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WSTĘP

Raport	przedstawia	złożenia	i	przebieg	projektu	Nie	bójcie	się	nas	—
osoby	 inne	 kulturowo,	 zagrożenie	 czy	 szansa?	 Jak	 przeciwdziałać
wykluczeniu	 i	 dyskryminacji	 osób	 transpłciowych	w	 ramach	 otwartego
konkursu	 ofert	 na	 wspieranie	 realizacji	 zadań	 miasta	 Poznania
w	 obszarze	upowszechniania	 i	 ochrony	wolności	 i	 praw	 człowieka	 oraz
swobód	 obywatelskich,	 a	 także	 działań	 wspomagających	 rozwój
demokracji	 w	 ramach	 realizacji	 zadania	 publicznego	 w	 obszarze
upowszechnianie	 i	 ochrona	 wolności	 i	 praw	 człowieka	 oraz	 swobód
obywatelskich,	 a	 także	 działań	 wspomagających	 rozwój	 demokracji	 —
Działania	 edukacyjne	 i/lub	 zwiększające	 świadomość	 w	 temacie	 grup
i	osób	narażonych	na	dyskryminację	 i	wykluczenie	współfinansowanego
ze	środków	Miasta	Poznań.

W	 pierwszej	 części	 wskazano	 na	 potrzeby,	 jakie	 zostały
zdiagnozowane	i	na	jakie	miał	odpowiedzieć	projekt.

W	 drugiej	 części	 przedstawiony	 jest	 sposób,	 w	 jaki	 kierowane	 były
zaproszenia	do	szkół,	wraz	z	załącznikami	(formularze	zgód).	W	części	tej
zawarte	 są	 też	 uwagi	 dotyczące	 procesu	 rekrutacji	 ze	 wskazaniem,
z	jakimi	problemami	w	trakcie	realizacji	zadania	spotkał	się	realizator.

Kolejna	 część	 przedstawia	 zakres	 prowadzonych	 zajęć	 z	 pierwszej
pomocy.

Ostatnia	 część	 to	 syntetyczny	 opis	 przebiegu	 spotkań	 dyskusyjnych
z	 uczniami,	 w	 którym	 starano	 się	 też	 pokazać	 jego	 formułę	 i	 styl
prowadzenia,	 starając	 się	w	 ten	 sposób	 nawiązać	 do	 głównych	 założeń
projektu.

Opracowanie	 tego	 raportu	 pozwolić	 ma	 na	 dostarczenie
podstawowej	 wiedzy	 na	 temat	 projektu	 dla	 wszystkich	 szkół,
bez	względu	na	to,	czy	będą	uczestniczyły	w	projekcie	czy	nie,	także	jako
wskazanie	konieczności	organizowania	takich	działań	edukacyjnych,	jako
skutecznej	 metody	 wsparcia	 dla	 osób	 zagrożonych	 wykluczeniem



ze	względu	na	swoją	inność.



1.	OPIS	PROJEKTU	—	JEGO
ZAŁOŻENIA	I	CELE	ORAZ
PROPONOWANE	SPOSOBY
ROZWIĄZANIA	WSKAZANYCH
POTRZEB

1)	DIAGNOZA	POTRZEB

Temat	 transpłciowości	 jest	 jednym	 z	 najmniej	 rozumianych
i	 akceptowanych	 przez	 społeczeństwo.	 Fakt	 ten	wynika	 z	 bardzo	małej
i	trudno	dostępnej	wiedzy	w	tym	zakresie.	Duże	znaczenie	ma	tutaj	także
cały	 czas	 jeszcze	 mała	 widoczność	 osób	 transpłciowych.	 Dodatkowo,
temat	tranpłciowości	jest	silnie	stygmatyzowany	i	obarczony	dużą	ilością
krzywdzących	stereotypów.	Z	drugiej	 strony	stopniowo	zwiększająca	się
ilość	 dostępnych	 informacji	 w	 internecie	 i	 w	 grupach	 prowadzonych
przez	 organizacje	 wspierające	 powoduje,	 że	 coraz	 młodsze	 osoby	 są
w	 stanie	 prawidłowo	 rozpoznać	 w	 sobie	 symptomy	 wskazujące
na	prawdopodobieństwo	występowania	dysforii	płciowej.	Sytuacja	takiej
osoby	 jest	 bardzo	 trudna	—	 sama	musi	 znaleźć	 odpowiedź	 na	 pytanie,
kim	 jest,	 jaką	 ma	 tożsamość	 płciową.	 Spotyka	 się	 zazwyczaj
z	 niezrozumieniem	 i	 obawami,	 niekiedy	 prowadzącymi	 do	 agresji
i	 wyparcia,	 we	 własnym	 domu	 rodzinnym.	 Spotyka	 się	 z	 szeregiem
trudności	w	 szkole,	w	 najbliższym	 otoczeniu.	 Główna	 przyczyną	 jest	 tu
fakt,	 że	 sama	 taka	 osoba	 jest	 w	 okresie	 poszukiwania	 i	 kształtowania
swojej	 osobowości	 i	 tożsamości,	 co	 powoduje,	 że	 nie	 jest	 w	 stanie
w	 większości	 przypadków	 jasno	 i	 klarowanie	 wytłumaczyć	 bliskim
i	rówieśnikom,	kim	jest	i	kim	się	czuje.	Takie	okoliczności	powodują	silne
napięcia,	które	bardzo	często	prowadzą	do	pojawienia	się	silnych	stanów
depresyjnych,	które	mogą	doprowadzić	do	myśli	i	prób	samobójczych.

Wśród	 młodzieży	 nieheteronormatywnej	 największy	 odsetek
podejmowanych	 prób	 samobójczych	 dotyczy	 młodych	 osób
transpłciowych.	Te	młode	osoby	w	zdecydowanej	większości	przypadków



nie	posiadają	wystarczającej	wiedzy,	odwagi,	siły,	by	uświadamiać	kadrę
szkoły	i	rówieśników,	kim	są	i	dlaczego	postrzegają	siebie	w	taki	sposób.
Tematowi	 transpłciowości,	 jak	 i	 innym	 tematom	 związanym	 z	 osobami
innymi	 kulturowo	 (osoby	 nieheteronormatywne,	 niepełnosprawne,
obcojęzyczne,	 innowyznaniowe	 itp),	 postrzegane	 są	 często	 w	 bardzo
charakterystyczny,	mocno	krzywdzący	i	spłycający,	sposób.	Skupiamy	się
zazwyczaj	 na	 tym,	 do	 jakiej	 pojedynczej	 kategorii	 ta	 osoba	 przynależy,
nie	 dostrzegając,	 że	 jest	 ona	 aktywną	 osobą	w	 społeczeństwie,	mającą
swoje	 pasje,	 radości,	 smutki,	 wykonująca	 różne	 zawody	 lub	 pragnąca
w	 danych	 zawodach	 się	 realizować.	 Zwłaszcza	 osoby,	 które	 są
negatywnie	 nastawione	 do	 osób	 innych	 kulturowo,	 skupiają	 się	 na	 tej
inności,	 nie	 dostrzegając	 w	 tych	 osobach	 wartościowych	 członków
społeczeństwa.	 Często	 narzucają	 lub	 próbują	 narzucać	 innym	 swój
sposób	postrzegania	 tych	osób,	generując	negatywne	postawy	 i	 budząc
nieuzasadnione	 obawy	 wśród	 tych,	 którzy	 nie	 zetknęli	 się	 z	 danym
tematem	bezpośrednio.

W	 odniesieniu	 do	młodych	 osób	 jest	 to	 szczególnie	 niebezpieczne,
gdyż	w	 czasie,	 gdy	 tworzy	 się	 i	 rozwija	osobowość	młodego	 człowieka,
podlega	on	silnym	negatywnym	emocjom,	przez	co	 istnieje	duże	ryzyko
przyjęcia	 skrajnych	postaw.	Prognozę	 tę	niestety	potwierdza	duża	 skala
przemocy	 rówieśniczej,	 włącznie	 z	 fizyczną,	 i	 znane	 przypadki
agresywnych	 postaw	 w	 stosunku	 do	 rówieśników	 przynależących
do	społecznie	lub	kulturowo	odmiennych	kategorii.

Kadra	 pedagogiczna	 i	 pedagodzy	 szkolni	 nie	 są	 w	 większości
przypadków	przygotowani	fachowo	do	wsparcia	transpłciowych	uczniów,
gdyż	 nadal	 temat	 ten	 napotyka	 na	 duże	 problemy	 w	 przebiciu	 się
do	systemu	kształcenia	terapeutów	i	kadry	oświatowej.

