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Hlavní cíle spolku TRANS*PARENT
1. Vytváření prostoru pro setkávání transgender a genderqueer osob
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, organizace diskusí, eventů a setkávání jak v rámci trans komunity, tak i s vnějšími aktéry
6. Budování aktivní spolupracující komunity trans osob bez ohledu na jejich genderovou sebeidentifikaci, podpora trans aktivismu
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 transgender 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 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 non-cis osob v ČR. Trans*parent se tak snaží prosazovat pochopení a přijetí trans osob jak na společenské,
tak na legislativní úrovni prostřednictvím různorodých aktivit. V druhém roce své existence rozšířil spolek Trans*parent započaté podpůrné, advokační i osvětové
aktivity a uspořádal samostatně či ve spolupráci s různými subjekty působícími v oblasti LGBTQI práv a nadacemi několik jednorázových akcí i dlouhodobých projektů.

PODPŮRNÉ AKTIVITY

PODPŮRNÉ SKUPINY
V loňském roce jsme ve spolupráci s dobrovolnými facilitátory rozšířili*y dlouhodobý projekt pravidelných sebepodpůrných setkání pro trans osoby, skýtající prostor
pro sdílení pocitů, zkušeností, radostí i obav v bezpečném prostředí. Trans lidé u nás nacházejí podporu bez ohledu na svou genderovou identitu a sebeurčení. Spolu
s lidmi, kteří procházejí podobnou zkušeností, klademe otázky a hledáme na ně odpovědi. Skupina je otevřena všem trans lidem a jejich blízkým, je zdarma a probíhá
zpravidla každé druhé úterý v měsíci, přičemž v druhé polovině roku jsme kvůli zvýšenému zájmu a nutnosti zajistit větší prostor pro účastníky skupiny rozšířily frekvenci
na dvě sezení do měsíce. V posledních dvou měsících se složení skupiny obměnilo a většinu tvoří nově příchozí, nacházející se na začátku procesu tranzice.
V roce 2016
• se na pozici facilitujících vystřídalo 6 osob, finální počet se ustálil na čísle 3
• proběhlo celkem 16 podpůrných skupin, s celkovou účastí odhadovanou na 160 příchozích (jedná se jak o opakovanou účast, tak o jednorázové návštěvy)
• počet opakovaně příchozích odhadujeme na 22

PORADNA
V únoru loňského roku jsme odstartovali*y novou individuální poradnu formou e-mailové či Skypové konzultace, přičemž v plánu je i možnost osobních konzultací. Lidé
se na nás jejím prostřednictvím začali*y více obracet od srpna. Dotazy směřované na poradnu jsou různého rázu a zahrnují otázky týkající se vlastní identity, praktické
rady ohledně změny jména či výběru sexuoložky či sexuologa až po krizové situace. Za loňský rok se na nás touto formou obrátilo 6 osob.

ADVOKAČNÍ ČINNOST

I v druhém roce působení spolku se Trans*parent aktivně angažoval v rámci speciálně ustavené pracovní skupiny pro otázky trans osob při Výboru pro sexuální menšiny
Úřadu vlády ČR. 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. Za současné
právní úpravy jsou trans lidé v ČR nuceni pro uznání svého preferovaného genderu – změně rodového indikátoru v dokladech – nuceni podstoupit chirurgický zákrok
včetně znemožnění další reprodukce, tj. fakticky nucené sterilizace, musí u nich taktéž proběhnout rozvod či ukončení registrovaného partnerství a vztahují se na ně
další zbytečně zatěžující požadavky. V souvislosti s nedávným rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, který nucenou sterilizaci prohlásil za porušení základních
lidských práv, věříme, že se ČR připojí k řadě evropských zemí, které postupují na cestě ke zlepšení lidskoprávní situace spojené s trans statusem a na těchto změnách
se taktéž aktivně podílíme.

KONFERENCE

Spolek Trans*parent uspořádal v květnu 2016 v Praze mezinárodní Konferenci o trans právech a právní a společenské situaci trans mužů, žen a genderqueer osob.
Konference proběhla pod záštitou Ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera, s podporou Výboru pro sexuální menšiny Úřadu vlády a s finanční podporou nadace Friedrich Ebert Stiftung. Ve 4 panelech vystoupilo 15 odborníků/ic a osob zastupujících trans komunitu.
Jednodenní konference, kterou navštívilo kolem 80 účastníků, byla první akcí svého druhu v ČR pořádanou přímo občanskou společností, tedy komunitou, jíž se dané
téma týká. Akce se nesla ve znamení posunu veřejné debaty od medicínských otázek směrem k lidskoprávnímu pojetí, které ve svém úvodním slově vyzdvihla náměstkyně ministra pro lidská práva Martina Štěpánková. Tento posun ilustruje i nahrazování v minulosti často používaného pojmu „transsexuál“ slovem „transgender
člověk“, který není nezbytně spojen s lékařskou diagnózou „transsexualismus“.
V rámci prvního panelu vystoupil psycholog Jiří Procházka (PROUD), který hovořil o lidské identitě ve vztahu k sexualitě a společenské roli genderu.
Právník z Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) Ondřej Plešmíd popsal, jaké podmínky musí podstoupit člověk, který usiluje o to, aby mu bylo v
jeho dokladech úředně změněno pohlaví a aby si mohl změnit jméno na mužské či ženské. Daniel Tůma z organizace Transfusion hovořil o stížnosti podané k orgánům Evropské sociální charty. Lucian Otáhal, právník (Trans*parent), uvedl, že české právo staví trans lidi do bezvýchodné situace. Mnozí upřednostní právo žít ve
vytoužené genderové roli oproti možnosti založení vlastní rodiny.

