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INFORMACJA PRASOWA 

Łódź, 24 listopada 2020 r. 

 

EDUKACJA SEKSUALNA POLSKA 

Wobec ciągłego lekceważenia przez władzę centralną w Polsce potrzeb obywatelek 

i obywateli, w tym szczególnie młodzieży, wraz z początkiem nadchodzącego roku rozpoczynamy 

intensywną kampanię na rzecz wprowadzania rozwiązań dotyczących edukacji seksualnej 

i równościowej na szczeblu samorządowym. Doświadczenie Łodzi pokazuje, że pole działania 

samorządu jest duże i nawet w obecnej sytuacji politycznej pozwala podejmować śmiałe, mądre 

i bardzo potrzebne decyzje.  

Wiedza przekazywana podczas zajęć z edukacji seksualnej oznacza dla młodzieży zdrowie, 

bezpieczeństwo i możliwość podejmowania świadomych decyzji i nie ma żadnych racjonalnych 

powodów, by odbierać im możliwość korzystania z tej wiedzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- To, co się dzieje dzisiaj w Polsce wokół edukacji seksualnej i równościowej oraz praw kobiet, to sen 

szaleńca. Dzieci i młodzież nie mają dostępu do rzetelnej, najnowszej wiedzy medycznej z zakresu 

seksualności. Stajemy się czarną dziurą w środku Europy, w której prawa człowieka, ale też 

elementarny szacunek wobec obywateli zostały wessane w pustkę – mówi Aleksandra Dulas, prezeska 

Fundacji SPUNK.  

Ostatnia fala protestów przeciw zaostrzeniu prawa do przerywania ciąży pokazała ogromny 

potencjał tkwiący w mniejszych miejscowościach naszego kraju. Dlatego stworzymy sieć 

edukatorek/ów seksualnych w małych i średnich miastach Polski, którzy w swoich regionach będą 

działać na rzecz samorządowych rozwiązań dla edukacji seksualnej i równościowej. Zostaną 
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przeszkoleni w zakresie: edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej, ich miejsca w edukacji formalnej 

i nieformalnej, przygotowania i wdrożenia uchwał wprowadzających edukację seksualną 

i antydyskryminacyjną jako zadanie publiczne. 

 Szukamy osób, które lubią wyzwania, bo zajmowanie się edukacją seksualną i równościową w 

dzisiejszej Polsce to zadanie dla superbohaterek i superbohaterów. – mówi Anna Jurek, wiceprezeska 

Fundacji SPUNK. -  Zależy nam na tym, aby wiedza z tego zakresu docierała poza duże miasta. To tam 

będziemy szukać przyszłych edukatorek i edukatorów. Sojuszników znajdziemy wśród rodziców, 

nauczycielek i nauczycieli, władz lokalnych, organizacji pozarządowych. Rekrutacja ruszy 26 listopada 

i będzie trwać do końca bieżącego roku. 

 Przeszkolone osoby przeprowadzą pilotażowe zajęcia dla młodzieży w swoich gminach, 

powiatach, miastach, znajdą sojuszników wśród lokalnych władz i instytucji, stworzą projekty uchwał 

i będą działały na rzecz ich wprowadzenia. Nowoczesna edukacja seksualna jest możliwa w każdym 

mieście, gminie i powiecie w Polsce, jeśli tylko znajdą się odważne osoby, gotowe o nią powalczyć! – 

dodaje Weronika Jóźwiak, koordynatorka projektu. 

 

Tymczasem: 

 w 2019 r. 8277 nastolatek w wieku 12-19 urodziło dzieci (GUS), 

 Polska znajduje się na ostatnim miejscu wśród 46 państw Europy, jeśli chodzi o dostęp do 

nowoczesnej antykoncepcji, poradnictwa w zakresie planowania rodziny oraz wsparcia ze 

strony rządu w tym zakresie, znajdujemy się za Rosją, Białorusią i Kosowem jak pokazuje 

Contraception Atlas (https://www.epfweb.org/node/89), 

 aż 70 proc. nastolatków LGBT ma myśli samobójcze, a blisko połowa zmaga się z objawami 

depresji („Sytuacja społeczna osób LGBTA”. Raport za lata 2015–2016, pod red. Magdaleny 

Świder i dr Mikołaja Winiweskiego). 

 

Wszystkie informacje dotyczące bieżących działań, szkoleń, rzecznictwa, zajęć z młodzieżą 

znajdą Państwo na stronach Fundacji: www.spunk.pl, profilu na Facebook’u i na Instagramie. 

 

Kontakt: Anna Jurek – 661 143 076 fundacja@spunk.pl  

 

Projekt „Tak! dla edukacji seksualnej w całej Polsce” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele 

– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 
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