Wsparcie	 dla	 młodych	 osób	 trans	 jest	 dodatkowo	 utrudnione	 tym,
że	opisane	powyżej	przyczyny	powodują,	że	osoby	te	mają	obawy	przed
ujawnianiem	swojej	inności,	zwłaszcza	w	okresie,	gdy	same	są	w	okresie
poszukiwania	 własnej	 tożsamości.	 Dlatego	 grupa	 docelowa	 projektu
to	 nie	młode	 osoby	 transpłciowe,	 tylko	 uczniowie	 i	 kadra.	w	 otoczeniu
których	na	pewno	znajdują	się	osoby,	które	poszukują	swojej	tożsamości
płciowej.	 Poprzez	 edukację	 najbliższego	 otoczenia	 młodych	 osób
transpłciowych	 stworzone	 zostaną	 sprzyjające	 warunki	 dla	 tych	 osób
do	 bardziej	 otwartego	 poszukiwania	 swojej	 tożsamości	 i	 przełamania



obaw	przed	ujawnieniem	swojej	inności	kulturowej.

Obecnie	 bardzo	 negatywnie	 na	 sytuację	 osób	 innych	 kulturowo
i	 na	 postrzeganie	 ich	 przez	 inne	 osoby	 oddziałuje	 bardzo	 krzywdząca,
oparta	 o	 stronnicze	 i	 nieprawdziwe	 wnioski,	 narracja	 w	 środkach
przekazu,	 która	 utrudnia	 rzetelną	 i	 opartą	 o	 fachową	 wiedzę	 edukację
w	 tematach,	 które	dotyczą	prawdziwych	problemów	prawdziwych	osób.
Niestety,	 mamy	 tutaj	 do	 czynienia	 z	 narracją,	 która	 operuje	 pojęciami
ogólnymi,	 hasłowymi,	 „ujednolicającymi”	 osoby	 inne	 kulturowo	poprzez
stosowanie	 pod	 ich	 adresem	 pojęć	 w	 rodzaju	 —	 „ideologia”,	 „pogląd”,
„propagowanie	 treści”.	 Przez	 to	 zatraca	 się	 zupełnie	 w	 tej	 narracji
indywidualna	 jednostka,	 która	 poddana	 takiej	 narracji,	 zaczyna	 siebie
postrzegać	nie	 jak	podmiot	—	osobę,	 tylko	 jako	przedmiot	—	 ideologię
zagrażającą	 ładowi	 społecznemu.	 Poddani	 tym	 samym	 mechanizmom
rówieśnicy	 osób	 odmiennych	 mogą	 prezentować	 bardzo	 skrajne,
niekaceptowalne	 postawy,	 które	 będą	 się	 rozwijać	 w	 przypadku	 braku
rzetelnej	edukacji	i	prezentacji	innej	narracji,	która	upodmiotowią	osoby
inne	 kulturowo.	 Obawy,	 że	 jest	 to	 realne	 zagrożenie,	 potwierdzają
ostatnie	 wybory	 do	 Europarlamentu,	 gdzie	 ugrupowanie	 prezentujące
skrajne	postulaty,	mocno	piętnujące	osoby	inne	kulturowo,	zdobyło	duże
poparcie	wśród	młodych	osób.

2)	PROPONOWANY	SPOSÓB	ZASPOKOJENIA
WSKAZANYCH	POTRZEB

Uprzedzenia	 można	 przełamywać	 różnymi	 sposobami.	 Nasze
dotychczasowe	doświadczenia	pokazały	skuteczność	realizacji	 tego	celu
poprzez	 osobisty	 kontakt	 z	 osobą	 należącą	 do	 grupy	 osób	 innych
kulturowo,	wzmocniony	dodatkowo	poprzez	pokazanie	tej	osoby	poprzez
jej	pasje,	 zainteresowanie,	wykonywany	zawód.	Taki	 sposób	prezentacji
osoby	 odmiennej	 kulturowo	 pomaga	 zrozumieć	 adresatom	 prezentacji,
że	 inność	 tej	 osoby	 nie	 musi	 determinować	 jej	 postępowania.
Równocześnie	 udowadnia	 on	 także	 osobom,	 które	 nie	 mają	 odwagi
ujawnić	swojej	inności,	że	inność	nie	musi	determinować	negatywnie	—
wręcz	przeciwnie.

Podczas	 warsztatów	 osoba	 je	 prowadząca,	 należąca	 do	 grupy	 osób
zagrożonych	 wykluczeniem,	 prezentuje	 zatem	 temat	 zupełnie



nie	 związany	 z	 jej	 innością.	 Uczestnicy	 warsztatów	 dzięki	 temu	 mają
możliwość	 skonfrontować	 swoje	 poglądy	 dotyczące	 danej	 grupy
i	 przekonać	 się,	 że	 osoba,	 która	 prowadzi	 zajęcia,	 nie	 jest	 dla	 nich
żadnym	 zagrożeniem.	 Poznają	 też	 jej	 osobowość,	 sposób	 bycia,
komunikatywność,	 dzięki	 czemu	 nabywają	 odwagi,	 by	 zadać	 tej	 osobie
pytania	 dotyczące	 jej	 inności;	 już	 same	 te	 pytania,	 wynikać	 mogą
z	zapoczątkowanej	rewizji	własnych	poglądów	spowodowane	kontaktem
osobistym	 z	 osobą	 odmienną	 kulturowo.	 Cykl	 warsztatów	 pierwszej
pomocy,	 które	 w	 swoim	 programie	 poruszają	 zagadnienia
bezpieczeństwa	 i	 zagrożeń	 wynikających	 ze	 stosowania	 używek
i	 przemocy	 rówieśniczej,	 zarówno	 dla	 osób	 będących	 w	 potrzebie,
jak	 i	 osób,	 które	 im	 pomocy	 udzielają,	 już	 sam	 w	 sobie	 pozwalał
realizować	 założenia	 programu,	 gdyż	 poruszał	 w	 ramach	 konkretnych
przykładów	 różne	 sytuacje	 związane	 z	 relacjami	 pomiędzy	 uczniami;
głównym	 ich	 celem	 było	 jednak	 zaproszenie	 do	 dyskusji	 w	 ramach
panelu	dyskusyjnego	poświęconego	tematowi	inności	kulturowej.

Poprzez	 kontakt	 osobisty	 w	 czasie	 realizowanych	 warsztatów
pierwszej	pomocy	chcieliśmy	zachęcić	uczniów	do	zadawania	pytań,	jakie
ich	 nurtują.	 Pytania	 były	 anonimowe.	 Po	 wyczerpaniu	 przygotowanych
pytań	 przygotowana	 była	 jeszcze	 przestrzeń	 na	 kolejne,	 które
ewentualnie	pojawić	się	mogły	w	trakcie	spotkania.

Uczniowie,	którzy	wyrazili	chęć	wzięcia	udziału	w	spotkaniu,	dostali
formularze	 zgody	 dla	 rodziców.	 Taka	 forma,	 także	 sprawdzona
w	zrealizowanym	projekcie	w	w/w	szkole,	daje	możliwość	ograniczenia
dystrybucji	 informacji	 o	 planowanym	 spotkaniu	 tylko	 do	 rodzin
zainteresowanych	 uczniów,	 co	 stanowi	 ważny	 aspekt	 bezpieczeństwa
dla	 uczniów,	 którzy	 z	 różnych	względów	mogą	 obawiać	 się	 szerokiego
upowszechniania	 informacji	 o	 temacie	 spotkania,	 w	 którym	 chcą	wziąć
udział.

Opracowanie	 tego	 raportu	 pozwolić	 miało	 na	 dostarczenie
w	podstawowym	stopniu	wiedzy	dla	wszystkich	szkół,	bez	względu	na	to,
czy	 będą	 uczestniczyły	 w	 projekcie	 czy	 nie,	 także	 w	 celu	 wskazania
konieczności	organizowania	takich	działań	edukacyjnych	jako	skutecznej
metody	 wsparcia	 dla	 osób	 zagrożonych	 wykluczeniem	 ze	 względu
na	swoją	inność.



