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W imieniu Fundacji Wolontariat Równości - organizatora Parady Równości 2017 mam 

przyjemność zwrócić się z wnioskiem o objęcie Patronatem Honorowym Pani Prezydent  

nad wydarzeniem, które odbędzie się 3 czerwca 2017 r. w naszym mieście. 

Parada Równości już od 16 lat maszeruje ulicami Warszawy. Od 2001 roku zmieniło się  

w polskiej i stołecznej rzeczywistości niemal wszystko. Warszawa, jako stolica państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wykonała skok cywilizacyjny, z którego wszyscy jesteśmy dumni  

i z którego wszyscy korzystamy. 

Mając na uwadze fakt, iż Parada Równości pozostaje największą regularnie organizowaną 

pokojową manifestacją o charakterze niereligijnym w Warszawie oraz w Polsce a także zważywszy na 

jej wpisanie się na stałe w kalendarz imprez o charakterze rozrywkowym i społecznym, wyrażamy 

nadzieję, że zechce Pani podnieść prestiż tegorocznego wydarzenia poprzez objęcie go przez siebie 

Patronatem Honorowym. 

Tegoroczna Parada Równości odbędzie się 3 czerwca 2017 roku i ponownie angażować 

będzie wiele grup osób wykluczonych - między innymi osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości 

etniczne, rasowe, religijne czy seksualne. Paradę wspierać będzie Komitet Honorowy, do którego 

dołączają kolejne osobistości świata kultury, rozrywki, polityki i mediów.  

Głównymi partnerami tegorocznej Parady są Ambasada Norwegii, sieć klubów HAH, 

Austriackie Forum Kultury oraz Ambasada Austrii. Wspiera nas także Amnesty International, 

Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej, Inicjatywa Polska, Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja 

Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, .Nowoczesna, Ostra Zieleń, Partia Razem, 



 
  

 

SLD oraz Partia Zieloni. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli między innymi Krytyka 

Polityczna, Grupa Stonewall Poznań, Outfilm, Queer.pl oraz portal Rainbow Star. 

Tegoroczna Parada Równości będzie dla nas ogromnym wyzwaniem logistycznym, 

promocyjnym i finansowym. Zaawansowane prace nad Paradą ruszyły niemalże zaraz po zakończeniu 

poprzedniej. W tym roku Parada będzie mogła odbyć się dzięki zbiórce internetowej na portalu 

www.pomagam.pl/parada2017, gdzie dotychczas zgromadziliśmy ponad 55 tys. na organizację 

wydarzenia. 

Chcielibyśmy, by Parada Równości stała się świętem całej Warszawy. Zapraszamy wszystkie 

warszawianki i wszystkich warszawiaków oraz gości i gościnie spoza stolicy do wspólnej zabawy. 

Wydarzenie adresujemy do każdego, udział jest darmowy. Naszym celem jest zgromadzenie różnych 

osób, które łączy umiłowanie dla wartości takich jak równość, tolerancja i otwartość. Wierzymy, że 

hasła te są bliskie także Pani i całej Warszawie, którą 3 czerwca odwiedzą dziesiątki tysięcy ludzi, 

aby wziąć w wydarzeniu. 

Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Julia Maciocha 

Prezeska Fundacji Wolontariat Równości 


