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spravedlnosti, prosazování práv
a pozitivních společenských změn
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Hlavní cíle spolku TRANS*PARENT
1. Vytváření prostoru pro setkávání transgender a genderqueer osob, který bude současně sloužit k zastřešení aktivit jiných LGBTQI organizací a iniciativ
2. Organizace podpůrných skupin a psychologického, sociálního a právního poradenství bez nároku na finanční odměnu
3. Šíření povědomí o trans* problematice formou diskusí, workshopů či happeningů a prostřednictvím online blogu
4. Spolupráce s médii a veřejností na budování pozitivního, reálného a nezkresleného obrazu trans* osob a jejich životů
5. Otevírání dialogu na palčivá témata týkající se trans* problematiky, organizuje diskuse, eventy a setkávání jak v rámci trans* komunity, tak i s vnějšími aktéry
6. Snaha budovat aktivní spolupracující komunitu trans* osob bez ohledu na jejich genderovou sebeidentifikaci, podporuje trans* aktivismus
7. Plán na poskytování pracovních příležitostí transgender osobám, pro něž je z důvodu změny genderové identity obtížné získat pracovní příležitosti

Naše krédo:
Věříme, že genderová rozmanitost je nedílnou součástí každé společnosti a jako taková si zaslouží podporu, ochranu a oslavu
Věříme v právo na sebeurčení, odmítáme exotizaci, patologizaci a řazení transgenderových identit mezi duševní poruchy
Věříme, že trans* lidé mají právo na život bez násilí, stigmatizace, diskriminace a nerovného zacházení v osobním, pracovním i společenském životě

Trans*parent z.s. vznikl jako právoplatně zapsaný spolek dne 19. 11. 2015. Jako neoficiální uskupení byl však založen již na jaře roku 2015 skupinou trans* aktivistů
reagujících na naléhavou potřebu změny politik v oblasti rovnosti transgender osob. Organizace usiluje o dosažení sociální spravedlnosti, prosazování práv
a pozitivních společenských změn ve prospěch trans žen, trans mužů a genderqueer osob v ČR. Trans*parent se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans*
osob jak na společenské, tak na legislativní úrovni prostřednictvím různorodých aktivit. Za necelý rok své existence uspořádal spolek Trans*parent samostatně či ve
spolupráci s různými subjekty působícími v oblasti LGBTQI práv a nadacemi následující jednorázové akce a dlouhodobé projekty:

O rodičích a trans* dětech
Trans*parent se podílel na programu festivalu Queer Eye 2015 diskuzním blokem na téma trans* dětství a rodičovství. Diskuze se zúčastnila bloggerka ze Slovenska
a americká máma žijící v Praze, které se s námi podělily o své zkušenosti s výchovou a okolním přijetím svých genderově nekonformních ratolestí. Situaci ohledně práv
trans* dětí a jejich rodičů a možností jejich podpory na Slovensku a v Čechách představili zástupci slovenské organizace TransFúzia a českého Transfusionu. Blok byl
doplněn videoukázkou z dokumentárního projektu My Genderation.

Trans* naratív – trans* reprezentace ve filmu
Přednáška o ztvárnění trans* postav ve filmu a TV ve spolupráci s festivalem Mezipatra a s iniciativou Paralelní Polis.
Spolu s Lucií Kajánkovou (programovou ředitelkou Queer Filmového Festivalu Mezipatra) přednášel Damián Machaj z Trans*parentu o tom, jak mainstreamová kinematografie vykresluje trans* postavy a o způsobu, jakým se tvoří trans* příběhy pro film a seriály. V čem se odlišuje portrét trans* člověka vykreslený optikou kinematografie od prezentace samotných trans* lidí na internetu? Co je to trans* narativ v kinematografii a jaká jsou jeho nepsaná pravidla? Podaří sa nám je narušit a přinést na
světlo plátna širší spektrum trans* příběhů? Přednáška vznikla ve spolupráci s Paralelní Polis a jejich aktivitou Kino43. Po přednášce následovala diskuze s Bárou Šichanovou z rádia Wave. Záznam z přednášky - LINK