2.	REALIZACJA

1)	OFERTA	DO	SZKÓŁ

Nie	bójcie	 się	nas	—	osoby	 inne	kulturowo,	 zagrożenie	 czy	 szansa?
Jak	przeciwdziałaćwykluczeniu	i	dyskryminacji	osób	transpłciowych

W	 ramach	 otwartego	 konkursu	 ofert	 nr	 73/2019	 na	 wspieranie
realizacji	zadań	miasta	Poznania	w	obszarze	upowszechniania	i	ochrony
wolności	 i	 praw	 człowieka	 oraz	 swobód	 obywatelskich,	 a	 także	 działań
wspomagających	 rozwój	 demokracji	 —	 Działania	 edukacyjne
i/lub	 zwiększające	 świadomość	 w	 temacie	 grup	 i	 osób	 narażonych
na	dyskryminację	 i	wykluczenie,	nasza	fundacja	zwraca	się	z	propozycją
realizacji	tego	zadania	w	Państwa	szkole

Fundacja	 została	powołana	w	 celu	wspierania	osób	 transpłciowych.
W	 ramach	 tych	 działań	 prowadzi	 grupy	 wsparcia,	 konsultacje
indywidualne,	szkolenia,	wykłady,	panele	dyskusyjne.

Doskonale	 zdajemy	 sobie	 sprawę,	 że	 największym	 problemem
w	 akceptowaniu	 inności,	 z	 jakimi	mamy	 do	 czynienia	 na	 co	 dzień,	 jest
brak	 rzetelnej	wiedzy,	 ale	 także	 brak	 kontaktu	 z	 konkretnymi	 osobami,
osobami	 kompetentnymi,	 które	 potrafią	w	 sposób	 rzetelny	 i	 przejrzysty
przedstawić	 te	 zagadnienia.	 Równie	ważne	 jest	 pokazanie,	 że	 osoby	 te
niczym	się	nie	 różnią,	 że	mają	pasje,	 zainteresowania	 i	problemy,	które
dotykają	 każdą	 grupę	 społeczną.	 Dlatego	 nasza	 fundacja
nie	 ogranicza	 się	 tylko	 do	 tematu	 transpłciowości,	 tylko	 stara	 się
pokazywać	to	zagadnienie	przez	pryzmat	konkretnych	ludzi	i	ich	działań.
Doskonale	 temu	służy	drugi	obszar	działania	 fundacji,	 czyli	Wolontariat
Pierwszej	 Pomocy	 „Ratuję,	 bo	 potrafię!”	 W	 jego	 ramach	 fundacja
prowadzi	 szerokie	 działania	 w	 temacie	 pierwszej	 pomocy,	 na	 które
składają	 się	 działania	 ratownicze,	 badania	 profilaktyczne	 i	 przede
wszystkim	 edukacja	 w	 zakresie	 udzielania	 pierwszej	 pomocy
przedszpitalnej.



W	 ramach	 działań	 edukacyjnych,	 dużo	 uwagi	 poświęcamy	 edukacji
dzieci	 i	 młodzieży.	 Z	 naszej	 oferty	 warsztatów	 pierwszej	 pomocy
skorzystało	już	kilka	szkół.	W	warsztatach	tych	wzięło	udział	kilka	tysięcy
uczniów.	 Nasze	 warsztaty	 charakteryzują	 się	 unikatowym,	 autorskim
programem,	 który	 zyskał	 uznanie	 także	 międzynarodowej	 organizacji
edukacyjnej	 w	 zakresie	 pierwszej	 pomocy,	 czyli	 International	 First	 Aid
Certification	 Centre	 (IFACC)	 oddział	 w	 Polsce,	 której	 to	 organizacji
certyfikowaną	 Instruktorką	 jest	 członkini	 fundacji,	 która	 będzie
prowadziła	 proponowane	 warsztaty.	 Prowadzone	 przez	 nas	 działania
pokazały,	 jak	 skutecznie	 w	 ten	 sposób	 można	 przeciwdziałać
wykluczeniom	 i	 dyskryminacji.	 Poprzez	 bezpośredni	 kontakt	 z	 osobą,
która	 należy	 do	 jednej	 z	 najbardziej	 stygmatyzowanych	 grup
społecznych,	 uczestnicy	 zajęć	 edukacyjnych	mają	 okazję	 skonfrontować
swoje	 opinie/poglądy/wiedzę	 z	 żywym	 człowiekiem	 i	 ocenić,	 na	 ile	 to,
co	słyszeli,	jest	słuszne,	a	na	ile	krzywdzące.

Badania	 statystyczne	pokazują,	 że	w	 każdej	 szkole	 jest	 co	najmniej
jeden	 uczeń	 transpłciowy.	 W	 o	 wiele	 mniejszym	 stopniu,
ale	 też	 występuje	 sytuacja,	 że	 wśród	 nauczycieli	 oraz	 pozostałej
społeczności	 szkolnej	 znajdują	 się	 osoby	 transpłciowe.	 Jeśli	 w	 Państwa
szkole	nie	ma	wiedzy	o	 takich	osobach,	o	 tym,	 czy	 są	w	gronie	Waszej
społeczności,	należy	 sobie	zadać	pytanie,	 czy	 takiej	osoby	 (takich	osób)
nie	ma,	czy	może	inne	pytanie	—	dlaczego	się	nie	ujawniły?

Osoby	 inne	 kulturowo	 są	 narażone	 na	 wiele	 trudnych	 sytuacji,
zwłaszcza,	 w	 kontekście	 szkoły,	 są	 narażone	 na	 wykluczenie	 przez
rówieśników	 a	 także	 na	 przemoc	 rówieśniczą.	 Już	 tylko	 te	 powody
wystarczą,	by	 taka	osoba	miała	uzasadnione	obawy	przed	ujawnieniem.
Z	drugiej	strony,	ujawnienie	się	takiej	osoby,	może	prowadzić	do	różnych
trudnych	 sytuacji,	 na	 które	 także	 grono	 nauczycielskie	 może	 nie	 być
wystarczająco	przygotowane.

Proponowane	 przez	 nas	 działania	 nie	 rozwiążą	 wszystkich
problemów	 związanych	 z	 kontaktami	 z	 osobami	 innymi	 kulturowo,
ale	nasze	dotychczasowe	doświadczenia	pokazują,	że	mogą	zainicjować
procesy	zmian	w	ocenie	konkretnych	zjawisk.	Tym	bardziej,	że	w	naszych
działaniach	 równie	 dużo	 uwagi	 poświęcamy	 każdej	 stronie,	 dając	 jej
wystarczająco	dużo	przestrzeni	do	wyrażenia	własnej	opinii).



Bazując	 na	 zasobach	 i	 doświadczeniach	 fundacji,	 proponujemy
Państwu	 przeprowadzenie	 warsztatów	 pierwszej	 pomocy	 w	 klasach	 VII
i	 VIII	 (w	 przypadku	 szkoły	 podstawowej)	 oraz	 uczniów	 szkół	 średnich.
Każdy	warsztat	 trwa	dwie	godziny	 lekcyjne.	Prowadzony	 jest	w	oparciu
o	wytyczne	edukacji	z	zakresu	pierwszej	pomocy,	które	przeprowadzone
zostaną	przez	Instruktorkę	Pierwszej	Pomocy	organizacji	 IFACC,	będącej
jednocześnie	 Ratownikiem	 Kwalifikowanej	 Pierwszej	 Pomocy.
W	 warsztatach	 wykorzystujemy	 metodę	 „Step	 By	 Step”,	 w	 której	 krok
po	 kroku	 prezentujemy	 zasady	 udzielania	 pierwszej	 pomocy
w	 następujących	 blokach:	 bezpieczeństwo	 miejsca,	 poszkodowanego
i	 ratownika,	 ocena	 stanu	 osoby	 poszkodowanej,	 wezwanie	 pomocy,
postępowania	 z	 osobą	 oddychającą	 —	 nieprzytomną	 (pozycja	 boczna),
postępowanie	 z	 osobą	 nieoddychającą	 —	 resuscytacja	 krążeniowo-
oddechowa	 oraz	 użycie	 automatycznego	 defibrylatora	 zewnętrznego.
Warsztaty	 skupiają	 się	 na	 praktyce,	 wszyscy	 uczniowie	 wykonują
ćwiczenia.	 Posiadamy	 wysokiej	 klasy	 sprzęt	 ćwiczebny,	 który	 pozwala
w	 skuteczny	 i	 atrakcyjny	 sposób	 uczyć	 resuscytacji	 krążeniowo-
oddechowej.

