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PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI
Program szkolenia
Przestępstwa motywowane uprzedzeniami powodują strach, złość i poczucie bezbronności wśród
doświadczających je osób. Wpływają na to, jak ludzie przeżywają swoje życie i postrzegają system
wymiaru sprawiedliwości. W przypadku braku reakcji, przemoc motywowana uprzedzeniami może
prowadzić do zwiększenia poczucia zagrożenia bezpieczeństwa i napięć społecznych. Przemoc
doświadczana przez osoby LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i trans) nadal stanowi problem w
Polsce i w Europie. Badania przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych oraz Kampanię
Przeciw Homofobii, Lambdę – Warszawa i Fundację Trans-Fuzja wykazały, że osoby ze społeczności
LGBTI częściej niż ogół społeczeństwa doświadczają tego rodzaju przestępstw. Zazwyczaj osoby
pokrzywdzone nie dokonują ich zgłoszenia. W wielu przypadkach kiedy dokonano zgłoszenia
takiego przestępstwa nie jest ono właściwie rejestrowane, co skutkuje brakiem rzetelnych danych
dotyczących skali zjawiska. Ponieważ przestępstwa motywowane uprzedzeniami godzą w
tożsamość osobistą - związana z nimi trauma jest często dużo silniejsza niż w przypadku innych
rodzajów przestępstw.
Ważną rolę w przeciwdziałaniu przestępstwom motywowanym uprzedzeniami i wsparciu
pokrzywdzonych pełnią organa ścigania, placówki świadczące wsparcie dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem, a także podmioty pomocy społecznej i organizacje pozarządowe. Osoby
zatrudnione w tych podmiotach powinny posiadać niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie
w pracy z osobami LGBTI pokrzywdzonymi przemocą. Dzięki temu nie dochodzi do wtórnej
wiktymizacji pokrzywdzonych.

Celami szkolenia są:
•
•

•
•

•

Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej przepisów prawa krajowego i europejskiego
dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
Zwiększenie świadomości potrzeby korzystania z odpowiedniego języka i terminologii w
kontekście pracy z osobami LGBTI pokrzywdzonymi przestępstwem motywowanym
uprzedzeniami.
Zwiększenie zrozumienia różnic między przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami i
przestępstwami pospolitymi.
Rozwój umiejętności identyfikowania barier doświadczanych przez osoby LGBTI w
kontakcie z podmiotami świadczącymi działania na rzecz osób pokrzywdzonych
przestępstwami i reagowania na nie.
Nabycie umiejętności udzielania wsparcia osobom LGBTI poszkodowanym przestępstwami
motywowanymi uprzedzeniami.

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą:
•
•
•
•
•

Wiedziały jakie są obowiązujące przepisy prawa krajowego i europejskiego dotyczące
przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
Wiedziały w jaki sposób komunikować się z osobami LGBTI pokrzywdzonymi
przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.
Umiały zidentyfikować przestępstwo, które było motywowane uprzedzeniami ze względu
na orientację seksualną i tożsamość płciową.
Potrafiły udzielić wsparcia osobie LGBTI pokrzywdzonej przestępstwem motywowanym
uprzedzeniami i zmotywować ją do jego zgłoszenia.
Stworzyć miejsce przyjazne osobom LGBTI zgłaszającym pokrzywdzonym przestępstwem
motywowanym uprzedzeniami.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia
pokrzywdzonym przestępstwami, w tym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami – w
szczególności personel placówek wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwami, ośrodków
pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz organizacji pozarządowych.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Każda z osób uczestniczących będzie mogła uzyskać
zaświadczenie odbycia szkolenia.
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Ramowy plan szkolenia (może ulec zmianie)
DZIEŃ 1
9:00 – 10:30

Powitanie uczestniczących osób, przedstawienie celów i programu szkolenia,
wprowadzenie do tematyki szkolenia

