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W czyim imieniu zabieramy głos 

Społeczność osób LGBT w Warszawie 

• Ok. 150 tys. osób LGBT - mieszkańców i mieszkanek 
Warszawy 

• Sojusznicy osób LGBT - rodziny, przyjaciele, 
współpracownicy 

Największa mniejszość w Warszawie, której nie jest 
dedykowany program miejski i działania Miasta 

dedykowane wprost do tej grupy 



Niewidoczność osób LGBT  
w percepcji Miasta 

„Zainteresowanie płcią odmienną: okres dojrzewania  
to czas pierwszych zauroczeń. Hormony dają o sobie 
znać w specyficzny sposób. U dziewcząt ma to 
charakter bardziej platoniczny; marzą o miłości, 
fantazjują o swoich idolach, mogą prowadzić długie 
rozmowy z koleżankami na temat chłopców, piszą 
miłosne wiersze. Chłopcy natomiast odczuwają silne 
pobudzenie seksualne, które bardziej chce wyrazić się 
w działaniu niż platonicznych uczuciach.” 
 

(Miejski Informator Rodzinny Nastolatek w Warszawie, Urząd Miasta w Warszawie, aktualizacja 
30.09.2016) 

 
 



Niewidoczność osób LGBT  
w percepcji Miasta 
Brak odniesień w programach miejskich 

• Społecznej Strategii Warszawy 2009-2020 
• Programie Rodzina na lata 2010-2020 
• Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020 (program operacyjny 

Programu Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020) 
• Warszawskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2010 – 2020 
• Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 (Program 
Bezpieczna Warszawa) 

• Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 
• Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
• Programie Młoda Warszawa 2016-2020 
 
 



Jak jest? 
Obecna współpraca Miasta ze społecznością LGBT  

– organicznie do współpracy z NGO 
• Współpraca finansowa: ogólne konkursy na realizację zadań samorządu 

antydyskryminacyjnych i pomocowych z możliwością udziału organizacji 
LGBT 

• Współpraca finansowa: mikrogranty na wsparcie infrastrukturalne 
• Współpraca konsultacyjno/dialogowa: pozycja Pełnomocniczki ds. 

Równego Traktowania, Pani Karoliny Malczyk, która dokłada starań na 
zwiększenie funduszy z konkursów Centrum Komunikacji Społecznej. Jej 
działania przynoszą efekty 

• Współpraca konsultacyjno/dialogowa: możliwość udziału organizacji LGBT 
w Komisjach Dialogu Społecznego, m.in.: ds. Zdrowia, Równego 
Traktowania 

• Współpraca  niefinansowa: możliwość ubiegania się na warunkach 
sformułowanych dla organizacji pozarządowych o lokale przez organizacje 
LGBT  
 
 



Jak jest? 
Czego brakuje w perspektywie ogólnej 

• Rozpoznanie przez Miasto szczególnych potrzeb mniejszości LGBT w 
poszczególnych programach, politykach, działaniach administracyjnych i 
operacyjnych 

• Dialog Miasta ze społecznością LGBT w tym z NGO LGBT o realnych 
potrzebach  i ich skali 

• Rozdzielenie tematyk wymagających odrębnego podejścia – np. 
rozdzielnie potrzeb różnych mniejszości i programowanie działań do 
poszczególnych mniejszości 

• Strategia kompleksowych szkoleń/działań antydyskryminacyjnych dla 
urzędników miejskich (PUP, OPS, Straż Miejska) 

• Podjęcie przez Miasto własnych wysiłków w kierunku działań 
antydyskryminacyjnych, a nie tylko poprzez szkolenia realizowane przez 
NGO z ramach przyznanych grantów o tematyce ogólnej 
 
 