Dla	jednej	szkoły,	w	ramach	tego	zadania	publicznego,	zaplanowane
jest	maksymalnie	5	warsztatów	pierwszej	pomocy.

WAŻNE!

Każdy	 uczeń	 musi	 uzyskać	 pisemną	 zgodę	 rodzica/opiekuna
prawnego	na	udział	w	warsztacie	(formularz	zgody	był	załącznikiem)

Każdy	 warsztat	 prowadzić	 będzie	 trans	 kobieta,	 dzięki	 czemu
uczniowie	 będą	 mieli	 możliwość	 poznać	 osobę	 inną	 kulturowo.	 Nasze
dotychczasowe	doświadczenia	pokazują,	że	już	na	tym	etapie	pojawia	się
wiele	 pytań,	 na	 które	 zazwyczaj	 nie	ma	przestrzeni,	 gdyż	 sam	program
warsztatu,	ze	względu	na	jego	zawartość,	jest	bardzo	napięty.	Poza	tym,
przykładamy	 bardzo	 dużo	 uwagi	 do	 tego,	 by	 zajęcia	 merytoryką
nie	odbiegały	od	tematu,	jakiemu	są	poświęcone,	czyli	pierwszej	pomocy.
Dlatego	 w	 ramach	 tego	 zadania,	 od	 początku	 założone	 zostało,
że	 uczniowie	 w	 czasie,	 lub	 na	 zakończenie	 warsztatu,	 zostaną
poinformowani,	 że	 odbędzie	 się	 także	 warsztat	 dyskusyjny	 poświęcony
temu,	 kim	 jest	 osoba	 prowadząca	 i	 jakiemu	 celowi	ma	 służyć	warsztat



dyskusyjny	(przeciwdziałanie	wykluczeniu,	dyskryminacji,	przemocy).

Ci	uczniowie,	którzy	wyrażą	chęć	udziału	w	warsztacie	dyskusyjnym
otrzymają	formularz	zgody	(zał	nr	2)	dla	rodziców/opiekunów	prawnych,
bez	wyrażenia	której	udział	w	warsztacie	nie	będzie	możliwy.

Warsztat	będzie	trwał	dwie	godziny.	Spośród	uczniów,	którzy	wyrażą
chęć	 udziału,	 wybrana	 zostanie	 para	 uczniów,	 którzy	 zbiorą	 pytania
od	 pozostałych	 uczniów.	 Pytania	 będą	mogli	 zadać	wszyscy	 uczniowie,
którzy	wzięli	udział	w	warsztatach,	bez	względu	na	to,	czy	wyrazili	chęć
udziału.	Wytypowani	 uczniowie	 -będą	 to	 uczniowie,	 którzy	wyrażą	 taką
chęć.	 Jeśli	 okaże	 się,	 że	 żaden	 uczeń	 nie	 będzie	 chciał	 podjąć	 się	 tego
zadania,	 ustalimy	 wspólnie,	 w	 jaki	 sposób	 zebrać	 te	 pytania	 i	 jaki
przebieg	ma	mieć	warsztat,	standardowo	założone	jest,	że	para	uczniów
będzie	zadawać	pytania	—	przykładowy	scenariusz	 takiego	spotkania	—
zał.	Nr	3.	Będzie	tu	można	wykorzystać	system	komunikacji	szkolnej.

Warsztat	ma	 się	 charakteryzować	 poszanowaniem	 dla	 każdej	 opinii
i	dbaniem	o	kulturę	wypowiedzi.

Efektem	 zadania	 publicznego	 będzie	 opracowanie	 dokumentu,
w	którym	zostaną	zawarte	wnioski	 i	 rekomendacje	dla	przeciwdziałania
wykluczeniu,	 dyskryminacji,	 przemocy	 rówieśniczej	 na	 tle	 inności
kulturowej	—	transpłciowości.

Niewątpliwie	 korzyścią	 dla	 uczniów	będą	 same	warsztaty	 pierwszej
pomocy,	prowadzone	w	bardzo	profesjonalny	 i	 atrakcyjny	 sposób,	które
wpisują	się	w	zalecenia	Polskiej	Rady	Resuscytacji,	by	edukację	pierwszej
pomocy	prowadzić	regularnie	już	wśród	dzieci	i	młodzieży.

Poznanie	 z	 kolei	 osoby	 transpłciowej,	 która	 zaprezentuje	 uczniom,
że	 to,	 kim	 jest,	 wcale	 nie	 musi	 determinować	 jej	 życia	 i	 powodować,
że	 jest	 wykluczona	 ze	 społeczeństwa,	 może	 przyczynić	 się	 do	 tego,
że	 uczniowie	 transpłciowi,	 którzy	 statystycznie	 są	 w	 Państwa	 szkole
(albo	 się	pojawią	niedługo),	 spotkają	 się	 ze	 zrozumieniem	 i	wsparciem,
a	 ich	 pojawienie	 (ujawnienie)	 nie	 spowoduje	 sytuacji	 konfliktowych
czy	wykluczających.

W	 jednej	 z	 poznańskich	 szkół	 w	 czerwcu	 tego	 roku	 został
przeprowadzony	pilotażowo	taki	program.	Ze	względów	ochrony	danych,



ale	 także	 przeciwdziałania	 aktom	 nieuzasadnionej	 agresji,	 która,	 biorąc
pod	uwagę	obecny	sposób	narracji	dotyczący	osób	innych	kulturowo,	jest
jak	 najbardziej	 możliwa,	 nie	 informujemy,	 w	 jakiej	 szkole	 to	 działanie
zostało	 przeprowadzone.	 Prezentujemy	 zaświadczenie	 (z	 zakrytymi
danymi	 identyfikacyjnymi)	 o	 odbytym	 warsztacie	 dyskusyjnym,	 które
miało	 formę,	 jaką	 proponujemy	 do	 przeprowadzenia	 w	 Państwa	 szkole
dla	Państwa	uczniów.

Bardzo	 nam	 zależy	 na	 pełnej	 jawności	 i	 przejrzystości	 naszych
działań,	 dlatego	 zwracamy	 się	 z	 prośbą,	 by	 Dyrekcja	 przekazała
informację	o	proponowanych	działaniach	edukacyjnych	Radzie	Rodziców
i	 Samorządowi	 Uczniowskiemu.	 W	 przypadku	 wyrażenia	 chęci	 udziału
w	programie,	wskazane	byłoby	uzyskanie	zgody/rekomendacji	także	tych
dwóch	ciał.	Jednak	wiążąca	dla	nas	jest	decyzja	Dyrekcji	szkoły.

Tak,	 jak	 wspominano	 na	 wstępie,	 w	 jednej	 szkole	 maksymalnie
możemy	objąć	programem	5	klas.	Zajęcia	dla	tych	klas	(pierwsza	pomoc
oraz	warsztat	dyskusyjny)	są	dla	odbiorcy	darmowe.

W	 związku	 z	 krótkim	 czasem	 przeznaczonym	 na	 realizację	 tego
zadania	publicznego,	zwracam	się	z	prośbą	o	szybką	odpowiedź,	w	której
powiadomią	 Państwo,	 czy	 chcą	 wziąć	 udział	 w	 projekcie,	 czy	 nie.	 Jeśli
nie,	prosiłabym	choć	w	kilku	zdaniach	poinformować	o	przyczynie	decyzji
odmownej.

Z	poważaniem

Anna	Maria	Szymkowiak

Prezes	Zarządu	Fundacji	Akceptacja

Ratownik	Kwalifikowanej	Pierwszej	Pomocy

Instruktor	Pierwszej	Pomocy	IFACC

Zał	1)	tekst	zgody	na	udział	w	warsztatach	1	pomocy

Oświadczenie	—	zgoda

Wyrażam	 zgodę	 na	 udział	 mojego	 dziecka	 …/imię,	 nazwisko/
w	 bezpłatnych	 warsztatach	 pierwszej	 pomocy	 organizowanych	 przez



Fundację	Akceptacja	w	ramach	projektu	Nie	bójcie	się	nas	—	osoby	inne
kulturowo,	 zagrożenie	 czy	 szansa?	 Jak	 przeciwdziałać	 wykluczeniu
i	 dyskryminacji	 osób	 transpłciowych	 współfinansowanego	 ze	 środków
Miasta	 Poznań	 i	 Fundacji	 im	 Stefana	 Batorego	 w	 dniu
……………………………………………………………………………………	 podczas	 zajęć
lekcyjnych.

