
SWAT – SEX WORKERS + ALLIES TRANSLATE, EDIT + DESIGN 

 

 

Pracownicy seksualni + sojusznicy tłumaczą, edytują i + projektują 

Misja: SWAT dąży do stworzenia sieci pracowników i pracownic seksualnych oraz ich sojuszników, 

którzy potrafią, tłumaczyć i edytować i projektować takie materiały jak: raporty, artykuły, blogi, 

prezentacje, plakaty czy podpisy pod zdjęciami, w celu upowszechniania wiedzy na tematy związane 

z pracą seksualną w różnych kontekstach kulturowych i językowych. (Więcej informacji znajdziesz w 

części „Jak i Dlaczego”) 

 

Koordynatorzy: Matthias Lehmann (Research Project Germany) & Katherine Koster (SWOP USA) 

„Stworzyłem SWAT, aby ułatwić dzielenie się wiedzą na temat pracy seksualnej 

mieszkańcom krajów, w których niewiele osób potrafi się komunikować w językach innych 

niż ojczysty.” - Matthias 

"Mam znajomych, którzy biegle posługują się innymi językami; takich znajomych ma też 

wielu innych osób. Postanowiłam połączyć wszystkie te kontakty w jedną sieć, aby ułatwić 

różnym społecznościom i wspólnotom językowym dostęp do wiedzy na temat  pracy 

organizacji działających na rzecz praw pracowników i  pracownic." - Katherine 

Contact: coordinator.swat@gmail.com 

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

Dlaczego + Jak:  

Celem SWAT jest nie tylko zapewnienie pracownikom i pracownicom seksualnym oraz ich 

sojusznikom sieci pozwalającej upowszechniać wiedzę na tematy związane z pracą seksualną w 

różnych kontekstach kulturowych i językowych, ale też – w miarę możliwości - wynagradzanie osób 

pracujących w ramach projektu. Niestety, fundusze na wynagrodzenia dla tłumaczy, redaktorów i 

grafików są zazwyczaj niewielkie lub w ogóle nie możemy ich zaoferować.  

W SWAT nie chcemy nikogo namawiać do udostępniania swoich umiejętności za darmo, ale nie 

będziemy też do tego zniechęcać. Jak to celnie ujął aktor Wil Wheaton: „Jeśli napisałeś coś, co 

według redaktora zasługuje na publikację,  to ty zasługujesz na wynagrodzenie. Kropka. Dotyczy to 

również projektantów, fotografów, programistów, KAŻDEGO, kto coś robi. Zasługujesz – Na – 

Wynagrodzenie – Za –Swoją – Pracę”.  Oto na czym polega nasza idea: 

mailto:coordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/
http://wilwheaton.net/2015/10/you-cant-pay-your-rent-with-the-unique-platform-and-reach-our-site-provides/


[Krok 1 – Zgłoś zapotrzebowanie] 
 

Organizacje i osoby potrzebujące tłumacza, redaktora, projektanta stron internetowych lub grafika 

mogą zamieścić post w grupie facebookowej SWAT lub wysłać e-mail do koordynatorów projektu. 

Mogą się ogłaszać w dowolnym języku, ale najważniejsze szczegóły powinny zostać przedstawione 

również po angielsku (np. przy pomocy Google Translate). Organizacje i osoby, które mogą 

zaoferować wynagrodzenie, prosimy, aby nie ogłaszały się na Facebooku, ale napisały bezpośrednio 

do koordynatorów projektu. 

Próbka 1 

1. Nazwa organizacji/nazwisko osoby: Sex Worker Outreach Project 

2. Temat i cel zlecenia: stygmatyzacja transseksualnych pracowników i pracownic seksualnych; 

streszczenie strategii działania? 

3. Język tekstu oryginalnego: angielski 

4. Jeżyk tłumaczenia: hiszpański 

5. Liczba słów: 2 800 

6. Szacowany poziom trudności: średni 

7. Termin wykonania: 30 listopada 

+ Tekst towarzyszący w Twoim ojczystym języku 

Próbka 2 

1. Nazwa organizacji/nazwisko osoby: Sex Worker Outreach Project 

2. Typ i cel zlecenia: opracowanie logo parasolki dla nowego oddziału SWOP w stanie Tennessee 

3. Termin wykonania: 30 listopada  

+ Tekst towarzyszący w Twoim ojczystym języku 

[Krok 2 – powiadom koordynatorów projektu] 
 

Gdy zostanie już nawiązany kontakt między organizacją lub osobą potrzebującą pomocy a 

potencjalnym wykonawcą lub wykonawczynią, mogą oni ustalić szczegóły zlecenia publicznie, w 

grupie facebookowej, lub prywatnie, przez e-mail lub na czacie. Po wykonaniu zlecenia powinni 

powiadomić o tym mailowo koordynatorów projektu , najlepiej dołączając informacje o dokładnej 

lub szacowanej liczbie godzin roboczych lub opisują przebieg pracy. Jeśli żadna ze stron nie potrafi 

pisać po angielsku, prosimy o używane krótkich, prostych zdań, aby ułatwić ich tłumaczenie przy 

pomocy Google Translate. 

[Krok 3 – Zasady wynagradzania] 
 

Koordynatorzy projektu będę rejestrować wszystkich uczestników i ich aktywność. Za każde zlecenie 

wykonane bez wynagrodzenia będą przydzielać punkty, kierując się własnym rozeznaniem i 

przesłanymi informacjami. Organizacje i  osoby, które mogą zaoferować wynagrodzenie, prosimy, 

aby nie ogłaszały się Facebooku, ale napisały bezpośrednio do koordynatorów, którzy przydzielą 

zlecenie wykwalifikowanemu członkowi sieci, który zebrał najwięcej punktów. W ten sposób zostanie 

on wynagrodzony za wcześniejsze, darmowe zlecenia. Jeśli osoba z największą liczbą punktów nie 

będzie mogła przyjąć zlecenia, zostanie ono przekazane następnej osobie w rankingu punktowym, i 

tak dalej. 



Powtórzmy: w naszej sieci nie chcemy nikogo zniechęcać do pracy bez wynagrodzenia. Wiele 

organizacji i projektów opiera się na pomocy wolontariuszy, a sam wolontariat jest czymś 

szlachetnym i satysfakcjonującym. Poczuciem satysfakcji nie opłaci się jednak rachunków, podobnie 

jak ekspozycyjnymi dolarami lub pracą na kredyt. Dlatego mamy nadzieję, że SWAT połączy 

pracowników i pracownice seksualne z całego świata i pozwoli im dzielić się wiedzą, ale też – w 

miarę możliwości – zapewni wynagrodzenia dla wielu osób, które niestrudzenie walczą o prawa 

pracowników seksualnych.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Wyślijcie do nas e-mail i opiszcie, w jaki 

sposób możecie wziąć udział w projekcie. Dołączcie też do naszej grupy na Facebooku.  

Łączymy pozdrowienia, 

Matthias & Katherine 

 

 

Nieobce ci #tłumaczenie, redakcja lub #projektowanie, chcesz wspierać #prawa_człowieka 

#pracowników_seksualnych? Dołącz do SWAT! 

https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/ 

 

http://theoatmeal.com/comics/exposure
https://photoprofessionals.wordpress.com/
mailto:coordinator.swat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/
https://www.facebook.com/groups/sexworkersandalliestranslate/