Trans*parent na Prague Pride
V Centru Člověka v tísni v galerii Langhans (který se po dobu trvání Prague Pride proměnil v Pride House) jsme se na tzv. capacity building tréningu sešli s Noahem
Keuzenkampem z německého TGEU a s queer a trans* aktivisty z Islandu. V rámci něj nám Noah představil fungování a cíle této mezinárodní organizace a odprezentoval možnosti, jak se můžeme do jejich aktivit zapojit i my.
V pátek jsme v rámci Prague Pride v Langhansu pořádali blok diskuzních panelů týkající se přístupu českých a zahraničních médií k trans* tématice a nejvíce mediálně
rozšířených omylů a stereotypů s názvem Trans* vizibilita – Jak se o nás (ne)mluví. Večer začal společnou prezentací Damiána z Trans*parentu a Ondřeje Trhoně, studenta
žurnalistiky, která se věnovala problematice prezentace trans lidí v českých médiích. - záznam LINK

Následovala diskuze s Damiánem (Pandamian), Christine Pohl, která pomáhá organizovat podpůrné skupiny, a spisovatelkou Sabine d’Iable. Kromě osobních zkušeností s
mediální prezentací jednotlivých hostů, jsme se propracovali i k tématu jazyk a jak se slova, kterými o transgenderu/transrodovosti mluvíme, vyvíjí. Celý program uzavřela
diskuse na téma mediálního obrazu trans* lidí za hranicemi ČR s oceněnou švédskou herečkou Sagou Becker a aktivistou z TGEU Noahem Keuzenkampem, kterou
moderovala Bára Šichanová. V sobotním průvodu jsme pochodovali pod vlajkou Trans*parentu se skupinou trans* lidí, kterou svolala organizace Transfusion. Z hlediska
našich aktivit byl letošní Pride týden velice nabitý a jsme rádi, že jsme přispěli i vlastním programem. Už teď máme mnoho podnětů a nabídek na spolupráci na příští rok,
takže na Prague Pride sice poprvé, ale určitě ne naposled!

Talking about my Genderation
Trans*parent navázal úspěšnou spolupráci s nejprogresivnějším středoevropským queer filmovým festivalem Mezipatra. V roce 2015 jsme spoluorganizovali debatu
s projekcí věnované otázce trans* identit. V rámci programu se publiku představil britský youtuber Fox Fisher, nejen jako filmař ale i jako trans* aktivista. Fox mluvil
o svých zkušenostech v komunikaci s médii i o různých projektech, na kterých participuje. Během svého pobytu v Praze poskytl pár rozhovorů, mimo jiné i pro Českou
televizi.

Transgender Day of Remembrance
Spolu s Trans*parentem se i Praha mohla v loňském roce připojit k desítkám dalších metropolí a měst k oficiálnímu uctění památky obětí transfobie. Toto datum zároveň
upozorňuje i na přetrvávající násilí, kterým v mnoha částech světa nadále komunita trpí. Loňský ročník byl již šestnáctým. „V roce 1989 zavzpomínala Gwendolyn Anna
Smith na zavražděnou kamarádku Ritu Hester. Tím odstartovala obrovský projekt, který se za čtvrt století rozšířil do více jak dvaceti zemí. 20. listopadu jsme se mohli
připojit i my, zde v České republice. V deštivém a chladném počasí se na vrchu sv. Kříže v parku Parukářka sešlo téměř dvacet lidí. Do ticha parku s krásným rozhledem
na večerní Prahu zaznělo několik desítek jmen lidí, kteří byli zabiti v důsledku transfobie. Zavzpomínalo se i na naše trans kamarády, kteří si pod obrovským tlakem
společnosti sáhli na vlastní život... Posléze jsme jako vzpomínku zapálili*y řadu svíček,“ popsala pietní podvečer hlavní koordinátorka akce Míša.
.