Wyrażam/nie	 wyrażam*	 zgodę/y*	 na	 udostępnienie	 wizerunku
mojego	 dziecka	 (zdjęć	 zrobionych	 pod-czas	 warsztatów)	 na	 stronie
internetowej	fundacji	oraz	jej	profilu	na	fb

Informacje	o	realizatorze	warsztatów	—	Fundacji	AKCEPTACJA

Fundacja	 realizując	 cele	 statutowe,	 prowadzi	Wolontariat	 Pierwszej
Pomocy	 Przedszpitalnej	 „Ratuję,	 bo	 potrafię!”
(http://akceptacja.org.pl/jestesmydlawas/)

W	ramach	działań	propagujących	nabywanie	umiejętności	udzielania
pierwszej	pomocy,	fundacja	wspie-ra	przede	wszystkim	osoby	zagrożone
społecznym	 wykluczeniem.	 Cel	 ten	 realizuje	 poprzez	 prowadzenie
warsztatów	 pierwszej	 pomocy	 w	 ośrodkach	 wspierających	 osoby
zależne/chore/niesamodzielne	 (senio-rzy,	 osoby	 bezdomne,	 osoby
z	niepełnosprawnościami).

Równie	 ważnym	 działaniem	 jest	 propagowanie	 i	 wspieranie
wdrażania	 edukacji	 w	 zakresie	 pierwszej	 pomocy	 wśród	 dzieci
i	 młodzieży,	 gdyż	 szybkie	 rozpoczęcie	 nauki	 w	 tym	 zakresie	 pozwala
skutecznie	 wy-rabiać	 w	 dzieciach	 nawyki	 i	 likwidować	 nieuzasadnione
obawy.

W	ramach	naszych	działań	edukacyjnych	szczególną	uwagą	otaczamy
także	 seniorów	 oraz	 kobiety	 w	 cią-ży	 i	 młodych	 rodziców,	 prowadząc
dla	 nich	 specjalnie	 opracowane	 warsztaty	 pierwszej	 pomocy	 dosto-
sowane	programem	do	specyficznych	potrzeb	tych	grup.

Posiadając	 w	 swoim	 zespole	 psychologów,	 opracowujemy	 także
autorski	 program	 psychologii	 w	 pierw-szej	 pomocy	 —	 skierowany
do	osób,	które	zawodowo	zajmują	się	ratowaniem	ludzkiego	życia.

Świadczymy	 także	 usługi	 wsparcia	 ratowniczego	 różnych	 wydarzeń
(wycieczki,	pikniki,	wydarzenia	plene-rowe).



Posiadamy	wysokiej	klasy	sprzęt	ćwiczebny	oraz	pełne	wyposażenie
ratownicze	zgodne	z	wymogami	dla	udzielania	Kwalifikowanej	Pierwszej
Pomocy.

Charakteryzuje	 nas	 pasja	 i	wielkie	 zaangażowanie	w	 to,	 co	 robimy.
Oraz	 wysoki	 profesjonalizm	 po-twierdzony	 wyróżnieniami
i	podziękowaniami.

Jednak	 największą	 nagrodą	 dla	 nas	 jest	 widok	 zaangażowania
uczestników	naszych	warsztatów	i	kur-sów.

Projekt	współfinansowany	 z	budżetu	Miasta	Poznania	 i	 Fundacji	 im
Stefana	Batorego

Zał	2)	tekst	zgody	na	udział	w	warsztatach	dyskusyjnych

Oświadczenie	—	zgoda

Wyrażam	 zgodę	 na	 udział	 mojego	 dziecka…/imię,	 nazwisko/
w	 warsztacie	 dyskusyjnym	 realizowanym	 w	 ramach	 projektu
Nie	 bójcie	 się	 nas	 —	 osoby	 inne	 kulturowo,	 zagrożenie	 czy	 szansa?
Jak	 przeciwdziałać	 wykluczeniu	 i	 dyskryminacji	 osób	 transpłciowych
współfinansowanego	ze	środków	Miasta	Poznań

Warsztat	będzie	oparty	w	głównej	mierze	o	pytania,	jakie	przygotują
uczniowie,	 którzy	 uczestniczyli	 w	 warsztatach	 pierwszej	 pomocy
prowadzonych	przez	 Instruktor	Pierwszej	Pomocy,	Ratownika,	który	 jest
transpłciową	kobietą.	Uczniowie	mieli	możliwość	poznać	osobę	należącą
do	 grupy	 osób	 zagrożonych	 społecznymi	 wykluczeniem	 i	 poprzez
dyskusję	 w	 oparciu	 o	 przygotowane	 pytania,	 będą	 mieli	 możliwość
poznać	 mechanizmy	 wykluczenia	 i	 dyskryminacji	 oraz	 sposoby
przeciwdziałania.	 Ważnym	 elementem	 warsztatu	 jest	 przeciwdziałanie
przemocy	 rówieśniczej,	 która	 występuje	 zazwyczaj	 w	 przypadku	 braku
wystarczającej	 wiedzy	 dotyczącej	 osób	 innych	 kulturowo,	 powodując
sytuacje	mogące	prowadzić	do	konfliktów	we	wzajemnych	relacjach.

W	 związku	 z	 realizacją	 projektu	 w	 ramach	 pilotażowego	 programu
współfinansowanego	 ze	 środków	 budżetowych	 miasta	 Poznań,



w	przypadku	odmowy	wyrażenia	zgody,	będziemy	wdzięczni	za	podanie
przyczyny.	 Gwarantujemy	 anonimowość	 (informacja	 może	 być
przekazana	na	czystej	kartce	i	dołączona	do	formularza	zgody)

Projekt	współfinansowany	 z	budżetu	Miasta	Poznania	 i	 Fundacji	 im
Stefana	Batorego

Poniżej	 znajdują	 się	 dwa	 przykładowe	 zestawy	 pytań	 przygotowanych
przez	samych	uczniów:

Zestaw	1

Początki	/	odkrywanie	swojej	tożsamości

1.	Kiedy	i	jak	odkryła	Pani	w	sobie	kobietę?

2.	Jak	wyglądało	Pani	dzieciństwo?

3.	Jak	odnajdywała	się	Pani	w	otoczeniu	swoich	kolegów?

4.	Jak	to	się	stało,	że	weszła	Pani	w	związek	małżeński?

5.	Czy	mogłaby	Pani	opowiedzieć	nam	jak	ten	związek	wyglądał.

Reakcja	rodziny:

1.	Jak	zebrała	się	Pani	do	powiedzenia	bliskim	o	swojej	sytuacji?

2.	Czy	bała	się	Pani	reakcji	swoich	bliskich?

3.	Jak	zareagowała	na	to	Pani	rodzina?

4.	Jakie	ma	Pani	relacje	z	synem	i	jaka	była	jego	reakcja?

5.	Dlaczego	zdecydowała	się	Pani	na	zmianę	płci?

Operacja:

1.	Czy	po	operacji	czuje	się	Pani	w	pełni	sobą?

2.	Ile	czasu	trwała	przemiana?

3.	Jakie	zabiegi	musiała	Pani	przejść?

4.	Jaka	była	ilość	zabiegów/operacji	i	jak	kosztowne	były?

5.	Ile	czasu	zajmuje	by	hormony	zaczęły	stopniowo	zmieniać	kształt



ciała	oraz	głosu?

Nowe	życie

1.	Jak	czuje	się	Pani	w	nowym	ciele?

2.	 W	 jaki	 sposób	 chciałaby	 być	 Pani	 traktowana	 przez	 otoczenie,
a	jak	została	Pani	odebra-na?

3.	Jak	radzisz	sobie	ze	swoją	innością?

4.	Które	chwile	były	najtrudniejsze?

5.	Czym	się	Pani	teraz	zajmuje?

6.	Jakie	ma	Pani	marzenia?

7.	Co	lubi	Pani	robić	w	wolnym	czasie?

Zestaw	2

1.	Czy	chodzisz	do	ginekologa?

2.	W	czym	chodzisz	na	plaży?	W	jakim	stroju?

3)	Czy	przechodziłaś	terapię	hormonalną?

4)	Ile	miałaś	lat,	jak	poczułaś	się	kobietą?

5)	Jak	rodzice	zareagowali?

6)	Jakie	masz	narządy	płciowe	—	operacja?

7)	Wolisz	kobiety	czy	mężczyzn?

8)	Czy	chcesz	zrobić	operację	plastyczną	twarzy?

9)	Jak	powiedziałaś	rodzicom?

10)	Czy	się	golisz?

