
Oferta dla biznesu 
Miłość Nie Wyklucza  
Wzmacniamy społeczność osób LGBT+ w miejscu pracy

Od 2009 roku pracujemy nad zapewnie-
niem ochrony i wzmacnianiem reprezen-
tacji społecznościosób LGBT+ w Polsce. 
Naszym głównym celem są małżeństwa 
dla wszystkich, czyli umożliwienie zawar-
cia ślubu cywilnego wszystkim parom 
bez względu na ich orientację seksualną  
i tożsamość płciową.

Wierzymy, że pełna równość to 
równość małżeńska.

Wierzymy, że wszystkie rodziny 
mają prawo do szczęścia, bezpie-
czeństwa i szacunku.

Wierzymy, że Miłość Nie Wyklucza.

Pomagamy budować różnorodność  
i inkluzywność w biznesie 
Ponieważ polskie władze publiczne 
nie gwarantują równych praw, zadanie 
zapewnienia przynajmniej częściowej 
ochrony i równego traktowania pracow-
nikom LGBT+ spada na pracodawców. 
Mimo że sieci pracownicze i polityki 
wewnętrzne, których celem jest dba-
nie o różnorodność i inkluzywność 
w miejscu pracy, są względnie nowym 
zjawiskiem na polskim rynku, widzimy 
już wiele przykładów dobrych praktyk 
i działań firm, które niwelują nierówności 
stworzone przez polityków.

mnw.org.pl/biznes

Zobacz  
naszą   

ofertę  
→

https://mnw.org.pl/biznes/


Pracujemy z:

Sieciami pracowniczymi z obszaru 
Diversity & Inclusion  –  współorganizując 
i uczestnicząc w wydarzeniach, sieciując 
i animując pracę grup i działów HR oraz 
prowadząc sesje szkoleń i warsztatów 
dostosowanych do potrzeb danej firmy,

Agencjami reklamowymi i mediowymi 
– oferując szkolenia z zakresu tworzenia 
pozytywnych i alternatywnych narracji 
w kampaniach społecznych o tematyce 
LGBT+,

Mediami – prowadząc szkolenia  
i dostarczając materiały edukacyjne, które 
pomagają podnieść jakość komunikacji 
i uwrażliwić na kwestie dotyczące osób 
LGBT+ w Polsce.

Nasz zespół wziął udział w dwudniowych warsztatach Miłość  
Nie Wyklucza poświęconych prowadzeniu kampanii społecznych  

na temat osób LGBT+. Zebraliśmy kluczowe insighty, narzędzia  
i metody, które z pewnością będą cenne w naszej pracy, zwłaszcza 

w przypadku komunikacji zorientowanej na misję.

– Magdalena Kozanowska



Współpracujemy z Miłość Nie Wyklucza od wielu lat  
i z dumą wspieramy pracę stowarzyszenia. Uczestniczyliśmy  

w warsztatach i słuchaliśmy wykładów, które podniosły poziom 
świadomości zespołu zarówno lokalnie, jak i za pośrednictwem 

Gayglers – naszej globalnej sieci pracowniczej LGBT+.

– Kuba Piwowar



Oferujemy

→  Szkolenia, warsztaty oraz materiały 
drukowane i cyfrowe dostosowane do 
potrzeb klienta

→  Otwarte dyskusje w formie sesji pytań 
i odpowiedzi na temat sytuacji osób 
LGBT+ na poziomie podstawowym 
i zaawansowanym, ze szczególnym 
naciskiem na bezpieczeństwo i równe 
traktowanie w miejscu pracy

→  Wsparcie procesu powstawania 
i działalności sieci pracowniczych

→  Szkolenia kompetencyjne z dziedziny 
komunikacji i kampanii społecznych 
w temacie LGBT+

Przykładowe tematy naszych  
szkoleń i warsztatów:
 · Mechanizmy Unconscious Bias w miejscu pracy

 · Po co mówić o osobach LGBT+ w miejscu pracy?  
Pytania, odpowiedzi i dobre praktyki 

 · W drodze do równości małżeńskiej w Polsce.  
Sytuacja społeczna i prawna osób LGBT+

 · Region CEE pod lupą. Wyzwania prawne  
i społeczne społeczności LGBT+ w Europie  
Środkowo-Wschodniej

 · Deep Dive w temat LGBT+. Podstawowa wiedza  
o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej

 · Od baniek informacyjnych do narracji  
o antywartościach. Obalanie mitów o LGBT+

Po pandemicznym roku, kiedy to właśnie mniejszości  
były szczególnie narażone na coraz głębsze wykluczenie,  

postawiliśmy w Skanska na szeroki trening różnorodności dla  
naszych pracowników, opierając jego część na wiedzy i doświadczeniu 

Miłość Nie Wyklucza. Nie zawiedliśmy się – osobiste historie oraz 
doświadczenia połączone z rzeczowo przekazaną wiedzą ekspercką 

zyskały niesamowitą siłę przekazu.

– Bartłomiej Budnicki, Skanska Property Poland



Skontaktuj się z nami

the non-governmental organization of the year

mnw.org.pl/biznes

Hubert Sobecki  
hsobecki@mnw.org.pl  

+48 501 647 563

Ola Kaczorek  
okaczorek@mnw.org.pl  

+48 501 647 589

Pracujemy po  
polsku i angielsku

Zaprosiliśmy Miłość Nie Wyklucza na rozmowę o równości 
małżeńskiej z naszym zespołem. Spotkanie otworzyło nam oczy  
na nierówności istniejące w społeczeństwie, a zatem i w miejscu 
pracy. Po latach nasza współpraca ze stowarzyszeniem wykracza 

poza ramy suchej relacji biznesowej.

– Blanka Rozbicka

https://mnw.org.pl/biznes/

