
 
 
 
Informacja prasowa 
Skrót najważniejszych informacji o projekcie 
 

 

 

Orientuj się! 
Orientuj się! to program zakrojony na szeroką skalę, którego celem jest edukacja młodzieży i 
pedagogów szkolnych na temat szeroko rozumianej tematyki LGBT+. Sześć kolorowych broszur-
plakatów, którym towarzyszą twarze członków organizacji Miłość nie wyklucza, tworzy razem zwięzłe 
kompendium wiedzy na temat m.in. orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, równego traktowania 
czy zachowań antydyskryminacyjnych. 
Strona programu: https://mnw.org.pl/orientujsie/ 
 
Lista poszczególnych broszur ujętych w pakiecie edu: 
1. Orientuj się! to garść podstawowych informacji o osobach LGBT+, orientacji seksualnej i 

tożsamości płciowej oraz odpowiedź na pytania w stylu „czy to normalne?”. 
2. Jaka znowu szafa? jest o coming outach, czyli o mówieniu innym ludziom o swojej orientacji albo 

tożsamości płciowej, ale też o słuchaniu, gdy ktoś informuje nas o swojej orientacji 
nieheteronormatywnej. Odpowiada też na pytanie, dlaczego ludzie w ogóle mówią o tych 
sprawach. 

3. Pomagaj! jest o tym pomagać osobom LGBT+ i tłumaczy, czym są uprzedzenia i stereotypy, 
mogące być postawą do niebezpiecznych zachowań homofobicznych. 

4. Potrzebujesz pomocy? pomaga znaleźć pomoc osobom LGBT+, które mają z tego powodu 
problemy. 

5. Równość, czyli co? wyjaśnia takie sprawy, jak równe traktowanie i dyskryminacja. Odpowiada też 
na pytanie, czy równe prawa dla osób LGBT+ to mniej praw dla całej reszty społeczeństwa. 

6. Pary, dzieciaki i śluby! skupia się na rodzinach zakładanych przez osoby LGBT+ i odpowiada na 
pytanie „czy jak dziecko ma dwie matki albo dwóch ojców, to będzie gejem albo lesbijką?”. 

 
Dystrybucja 
Broszury dostępne w wersji .pdf można pobrać pod adresem: 
https://mnw.org.pl/orientujsie/#pobierzbroszury 
Broszury w wersji papierowej będą dystrybuowane: 

● przez nauczycieli, będących sympatykami projektu; 
● zaprzyjaźnione lokalne organizacje LGBT+; 
● podczas spotkań w ramach programu. 

 
Miasta objęte programem: 
Kraków, Wrocław, Toruń, Warszawa, Poznań, Kielce, Lublin, Łódź, Gdańsk, Katowice, Opole 
 
Projekt nie powstał w próżni. 
Materiały powstały na podstawie konsultacji z warszawską młodzieżą z kilku szkół średnich. W trakcie 
konsultacji pytano: 

● jakie pytania ma młodzież? 
● co już wie i skąd czerpie informacje? 
● czego nie wie lub na jakie pytania nie może znaleźć odpowiedzi? 
● wskazanie najbardziej efektywnych formach komunikacji z odbiorcami, czyli m.in. stron www, 

kanałów youtube’owych, blogów, vlogów, czyli wszystkich tych miejsc w internecie, z których 
młodzież bierze wiedzę o współczesnym świecie. 

https://mnw.org.pl/orientujsie/
https://mnw.org.pl/orientujsie/#pobierzbroszury