11)	Czy	masz	dzieci?	Czy	chcesz	je	mieć?

12)	Czy	jesteś	dziewicą?

13)	Powód,	dla	którego	się	zmieniłaś?



3.	REALIZACJA

1)	REKRUTACJA

Realizując	 projekt,	 natrafiliśmy	 na	 problemy.	 Aby	 umożliwić	 nam,
zgodnie	z	założonym	harmonogramem,	dotarcie	do	jak	największej	liczby
szkół,	stworzona	została	oferta	szkoleń	wraz	z	opisem	projektu	na	stronie
internetowej	 fundacji.	 Zostały	 przygotowane	 też	wersje	w	 formacie	 pdf
oferty	 oraz	 formularza	 zgłoszeniowego,	 za	 pośrednictwem	 którego
zainteresowane	szkoły	mogły	zgłosić	chęć	udziału	w	projekcie.	W	czasie
realizacji	projektu	ofertę	wysłano	na	adres	mailowy	co	najmniej	60	szkół
(w	proporcjach	50/50:	podstawowe	i	średnie).	Uzyskano	odpowiedź	tylko
z	jednej	szkoły.	System	komunikacji	elektronicznej	ze	szkołami	okazał	się
zupełnie	niewydolny.

Podjęto	dalsze	działania,	w	które	zaangażowano	rodziców	i	uczniów
współpracujących	 z	 oferentem	 w	 celu	 dotarcia	 do	 szkół	 z	 ofertą.
Działania	te	przyniosły	efekty.	Odbyto	rozmowy	z	dyrekcją	jednej	szkoły
podstawowej	 i	 dwóch	 szkół	 średnich.	 Po	 wstępnych	 deklaracjach
zainteresowania	 otrzymanych	 od	 tych	 placówek,	 w	 związku
z	 powstaniem	 sytuacji	 konfliktowej	 związanej	 z	 realizacją	 przez
organizacje	 pozarządowe	 projektów	 związanych	 z	 działaniami
antydyskryminacyjnymi	i	przeciwdziałającymi	przemocy	na	terenie	szkół,
projekt	 ostatecznie	 został	 w	 całości	 zrealizowany	 w	 szkole	 średniej.
W	 szkole	 podstawowej	 dyrekcja	 zrezygnowała	 z	 realizacji	 projektu
dla	 załagodzenia	 wspomnianej	 sytuacji	 konfliktowej.,	 Rozpoczęta
już	dystrybucja	zgód	wśród	rodziców	pokazała	jednak,	że	są	chętni,	by	te
zajęcia	 się	 odbyły,	 dlatego,	 dla	 części	 z	 dzieci,	 których	 rodzice	wyrazili
chęć	 udziału,	 zorganizowano	 warsztat	 poza	 terenem	 szkoły	 w	 czasie
pozalekcyjnym	 (warsztat	 odbył	 się	 w	 Pracowni	 Ekonomii	 Społecznej
„Ładne	 Rzeczy”).	W	 związku	 z	 tym,	 że	 proces	 decyzyjny	w	 szkole	 trwał
długo	(w	sytuację	zaangażowane	były	Komisja	Zdrowia	i	Komisja	Oświaty
Rady	 Miast,	 Urząd	 Miasta,	 Kuratorium,	 Rada	 Rodziców),	 warsztat	 ten
został	 przeprowadzony	 dopiero	 pod	 koniec	 grudnia	 tylko	 dla	 części



chętnych	 dzieci	 (siedmiorga).	 W	 efekcie	 oferent	 zadeklarował,
że	 w	 kolejnych	 miesiącach	 kolejnego	 roku	 zostaną	 przeprowadzone
zajęcia	 warsztatowe	 dla	 pozostałych	 dzieci,	 których	 rodzice	 wyrazili
zgodę	(oferent	uzyskał	29	zgód;	co	warte	podkreślenia,	wszystkie	zgody
dotyczą	obu	proponowanych	form,	czyli	warsztaty	pierwszej	pomocy	oraz
warsztatu	 dyskusyjnego).	 Łącznie	 daje	 to	 36	 uczestników	 —	 uczniów
szkoły	 podstawowej,	 które	 uczestniczyłyby	 w	 projekcie,	 gdyby
nie	powstała	sytuacja	konfliktowa.

W	 przypadku	 jednego	 LO	 oferent	 przeprowadził	 rozmowę
z	 nauczycielem	 prowadzącym	 zajęcia	 w	 ramach	 Edukacji
Dla	Bezpieczeństwa,	który	wyraził	zainteresowanie	projektem.	Jednakże,,
pomimo	 kilkukrotnego	 ponawiania	 zapytania,	 nauczyciel	 ten	 nie	 podjął
już	 dalszej	 interakcji,	 co	 poskutkowało	 rezygnacją	 z	 przeprowadzenia
zajęć	 w	 tej	 szkole.	 Fakt	 ten	 jest	 szczególnie	 godny	 ubolewania	 z	 racji
tego,	że	w	szkole	tej	projekt	rekomendowała	jedna	z	uczennic	pierwszej
klasy,	która	od	wielu	miesięcy	jest	naszą	aktywną	wolontariuszką,	dzięki
czemu	 mogła	 szczegółowo	 przedstawić,	 jak	 wygląda	 w	 praktyce
oferowany	przez	nas	system	edukacyjny	w	zakresie	pierwszej	pomocy.

Druga	 nasza	 wolontariuszka	 przedstawiła	 projekt	 w	 swojej	 szkole
i	tutaj	od	razu	spotkaliśmy	się	z	pozytywnym	odzewem.

W	 trakcie	 wielu	 dyskusji	 związanych	 z	 realizacją	 projektu,
słyszeliśmy,	 że	 dzieci	 w	 szkołach	 podstawowych	 są	 za	 młode	 na	 takie
inicjatywy.	 Nie	 jest	 to	 prawdą,	 szczególnie	 we	 współczesnych	 czasach.
W	 dobie	 internetu	 bardzo	 łatwo	 można	 znaleźć	 informacje	 o	 tym,
co	 mogą	 oznaczać	 pewne	 symptomy.	 Brak	 wsparcia	 w	 tych
przełomowych	 chwilach	 odkrywania	 siebie	 powoduje	 wykluczenie,
strach,	 przemoc.	 W	 całej	 tej	 dyskusji	 pośrednio	 uczestniczyli	 także
uczniowie,	 którzy	 słyszeli	 z	 różnych	 stron,	 dlaczego	 nie	 mogą
uczestniczyć	 w	 tych	 zajęciach;	 jako	 że	 statystyki	 stwierdzają	 wprost,
że	 w	 szkołach	 istnieją	 także	 uczniowie	 transpłciowi,	 w	 tej	 sytuacji
ponownie	 stawali	 się	 grupą	 wykluczoną,	 której	 starano	 się	 odbierać
prawa.

Celem	 naszego	 projektu	 było	 pokazanie,	 że	 osoby	 inne	 kulturowo
nie	 „żyją	 tylko	 tym,	 kim	 są”,	 ale	 że	 pracują	 w	 różnych	 zawodach,
wspierają	 inne	najróżniejsze	grupy	społeczne,	poświęcają	czas	 i	energię



na	 rozwój	 osobiste,	 zdobywają	 uprawnienia	 i	 kompetencje;	 miał	 on
zademonstrować	 w	 praktyce,	 że	 są	 oni	 pełnoprawnymi	 członkami
społeczeństwa	 i	 wnoszą	 do	 niego	 dużo	 cennych	 wartości.	 Realizacja
projektu	 pokazała,	 jak	 ważne	 jest	 takie	 działanie,	 gdyż	 krytyce	 było
poddawane	to,	że	osoba	inna	kulturowo	jest	ratownikiem	i	instruktorem
pierwszej	pomocy	i	że	uczy	dzieci,	jak	udzielać	pierwszej	pomocy.	Doszło
do	 sytuacji,	 w	 której	 podnoszone	 były	 argumenty,	 w	 których	 na	 ocenę
prowadzonych	zajęć	z	pierwszej	pomocy	wpływało	nie	to,	w	jaki	sposób
były	 prowadzone	 i	 czy	 osoba	 prowadząca	 je	 ma	 odpowiednie
uprawnienia,	tylko	to,	kim	jest	w	życiu	osobistym.