Przykłady braków 
• brak wdrożenia Karty Różnorodności lub innych narzędzi wspierających politykę 

antydyskryminacyjną Miasta jako standardu pracy Urzędu Miasta 
• brak wysiłków Miasta na rzecz umożliwienia raportowania dyskryminacji i 

przestępstw na tle homofobicznym i transfobicznym 
• brak wsparcia ofiar przemocy nękania w szkołach dla osób przechodzących proces 

akceptacji swojej orientacji i identyfikacji seksualnej 
• brak wysiłków na rzecz wsparcia procesów edukacyjnych, aby zawierały 

perspektywę praw i godności osób LGBT 
• brak jasnej i wyraźnej perspektywy społeczności LGBT w działaniach usług opieki 

społecznej w tym w zakresie przemocy domowej, wykluczenia ekonomicznego i 
społecznego 

• brak ośrodka miejskiego koordynującego działania informacyjne i projektowe 
Miasta kierowane do osób LGBT – z pewnością z powodu braku działań 
kierowanych bezpośrednio do osób LGBT 

• brak specyficznych działań miejskich skierowanych do bezdomnych osób LGBT 
 
 



Przykłady braków 
Działania na rzecz osób transpłciowych: brak 
wyspecjalizowanych programów wsparcia dla osób w trakcie 
procedury uzgodnienia płci dotyczących np. sytuacji zawodowej i 
osobistej 
Seniorzy LGBT: brak perspektywy osób LGBT w programach i 
działaniach Miasta 
Edukacja i młodzież: brak informacji w postaci punktów 
informacyjnych bądź materiałów informacyjnych dotyczących 
tematyki LGBT 
Edukacja i młodzież: brak procedur dotyczących wykrywania i 
reakcji na przypadki nękania osób LGBT w szkołach 
Zdrowie: brak dedykowanych programów miejskich kierowanych 
do osób LGBT 
 
 



Przykłady braków 

Polityka rodzinna wobec rodzin LGBT: brak działań na rzecz 
rozpoznania i wsparcia ‘tęczowych rodzin’ 
Bezpieczeństwo osób LGBT: brak działań interwencyjnych i 
prewencyjnych: liczba osób doświadczających przemocy ze 
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową może 
wynosić w Warszawie ok. 50 000. 
Zatrudnienie osób LGBT: brak programów skierowanych do 
części społeczności osób LGBT, która z uwagi na orientację i 
identyfikację seksualną może być oddalona bądź wykluczona z 
rynku pracy 
Widoczność  osób LGBT: brak widocznego i wyraźnego wsparcia 
dla społeczności LGBT: osób, rodzin i sojuszników w przestrzeni 
miejskiej  
 
 



Jak może być - dobre praktyki 

Barcelona 

Miejski Plan dla osób LGBT 

• Spójny program miejski wypracowany 
partycypacyjnie ze społecznością osób LGBT 

• Program obejmuje 20 obszarów tematycznych 

• Zadbano o współpracę poszczególnych agend 
miejskich w jego realizacji 
 
 



Jak może być - dobre praktyki 

Ljubljana 
• Obecność w europejskiej sieci miast przyjaznych osobom LGBT  
• Kompleksowe działania zgodnie z deklaracją: „Głównym 

celem naszych działań jest zmiana nastawienia społecznego 
do społeczności LGBT. Chcemy, że społeczność Ljubljany 
wkluczała wszystkich – w tym włączająca osoby LGBT.” 

• Miejski certyfikat przyjazności osobom LGBT dla firm i 
instytucji 

• Podnoszenie widoczności osób LGBT w mieście poprzez 
wsparcie i organizację wydarzeń LGBT 

• Współpraca z NGO LGBT nad szczególnymi potrzebami 
społeczności LGBT m.in.: Tęczowe Centrum Konsultacji 
 
 



Propozycja współpracy 

• Trwały, wyszczególniony dialog społeczności 
LGBT z Miastem o potrzebach społeczności LGBT 

• Partycypacyjne tworzenie programu we 
współpracy Miasta i organizacji LGBT obejmujący: 
diagnozę potrzeb, tworzenie rozwiązań i 
konsultacje społeczne 

• Horyzont czasu: półtoraroczny na stworzenie 
programu z wykorzystaniem wydarzeń 
skierowanych do osób i NGO LGBT 
 
 



Zapraszamy do współpracy 

 

 

Dziękuję za uwagę! 

Oktawiusz Chrzanowski 

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza 

 