Debatní série Trans*formace v ČR věnovaná nadcházejícímu legislativnímu vývoji v oblasti práv trans* osob
Ke konci roku 2015 jsme pořádali čtveřici neformálních setkání trans* osob, jejich přátel a rodin s cílem posílení (empowermentu), rozvoje strategií trans* aktivismu
a vytvoření prostředí participace, kde nově dostali prostor trans* lidé, jejich přátelé a rodiny, a nikoli lékaři, tvůrci politik a jiné tradiční autority. Tento proces směřoval
k posílení koheze trans*komunity, k plánování dlouhodobých politických aktivit v oblasti trans* genderu, k podpoře snah jednotlivých aktivistů a tudíž budování
trans*aktivismu jako důležitého článku lidskoprávních aktivit v ČR. Setkávání také sloužila k budování členské a dobrovolnické základny organizace Trans*parent
a k identifikaci jejích dlouhodobých cílů a strategií.

Po celou dobu realizace projektu jsme se setkávali s velkým zájmem jak ze strany trans* komunity, tak ze strany externích partnerů z řad LGBT komunity. Do projektu
se v průběhu realizace zapojilo více osob, než jsme předjímali. Každé ze setkání navštívilo alespoň deset účastníků, kteří*é nadále zůstávají v kontaktu s organizací, což
vzhledem ke krátké historii našeho sdružení představuje významný pokrok. V současné chvíli s námi aktivně spolupracuje 10 osob a další zájem lze předvídat. V kombinaci
s projektem v rámci FES došlo k celkovému posílení organizace a její vizibility jak na národní, tak na mezinárodní úrovni (Německo, Slovensko, Velká Británie). Kromě
kvantifikovatelných ukazatelů, jakými jsou počty zapojených osob přes sociální sítě, a zmínek o našem projektu na internetu pozorujeme velký ohlas ze strany médií,
která se aktivněji začala zajímat o situaci trans* osob i našeho spolku. Dostáváme nejrůznější nabídky spolupráce, setkáváme se zájmem o dobrovolnou pomoc na
projektu. Z několika trans* osob se v průběhu realizace projektu stali dobrovolníci/dobrovolnice, jež se podílejí na plánování a realizaci dalších aktivit.

Velkým úspěchem prvního roku působení spolku Trans*parent je zapojení našeho zakládajícího člena Damiána Machaje do Výboru pro sexuální menšiny Úřadu Vlády
a jím nově ustavené pracovní skupiny. Tato skupina má za úkol zpracovávat podklady pro Výbor, jež je bude dále vyhodnocovat a následně poskytovat ve formě podnětů
Úřadu vlády ČR. Vznik pracovní skupiny může vést k iniciaci právních úprav ve prospěch trans* osob, jejichž situace není za současného legislativního nastavení příznivá.
Věříme, že se ČR připojí k řadě evropských zemí, které postupují na cestě ke zlepšení lidskoprávní situace spojené s trans* statusem.

Podpůrné skupiny
V květnu loňského roku jsme ve spolupráci s dobrovolnými facilitátory zahájili dlouhodobý projekt pravidelných sebepodpůrných setkání pro trans* osoby, skýtající
prostor pro sdílení pocitů, zkušeností, radostí i obav v bezpečném prostředí. Skupina je otevřena všem trans* lidem a jejich blízkým, je zdarma a probíhá každé druhé
úterý v měsíci. Trans*lidé u nás naleznou podporu bez ohledu na svou genderovou identitu a sebeurčení, spolu s lidmi, kteří procházejí podobnou zkušeností, klademe
otázky a hledáme na ně odpovědi. V průběhu roku 2015 jsme uspořádali celkem 8 setkání s průměrnou návštěvností 10 osob.