Ze	 strony	 szkoły,	 w	 której	 zrealizowany	 został	 projekt,	 uzyskaliśmy
pełne	 wsparcie	 organizacyjne.	 Poprzez	 podwójny	 rocznik	 (uczniowie
po	VIII	klasie	i	gimnazjum)	mieliśmy	większą	ilość	uczniów	do	dyspozycji.
Także	profil	 szkoły,	 która	 jest	 szkoła	 społeczną	 i	posiada	wiele	 różnych
kierunków	 (technikum)	przyczynił	 się	do	 tego,	że	dostęp	do	warsztatów
miał	szeroki	przekrój	uczestników,	co	pozwoliło	spełnić	główny	cel,	czyli
dotarcie	 do	 jak	 najbardziej	 różnorodnej	 grupy	 uczniów.	 Uczniowie	 klas
I	 i	 II	 uczestniczyli	 w	 zajęciach	 po	 uzyskaniu	 pisemnej	 zgody	 rodziców.
Uczniowie	 klas	 III	 i	 IV,	 jako	 pełnoletni,	 uczestniczyli	 w	 zajęciach
na	podstawie	oświadczenia	woli	udziału	w	nich.

2)	WARSZTATY	PIERWSZEJ	POMOCY

Warsztaty	 pierwszej	 pomocy,	 poza	 celem,	 jaki	 wskazano	 w	 opisie
założeń	 projektowych,	 miały	 też	 bardzo	 praktyczny	 wymiar,	 oferując
konkretną	„wartość	dodaną”	uczestniczącym	w	nich	uczniom.

Zajęcia	 prowadzone	 były	 według	 sprawdzonego	 i	 z	 powodzeniem
prowadzonego	 przez	 naszą	 fundację	 programu	 nauczania,
dostosowanego	 do	 wytycznych	 obowiązujących	 certyfikowany	 system
kursów	pierwszej	pomocy	w	systemie	IFACC.

Poniżej	 znajduje	 się	 ramowy	 szkic	 wskazujący	 zakres	 i	 sposób	 ich
prowadzenia	wskazujący,	w	jaki	sposób	przedstawiane	były	zagadnienia
dotyczące	realizacji	celów	projektowych.

Przywitanie	i	wprowadzenie

Wstępne	 objaśnienia:	 co	 to	 za	 projekt;	 kim	 jest	 prowadząca	 (Ania);



kwestie	zgód;	spotkanie	dla	zainteresowanych	o	transpłciowości.

Zastrzeżenie:	 Na	 lekcjach	 pierwszej	 pomocy	 pytania	 na	 temat
transpłciowości	będą	ucinane.

Przebieg	warsztatów:

1.	Pierwsza	pomoc	i	prawo.

Obowiązek	 udzielania	 pomocy	 w	 świetle	 prawa.	 Konieczność
zadbania	o	własne	bezpieczeństwo.

Ratownikiem	zostaje	się	w	momencie	podjęcia	działań	udzielających
pierwszej	 pomocy.	 Ratownika	 nie	 dotykają	 konsekwencje	 prawne
za	ewentualne	szkody	czy	działanie	niezgodne	z	prawem	podjęte	w	celu
udzielenia	pierwszej	pomocy.

2.	 Bezpieczeństwo	 ratownika	w	 kontakcie	 z	 ratowanym.	 Niezbędne
wyposażenie:	 rękawiczki,	 maseczka.	 Przydatne	 jest	 zaopatrzenie	 się
w	 breloczki	 pierwszej	 pomocy,	 które	 można	 przyczepić	 np.	 do	 klucza
czy	plecaka.

3.	 Łańcuch	 przeżycia.	 Nagłe	 zatrzymanie	 krążenia.	 Sprawdzanie
czynności	 życiowych.	 Wzywanie	 pomocy	 —	 rozróżnienie	 między
numerami	112	i	999,	procedura	dokonywania	zgłoszeń	pod	oba	numery.
Udrożnienie	 dróg	 oddechowych.	 Sprawdzanie	 oddechu
przy	wykorzystaniu	trzech	zmysłów.	Prawidłowy	ucisk	klatki	piersiowej.

4.	Resuscytacja	krążeniowo-oddechowa.

Przeżywalność	 po	 podjęciu	 akcji	 ratowniczej	 przez	 świadków
zdarzenia	 —	 29%.	 Wzrasta	 do	 70%	 w	 przypadku	 zastosowania
defibrylatora.

Dokładny	 opis	 techniki	 ucisku	 i	 zadań	 powiązanych
zademonstrowany	na	manekinie.

Wdechy	 ratownicze:	 kiedy	 są	 niezbędne,	 jak	 je	 prawidłowo
wykonywać	(demonstracja	na	manekinie).

Jak	zwiększyć	szanse	na	przeżycie	poszkodowanego?:	rola	i	działanie
defibrylatora.	 Rodzaje	 defibrylatorów.	 Pokaz	 działania	 defibrylatora
za	pomocą	symulatora.	Krytyczne	i/lub	niebezpieczne	momenty	podczas
używania	defibrylatora:	na	co	uważać?



Stosowanie	 elektrod	 pediatrycznych	 u	 małych	 dzieci.	 Opcja
przełączania	 trybów	 w	 części	 modelów	 defibrylatorów	 —	 normalny
lub	pediatryczny.

Oznaczenia	defibrylatorów.	Gdzie	można	znaleźć	defibrylatory?

Darmowa	aplikacja	pierwszej	pomocy	Staying	Alive,	m.in.	pokazująca
najbliższe	defibrylatory	w	oparciu	o	Google	Maps.









2)	WARSZTATY	DYSKUSYJNE

We	 wszystkich	 szkołach,	 które	 uczestniczyły	 w	 projekcie,
zorganizowano	dodatkowe	spotkania	uczniów	z	Anną	Marią	Szymkowiak
(dalej	„Anią”),	podczas	których	zainteresowani	uczniowie	mogli	zadawać
pytania	 dotyczące	 jej	 osoby.	 Celem	 spotkań	 nie	 było	 przekonywanie
uczniów	 do	 określonych	 światopoglądów	 czy	 perspektyw,	 na	 przykład
tych,	 z	 którymi	 osobiście	 identyfikuje	 się	 Ania;	 Ani	 zależało	 na	 tym,
by	 dać	 uczestnikom	 warsztatów	 pierwszej	 możliwość	 zetknięcia	 się
osobistego	 z	 osobą	 transpłciową	 i	 aktywnego,	 bezpośredniego
wyrobienia	 sobie	 własnej	 opinii	 na	 temat	 zagadnień	 związanych
z	 transpłciowością,	 zamiast	 biernego	 przyjmowania	 poglądów
przekazywanych	 przez	 otoczenie.	 Jednym	 z	 założeń	 spotkań	 z	 Anią,
tak	 w	 ramach	 warsztatów,	 jak	 i	 dodatkowych	 sesji,	 było	 zarazem
przedstawienie	 uczniom	 osoby	 transpłciowej	 jako	 po	 prostu	 osoby,
kompletnej	jednostki	z	normalnym	życiem,	pracą,	pasjami	i	osobowością,
osoby,	 w	 której	 życiu	 transpłciowość	 odgrywa	 ważną	 rolę,	 ale	 nie	 jest
osią	jej	świata	i	nie	definiuje	jej.

Równocześnie,	aby	zadbać	o	otwartość	i	transparentność	charakteru
spotkań,	 podczas	 samych	 warsztatów	 pierwszej	 pomocy	 przy	 okazji
przedstawiania	 siebie	 Ania	 stwierdzała	 wprost	 swoją	 transpłciowość.
Następnie	 od	 razu	 podkreślała,	 że	warsztaty	 dotyczą	 pierwszej	 pomocy
i	 nie	 stanowią	 przestrzeni	 na	 rozmawianie	 o	 jej	 osobistej	 historii.
Zainteresowanych	 odsyłała	 na	 wspomniane	 dodatkowe	 spotkania,
uprzedzając,	 że	 wszelkie	 dociekania	 na	 temat	 jej	 osoby	 podejmowane
w	trakcie	warsztatów	będą	ucinane.

Na	 spotkaniach	 panowała	 swobodna	 i	 otwarta	 atmosfera.	 Ania
zachęcała	 zgromadzonych	 do	 aktywnego	 brania	 udziału	 w	 dyskusji.
Nie	 było	 tematów	 tabu	 i	 pytań	 pozostawionych	 bez	 odpowiedzi,
a	 objaśnienia	 udzielane	przez	Anię	 były	 obszerne.	 Co	 jakiś,	 udzieliwszy
odpowiedzi	 na	 określone	 pytanie,	 Ania	 upewniała	 się,	 czy	 temat	 został
wyczerpany	i	czy	uczestników	taka	ilość	informacji	satysfakcjonuje.

