
Szanowni Państwo,

Serdecznie  zapraszamy  na  wydarzenie  otwierające  kampanię  społeczną  dot.  przemocy  domowej
wobec  osób  homoseksualnych,  biseksualnych  i  transpłciowych  (LGBT)  „Jeśli  to  słyszysz,  jeśli  to
mówisz” 17 maja 2017 roku w Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią i Transfobią.

O KAMPANII:

„Jeśli to słyszysz, jeśli to mówisz”  to pierwsza kampania społeczna w Polsce w całości poświęcona
przemocy  domowej  wobec  lesbijek,  gejów,  osób  biseksualnych  i  transpłciowych.  Kampania  jest
organizowana przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa – organizację działającą na rzecz pomocy i
wsparcia osób LGBT poszkodowanych przemocą – w partnerstwie z miastem stołecznym Warszawą.

Projekt  i  tytuł kampanii  nawiązuje do zdań, które osoby homo-,  biseksualne i  transpłciowe mogą
słyszeć na co dzień we własnych domach. Słów wypowiadanych przez rodziców lub bliskich, którzy nie
rozumieją i nie akceptują orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej swojego dziecka lub członka
rodziny. Często są one pierwszym sygnałem, że w danej rodzinie występuje przemoc. Nie zawsze
przejawia  się  ona w formie agresji  fizycznej,  ale  często przybiera  formy opresji  psychologicznej  i
ekonomicznej.

Kampania skierowana jest do osób pokrzywdzonych przemocą, sprawców oraz jej świadków. Ma na
celu wskazanie im miejsca, gdzie mogą znaleźć rzetelną pomoc i  wsparcie. Komunikaty kierują do
Telefonu  Zaufania  dla  osób  LGBT  i  ich  bliskich  oraz  strony  internetowej  kampanii
www.jeslitoslyszysz.pl  .

PLAN WYDARZENIA:

Otwarcie kampanii będzie okazją do rozpoczęcia debaty na temat przemocy domowej, która dotyka
osób homo-, biseksualnych i transpłciowych. Będzie szansą na nawiązanie współpracy i podzielenie
się dobrymi praktykami.

W związku z tym zapraszamy w szczególności osoby zajmujące się działaniami na rzecz LGBT oraz
przemocą  domową,  przedstawicieli  i  przedstawicielki  organizacji  pozarządowych,  administracji
publicznej, policji, nauczycieli/ki, aktywistów/ki.

11:30 Oficjalne otwarcie

Powitanie gości przez Ambasadora Królestwa Niderlandów.

Wprowadzenie do kampanii „Jeśli to słyszysz, jeśli to mówisz” – koordynatorka kampanii Ewa 
Niedziałek (Lambda Warszawa).

http://www.jeslitoslyszysz.pl/


11.45 Panel dyskusyjny

Moderatorka: Renata Kim – dziennikarka (Newsweek)

Panelistki:

Anna Błaszczak – Banasiak – dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich;

Karolina Więckiewicz – ekspertka kampanii i koordynatorka programu „Bezpieczeństwo”;

Paula Chmielewska – psycholożka-seksuolożka, koordynatorka Telefonu Zaufania dla osób LGBT i ich
bliskich prowadzonego przez Lambdę Warszawa.

13.15 – 14.45 Warsztat

Druga część wydarzenia odbędzie się w formie warsztatowej – zapraszamy do wymiany opinii  na
temat  współpracy  międzyinstytucjonalnej.  Wspólnie  wskażemy  działania  i  dobre  praktyki,  które
pomogą w przyszłej współpracy na polu przeciwdziałania przemocy domowej wobec osób LGBT.

Gdzie:

Ambasada Królestwa 
Niderlandów ul. Kawalerii 10
00-468 Warszawa

Formularz rejestracyjny:

Osoby zainteresowane udziałem w panelu dyskusyjnym i/lub warsztacie prosimy o 
wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego do dnia 15 maja 2017 r. (do końca dnia).

[Formularz rejestracyjny]

Kontakt:

Rejestracja – Adriana Kapała akapala@lambdawarszawa.org

Kampania – Ewa Niedziałek eniedzialek@lambdawarszawa.org

Organizatorzy: Stowarzyszenie Lambda Warszawa

Partnerzy: Miasto Stołeczna Warszawa, Ambasada Królestwa Niderlandów

Patronaty honorowe: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka
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