Z čeho máme radost
Máme radost z pozitivních ohlasů veřejnosti, médií a externích podporovatelů. Od počátku našeho projektu přitahuje naše činnost mnoho různorodých
nabídek pomoci – lidé nám sami nabízejí pomocnou ruku jako dobrovolníci. Akce mají pravidelně vysokou účast. Na facebookových stránkách jsme za
necelý rok získali přes 600 příznivců.

Výstupy
Na základě setkání v rámci projektu a spoluprací s českou partnerskou organizací Transfusion vznikl dokument shrnující návrhy, které budou sloužit jako
podklad pro pracovní skupinu v rámci výboru pro sexuální menšiny Úřadu Vlády. Dalším hmatatelným výstupem projektu Trans*formace v ČR je leták
shrnující aktivity organizace, který obsahuje výzvu k zapojení dalších členů a zájemců, slovník trans* terminologie a nástin situace trans* osob v ČR.

Spolupráce
Další důležitý výstup představuje navázání spolupráce s národními i mezinárodními partnery. Na úrovni ČR byla navázána spolupráce s Úřadem Vlády
a organizací Transfusion, a na úrovni mezinárodní, pak zejména s organizací TGEU sídlící v Německu, jež společně s Transfusionem řeší záležitosti právních
změn v ČR a jež se stala naším hlavním strategickým poradcem a slovenskými partnery TransFúziou. Vytvoření spolupráce s britskými aktivisty pak vzniklo
spoluprací s Fox Fisherem, britským youtuberem, aktivistou a dokumentaristou.
Společné projekty jsme rozvíjeli i ve spolupráci s dalšími českými LGBTQI organizacemi a iniciativami včetně festivalů Mezipatra, Queer Eye a Prague
Pride. V této spolupráci hodláme pokračovat i v nadcházejících letech.

Hospodaření Trans*parent z.s. v roce 2015
Trans*parent z.s. v roce 2015 negeneroval žádný zisk, veškeré administrativní náklady spolku uhradili z vlastních dobrovolných příspěvků zakládající členové spolku.
V druhé polovině roku organizoval spolek projekt Trans*formace v ČR, který byl podpořen nadací Friedrich Ebert Stiftung. Z grantu byly hrazeny náklady na pronájem,
občerstvení, moderaci, koordinaci a přispěvovatele v rámci jednotlivých 4 setkání a náklady na tisk osvětového letáku. Tyto náklady byly uhrazeny na základě smluv a
faktur přímo příslušným subjektům.

Závěrem
V roce 2016 se Trans*parent také zaměří na pozitivní ovlivňování identifikovaných témat aktivitami, které zahrnují například: osvětové působení, práce s médii, šíření
pozitivní image, a lobbování v parlamentu. Dále setkání s novináři a novinářský tréning, při kterém dojde k tvorbě novinářského mediakitu. Práce s rodiči trans* dětí
a dospívajících s cílem podpořit rodiče a jejich děti, popřípadě pomoci se založením podpůrné sítě pro rodiče a dospívající trans* osoby. A čeká nás konečně také práce
v regionech za účelem setkání s místními aktivisty a trans* lidmi, neformální setkání nabídne prohloubení spolupráce, šíření informací a letáků napříč regiony, pozvání
na akce Trans*parentu v Praze a podporu při zakládání lokálních podpůrných skupin.
Za hranici nových aktivit bude Trans*parent pokračovat v organizaci a facilitaci podpůrných skupin v Praze, bude se podílet na programu v rámci Prague Pride, a film.
festivalu Mezipatra, bude pořádat ad-hoc happeningy. Dále bude rozvíjet volnočasové aktivity pro trans*osoby za účelem posílení koheze a vzájemné podpory v rámci
trans*komunity, a působit proaktivně v mediálním prostoru. V spolupráci s nadací FES Trans*parent zorganizuje konferenci s cílem prohloubit síťování a spolupráci napříč
středoevropskými a východoevropskými aktivistickými skupinami včetně TGEU Transgender Europe.
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* zastupuje spektrum nebinárních genderových identit