Najczęściej	 pojawiające	 się	 pytania	 dotyczyły	 procesu	 odkrywania
siebie	 i	 tranzycji,	 zarówno	 z	 punktu	 widzenia	 psychologicznego,
jak	 i	 prawnego	 i	 medycznego.	 Uczniów	 interesowało,	 kiedy	 Ania
„odkryła”,	 że	 jest	 kobietą,	 w	 odpowiedzi	 na	 co	 Ania	 w	 szczegółach



objaśniała	stopniowość	tego	procesu,	zarazem	tłumacząc,	że	kobietą	się
urodziła,	 i	 że	 zawsze	 czuła	 swoją	 odmienność	 i	 dyskomfort	 z	 powodu
żywionych	wobec	niej	oczekiwań	związanych	z	pełnieniem	płciowej	roli
mężczyzny.	 Mimo	 tego,	 z	 uwagi	 na	 brak	 dostępu	 do	 odpowiednich
informacji	 i	 wiedzy,	 nie	 była	 w	 stanie	 nazwać	 swojego	 problemu,	 póki
nie	 przekroczyła	 czterdziestego	 roku	 życia.	 Przez	 długi	 czas
identyfikowała	 się	 jako	 transwestyta	 podwójnej	 roli,	 przekonana,
że	nie	ma	podstaw	nazywać	siebie	kobietą,	skoro	nie	odczuwa	potrzeby
dokonywania	 fizycznej	 korekty	 płci.	 Dopiero	 spotkanie	 z	 transkobietą
po	 tranzycji	 uzmysłowiło	 jej	 brak	 zasadniczych	 różnic	 między	 sobą
a	takimi	kobietami.

Inne	 często	 zadawane	 pytania	 dotyczyły	 terapii	 hormonalnej
i	operacji,	 jakim	poddała	się	Ania	w	procesie	tranzycji.	Ania	opowiadała
nie	 tylko	 o	 procedurach,	 które	 sama	 przeszła	 (orchitektomia,
penilektomia),	 ale	 także	 o	 tych,	 których	 nie	 przeszła	 (pełna
waginoplastyka,	 operacje	 plastyczne),	 podając	 także	 przyczyny,
dla	 których	 zrezygnowała	 z	 takich	 zabiegów	 —	 kluczowymi	 były	 ich
wysokie	 koszty	 i	 inwazyjność,	 nieproporcjonalne	 zdaniem
Ani	do	efektów.	Ania	podkreślała	wagę	akceptacji	siebie,	która	wiąże	się
także	 z	 uznaniem	 własnych	 ograniczeń,	 eksponowania	 swoich	 atutów,
i	 pozytywnego	 myślenia	 o	 własnym	 ciele	 jako	 swojego	 rodzaju
dokumentu,	który	odzwierciedla	wyjątkową	historię	swojego	właściciela.
Ania	 przekazywała	 także	 uczniom	 podstawy	 wiedzy	 z	 zakresu
endokrynologii,	 wykorzystując	 to	 jako	 tło	 uzasadniające,	 czemu
transkobiety	 do	 końca	 życia	 muszą	 brać	 hormony	 kobiece,	 podczas
gdy	 konieczność	 ta	 nie	 dotyczy	wszystkich	 transmężczyn.	 Odpowiadała
także	 na	 pytania	 dotyczące	 możliwości	 rozrodczych	 osób	 trans	 —
aktualnych	 oraz	 przyszłych,	 związanych	 z	 potencjałem	 rozwoju
medycyny.

Uczniowie	 pytali	 także	 o	 reakcje	 rodziny	 i	 otoczenia	 na	 tranzycję
i	 transpłciowość	 Ani,	 jak	 również	 o	 więź	 Ani	 z	 synem	 i	 jej
rodzicielstwo/macierzyństwo.	 Ania	 opowiadała	 o	 swoich	 relacjach
z	rodzicami	i	siostrą,	a	także	o	tym,	że	o	swojej	transpłciowości	zaczęła
mówić	wprost	wobec	bliskich	dopiero,	kiedy	jej	syn	dorósł,	a	małżeństwo
miało	 się	 ku	 końcowi,	 zresztą	 z	 przyczyn	 niezależnych	 od	 jej
transpłciowości.	 Szczególnie	 dużo	 czasu	 Ania	 poświęciła



na	 przedstawienie	 reakcji	 mamy,	 której	 jedne	 z	 pierwszych	 słów
w	odpowiedzi	na	coming-out	Ani	brzmiały	„no,	to	teraz	mam	dwie	córki”.
Były	 to	 słowa,	 które	 Ania	 przyjęła	 z	 dużym	 wzruszeniem	 i	 które	 miały
dawać	 jej	 dużo	 siły	 w	 przyszłości,	 nawet,	 gdy	 stosunek	 mamy
w	kolejnych	tygodniach	i	miesiącach	przypominał	sinusoidę,	od	aprobaty
po	 odrzucenie	 tematu.	 Z	 byłą	 żoną	 Ania	 nie	 utrzymuje	 kontaktu,
natomiast	 z	 synem	 ma	 kontakt	 sporadyczny,	 lecz	 poprawny.	 Syn
wprawdzie	 nie	 jest	 w	 stanie	 zwracać	 się	 do	 niej	 w	 formie	 żeńskiej,
ale	 sam	 wykazuje	 inicjatywę	 pytając	 o	 transpłciowość,	 nie	 chcąc
niedomówień	 i	 problemów	 czy	 konfliktów,	 także	 w	 swoim	 gronie
towarzyskim,	które	mogłyby	wyniknąć	z	jego	własnej	niewiedzy.

Kolejne	 zagadnienia	 często	podejmowane	na	 spotkaniach	dotyczyły
prawnego	procesu	korekty	płci,	jak	również	codziennych	trudności	i	trosk
związanych	 z	 życiem	 jako	 transkobieta	 w	 Polsce.	 Ania	 opisywała
zawiłości	 prawnych	 procedur	 i	 ich	 powiązania	 z	 diagnozowaniem
transpłciowości,	podkreślając	również	ich	czasochłonność	i	kosztowność.
Wytłumaczyła	 też,	 jaka	 jest	 geneza	 „pozywania	 rodziców”,	 które
w	 polskim	 prawodawstwie	 jest	 niezbędne	 do	 pomyślnego	 prawnego
zakończenia	korekty	płci.

Pytania	 słuchaczy	 dotyczyły	 również	 ogólnie	 transpłciowości
i	 sytuacji	 osób	 trans,	 a	 także	 ich	 biologicznych	 i	 medycznych
uwarunkowań.	 Uczniowie	 pytali	 jednak	 zarazem	 o	 prywatne
zainteresowania	 i	 opinie	 Ani,	 a	 także	 prosili	 o	 porady	 dotyczące	 tego,
jak	polubić	i	zaakceptować	samego	siebie.

Ważnym	 punktem	 spotkań	 było	 także	 prostowanie	 obiegowych
przekonań,	 stereotypów	 czy	 uproszczeń	 związanych	 z	 osobami	 trans.
Przykładowo,	 kilkakrotnie	 ze	 strony	 uczestników	 padło	 sformułowanie
„zmienić	 płeć”,	 na	 które	 Ania	 odpowiadała,	 że	 płci	 nie	można	 zmienić,
można	 jedynie	 poddać	 się	 procesowi	 korekty,	 który	 uzgodni	 cechy
fizyczne	dane	osoby	z	jej	płcią	rzeczywistą.

Omawiając	 poruszone	 przez	 uczniów	 wątki,	 Ania	 podzieliła	 się
różnymi	aspektami	swojej	osobistej	filozofii	życiowej,	wyrastającymi	z	jej
historii,	 osobowości	 i	 doświadczeń,	 które	 można	 potraktować	 jako	 jej
przekaz	do	uczniów:



Najlepszym	 sposobem	 na	 wysoką	 samoocenę	 jest	 odkryć,	 co	 mam
w	sobie	dobrego,	czym	mogę	podzielić	się	z	innymi.

Jestem	świadoma	swojej	inności,	ale	nie	zamierzam	pozwolić,	by	to	ona
mnie	determinowała	jako	człowieka.

Moje	problemy	są	ciężkie,	ale	nie	przesądzają	o	tym,	kim	jestem.
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