza karnawałowa, klub HAH (22.02.2020);

● “Aby twoja misja Cię nie zjadła” - webinar o wypaleniu aktywistycznym; prowadzenie

Natalia Sarata. Webinar dla osób członkowskich Kultury Równości i współpracujących

z nami wrocławskich organizacji społecznych (26.06.2020);

● “Jak rozmawiać z osobą LGBTQ+” - webinar dla społecznej grupy “Psychologowie dla

społeczeństwa”, prowadzenie Alina Szeptycka (07.11.2020);

● Cykl “Równe rozmowy” - rozmowy online z osobami LGBTQI, sojusznikami/czkami z

Wrocławia, związanymi z naszym działaniem: z posłem Krzysztofem Śmiszkiem

(30.11.2020), z aktywistką Strajku Kobiet Anną Kowalczyk-Derlęgą (10.12.2020);

● “Blue i inne kolory. O filmowych obrazach wirusa HIV i AIDS”. Rozmowa z Pawłem

Świerczkiem z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS (1.12.2020), online;

● Akcja “Maraton pisania listów” Amnesty International. Akcję zorganizowali/łyśmy

wspólnie z Centrum Integracji Mieszkańców Nowe Łąki (6.12.2020);

● “Procesy grupowe w Kulturze Równości”- spotkania dyskusyjne z psycholożką Ritą
Schaeper (25.11.2020).

Festiwal Równych Praw - 25.09-04.10.2020.

● pokazy filmowe połączone z dyskusjami w kinie Nowe Horyzonty: “A potem

tańczyliśmy” (25.09.2020), “Polish Drag Project” (02.10.2020);

● festyn “Odcienie tolerancji” i malowanie transparentów na Żabiej Grobli

(26.09.2020)

● “W środku queerowych archiwów”. Spotkanie z artystą Karolem Radziszewskim w

Studio BWA Wrocław (29.09.2020);

● Dirty Talks Night “Drag Queer Show” w Klubie Proza (30.09.2020);

● “Asy i Spółka” - spotkanie o aseksualności ze Stowarzyszeniem Asfera w

klubokawiarni Recepcja (01.10.2020);

● Tęczowy korpomeeting: “Osoby trans w miejscu pracy” - spotkanie grupy

Proud@Work, online (01.10.2020);

● “Czytamy lesbijskie pożądanie” - spotkanie performatywne w Studio BWA Wrocław

(01.10.2020);

● “Ludzie queerowi. Kilka słów o młodzieżowej literaturze LGBT+” w klubokawiarni

Recepcja (02.10.2020);

● Miasteczko Równości (03.10.2020) - strefa spotkań i prezentacji organizacji

społecznych działających na rzecz praw człowieka;

● Afterparty w klubie HAH (03.10.2020);

● Drag Brunch - śniadanie pomarszowe w klubie Proza (04.10.2020).



12. Wrocławski Marsz Równości

12. Wrocławski Marsz Równości odbył się 02.10.2020 roku pod hasłem “Marsz Równości dla

Polski” i zgromadził 10 tysięcy osób uczestniczących. Po raz drugi marsz objął Patronatem

Honorowym Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. W organizacji zgromadzenia wzięło udział
ok. 60 wolontariuszy/szek. Marsz przeszedł ulicami Wrocławia od placu Wolności do Placu

Społecznego. Z powodu obostrzeń covidowych manifestacja przeszła w formie 20 sektorów /

20 zgromadzeń.

Działania pomocowe dla osób w kryzysie.

W celu zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom LGBTQ+ pozyskali/łyśmy

środki z Funduszu Solidarnościowego: Działaj dalej Fundacji im. Stefana Batorego. Dzięki

dofinansowaniu zapewniliśmy ciągłość pomocy i utrzymanie Równego Miejsca - Centrum

LGBT+ Wrocław, w którym m.in. odbywały się konsultacje.

● Tęczowe pogotowie (postawienie i obsługa strony www, formularza zapisu), w

którym psycholożka Natalia Salik - Zielińska i psychoterapeutka Rita Schaeper

udzielały bezpłatnych konstultacji osobom w kryzysie psychicznym. Z pomocy

skorzystało 48 osób, przeprowadzonych zostało 61 godzin konsultacji.

● Grupa rozwojowa dla kobiet nieheteronormatywnych KOLORY MOCY - cykl

warsztatów dla kobiet nieheteronormatywnych online (09-12.2020, 12 spotkań)

● Strefa Młodych LGBTQ+ - rozwojowa grupa wsparcia online Leną Bielską (10-12.2020,

10 spotkań)

W Równym Miejscu odbywają się stałe mityngi grupy NA LGBT+ Pelargonia, z którą
współpracujemy i której użyczamy przestrzeń. Cotygodniowe mityngi odbywały się w wersji

hybrydowej i online.

Akcje bezpośrednie.

● wsparcie grupy aktywistek i aktywistów inicjatywy “Tolerancyjny Chocianów” i

przeprowadzenie konsultacji społecznych w Chocianowie (wyjazd aktywistyczny) w

związku z projektem uchwały rady miasta o “Strefie wolnej od ideologii LGBT”.

(01-02.2020)

● manifestacja “Jestem człowiekiem nie ideologią” - protest przeciw homofobicznej

kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy i innych polityków; 18.06.2020, Rynek pod

Pręgierzem

● manifestacja “Solidarne z Margot” w proteście przeciw przemocy władzy wobec

aktywistek Stop Bzdurom, 10.08.2020

● współorganizacja i udział w Strajkach Kobiet w odpowiedzi na wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 22.10.2020, do końca roku byłyśmy na ulicach kilkanaście razy.



Projekt Johanneum Novum.

Johanneum Novum to projekt edukacyjnej kampanii wypracowany przez koalicję organizacji

pozarządowych z dorobkiem w problematyce wielokulturowości. Projekt rozpoczął się w

2019 roku, w 2020 roku odbyła się jego druga edycja. Celem jest wsparcie dialogu

międzykulturowego wśród dzieci i młodzieży i umożliwienie życia w zgodzie bez przemocy

werbalnej niezależnie od kultury, koloru skóry, orientacji, stanu materialnego rodziny, itd.

W ramach projektu przeprowadziłyśmy 18 warsztatów dla uczniów i uczennic klas 7,8 i szkół
ponadpodstawowych “Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – reaguj!” (także w formie

webinarium) oraz konsultacje dla uczennic, uczniów, grona pedagogicznego i

rodziców/opiekunów (także online). Z warsztatów skorzystało 358 osób.

Liderem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Projekt jest

współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Inicjatywa Proud@Work

Kontyunuowali/łyśmy działanie sieci grup pracowniczych zajmujących się różnorodnością
we wrocławskich korporacjach. W 2020 roku odbyły się 3 spotkania online. W ramach

działań sieci odbyły się też szkolenia “How to be an LGBT+ Ally” prowadzone przez trenerki

KR. Wrocławską sieć Proud@Work tworzy 20 firm.