10:30 – 10:45
10:45 – 13:15

Przerwa
Wprowadzenie do zagadnień dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
Terminologia dotycząca przestępstw motywowanych uprzedzeniami i ich wpływ na
funkcjonowanie jednostek i grup społecznych
Przerwa na lunch
Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące przestępstw
motywowanych uprzedzeniami

13:15 – 14:15
14:15 – 16:00

DZIEŃ 2
9:00 – 10:45
10:45 – 11:00

Identyfikowanie przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT
Przerwa

11:00 – 12:45

Wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami
wobec osób LGBT
Przerwa na lunch
Tworzenie miejsca wspierającego osoby pokrzywdzone przyjaznego społeczności
LGBT
Przerwa
Ewaluacja i zakończenie szkolenia

12:45 – 13:45
13:45 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:15
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O organizatorze
Organizatorem szkolenia jest stowarzyszenie Lambda Warszawa, najstarsza w Polsce organizacja
LGBT (zał. 1997). Rocznie Lambda Warszawa udziela ponad 1400 konsultacji psychologicznych.
Stowarzyszenie prowadzi rownież jedyny w Polsce Telefon Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich.
Oprócz pracy pomocowej i rzecznictwa, regularnie prowadzimy badania, szkolenia i wydajemy
publikacje nt. równego traktowania i praw osób LGBT.

Osoby prowadzące szkolenia
dr Piotr Godzisz
Specjalista ds. przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz członek zarządu Lambdy
Warszawa. Współpracował m.in. z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE,
Misją OBWE w Skopje, Biurem RPO i Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Certyfikowany trener
międzynarodowych programów szkoleniowych nt. przestępstw z nienawiści dla policji (TAHCLE) i
prokuratury (PAHCT). Tytuł doktora uzyskał na University College London. Wykłada na
Uniwersytecie Warszawskim.
Jacek Mazurczak
Główny specjalista ds. monitorowania przestępstw z nienawiści w MSWiA w latach 2014-2016.
Autor licznych szkoleń z zakresu zwalczania przestępstw z nienawiści oraz ochrony praw człowieka,
prowadził zajęcia m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie, a także, na zaproszenie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, na terenie
Europy Środkowo-Wschodniej. Kierownik projektu badawczego z zakresu skali i specyfiki
przestępczości z nienawiści w Polsce prowadzonego przez OBWE i Biuro RPO. Przewodniczący
Rady Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
Michał Pawlęga
Konsultant, trener i pedagog dorosłych. Zajmuje się doradztwem na rzecz instytucji publicznych,
przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania projektami, równości szans
oraz zarządzania różnorodnością. Autor wielu programów edukacyjnych i szkoleniowych
dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Pełnił funkcję członka
Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy, a
także trenera w zakresie równości szans w ROEFS w Siedlcach i Warszawie. Współautor publikacji
badawczych i edukacyjnych dotyczących równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Marta Turska
Psycholożka i trenerka związana ze stowarzyszeniem Lambda Warszawa od 2015 r. Absolwentka
szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Posiada kilkuletnie
doświadczenie w pracy trenerskiej. Prowadziła szkolenia m.in. w Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie. Prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, na co dzień pracuje w jednym
z warszawskich środowiskowych ognisk wychowawczych.
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Karolina Więckiewicz
Prawniczka, ekspertka i aktywistka na rzecz praw seksualnych i reprodukcyjnych. Ukończyła studia
doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską.
Koordynatorka programu “Bezpieczeństwo” w stowarzyszeniu Lambda Warszawa i członkini Grupy
Prawnej działającej przy Fundacji Trans-Fuzja. Ukończyła wiele szkoleń i warsztatów
antydyskryminacyjnych i z zakresu praw człowieka, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń. Autorka artykułów i komentarzy do bieżących wydarzeń związanych z prawami kobiet i
osób LGBT.
Oprócz osób wymienionych powyżej, w szkoleniach udział wziąć mogą zaproszone ekspertki /
zaproszeni eksperci.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu “Come Forward: wspieranie osób LGBT
pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami” współfinansowanego przez
Program “Prawa, równość i obywatelstwo” (2014-2020) Unii Europejskiej
(JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
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