Jana Valdrová, genderová lingvistka, kritizovala současnou praxi používání neutrálních jmen. Zdůraznila, že každý by měl mít právo na svobodnou volbu jména a příjmení. Nespokojenost s přidělováním neutrálních jmen vyjádřila řada diskutujících, kteří reflektovali své vlastní zkušenosti.
V druhém diskuzním panelu představila socioložka Dita Jahodová zprávu obsahující zkušenosti trans osob se systémem zdravotní péče. V diskusi pak reagovala
na Džamilu Stehlíkovou, která tento systém a jeho fungování detailně popsala a uvedla, že například psychologické vyšetření je vedeno snahou vyloučit u dané osoby
omyl či psychickou poruchu. Ačkoli se vyjádřila tak, že lékaři nemají zájem trans lidem nevěřit, zkušenosti z publika hovořily o opaku. To potvrdil i následující třetí blok
osobních příběhů. Lékařskou perspektivu pak po debatě doplnil i Ivo Procházka, který kromě jiného odprezentoval také možnosti budoucích řešení v souvislosti s oficiální diagnostikou či hrazením lékařské péče ze strany pojišťoven.
Třetí diskuzní panel byl věnován hlasu komunity – o své přímé zkušenosti s procesem úřední změny genderu hovořil Viktor Heumann (Trans*parent), Julie Koubová a
bloggerka Tores Gorgeous.
Na závěr konference byl věnován prostor zahraniční zkušenosti. Noah Keuzenkamp z organizace Transgender Europe (TGEU) kritizoval českou právní úpravu a doslova uvedl, že naše legislativa má v tomto směru k lidskoprávnímu pojetí ještě daleko. Procedura změny genderu není „rychlá, transparentní a přístupná“, jak by podle
mezinárodních standardů měla být. Jako příklad dobré praxe uvedl státy Dánsko a Maltu. Leo Yannick Wild z německé organizace TransInterQueer (TrIQ) představil
specifika německé situace, kde byla podmínka sterilizací v nedávné době zrušena Ústavním soudem. Romi Kollárik ze slovenské organizace Transfúzia se v závěru
kriticky vyjádřila k současné právní a politické situaci na Slovensku, kde je pro občanskou společnost obtížné už jen zahájení diskuse s lékaři na téma možných změn.
Příspěvky zahraničních panelistů a panelistek komentovala ze svého pohledu akademičky působící v Oxfordu Barbara Havelková, spoluautorka nedávno vydané knihy
o právním postavení transgender osob v Evropě. Zdůraznila, že do budoucna bude především potřeba zvážit, jakou cestou se při prosazování změn vydat. Konference
byla zakončena konstatováním, že byla nastolena řada otázek, o kterých je třeba dále veřejně diskutovat a že nastal čas, kdy je třeba usilovat o změnu legislativy.
Na konferenci jsme distribuovali*y leták a dotazník shrnující problematiku práv trans osob v ČR a účastnící se (a také mluvčí panelových diskusí) měli*y možnost vyjádřit formou anonymních odpovědí svůj názor. Záznam a dokumentaci celé konference a shrnutí výsledků dotazníkového průzkumu, který probíhal i v období po konferenci (na akcích spolku Trans*parent a v rámci Prague Pride 2016), naleznete na našem webu pod záložkou Konference.

VÝJEZDY

SJEZD ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V RÁMCI TGEU V ITALSKÉ BOLONI
Dva zástupci Trans*parentu, Viktor a Damian, se v roce 2016 zúčastnili šestého evropského shromáždění transgender organizací, organizuje TGEU - Transgender
Europe. Více než 200 lidí z podpůrných a aktivistických trans organizací z celé Evropy se sešlo, aby společně sdíleli*y svoje zkušenosti a plány do budoucna a aby se
zúčastnili*y workshopů a přednášek na rozmanitá témata týkající se trans aktivismu, jako např. o právním uznání genderu, nebinárních osobách v Evropě, o chystaném
projektu monitorujícím zdravotnické služby v různých evropských zemích a dalších. Účast na této výjimečné akci našemu týmu a organizaci přinesla nejen řadu nových
poznatků, ale i možnosti propojení s jinými evropskými organizacemi a aktivistickými lidmi.

SEMINÁŘ NA TÉMA ORGANIZOVÁNÍ LGBT KOMUNIT ILGA EUROPE
Další networkingovou a vzdělávací zkušeností byla pro Trans*parent účast na semináři o budování komunity pořádaném organizací ILGA Europe s kolegiálními lidmi
z celého geografického spektra včetně zemí jako Sýrie, Turecko, Řecko, Rusko, Gruzie, Srbsko, Švédsko, či Litva atd. Naše roční zkušenost v roli podporovatele a
zástupce části české trans komunity byla jedním z highlightů celého programu. Na základě série seminářů vypracovala ILGA brožuru radící začínajícím i zavedeným
LGBTQI organizacím, jak efektivně pracovat s komunitou.

TRANS*PARENT NA PRAGUE PRIDE

Festival Prague Pride 2016 byl i po roce zajímavou příležitostí k oslovení širší LGBTQ+ komunity. Trans*parent využil k propagaci trans tématiky informační stánek na
Střeleckém ostrově, díky kterému se shromáždila i řada vyplněných dotazníků, prostřednictvím nichž mohli*y lidé bez ohledu na jejich genderovou identitu vyjádřit svůj
názor na právní požadavky týkající se uznání genderu v ČR a také na zdravotní služby dostupné trans lidem u nás.
Kromě veganského pikniku a DIY workshopu pro výrobu transparentních dekorací do průvodu Prague Pride byla jednoznačně nejzajímavější součástí našeho programu
série tří pohybových a kreativních workshopů pro LGBTQ+ náctileté. Na nich jsme v bezpečném prostoru společně diskutovali*y a tvořili*y pod vedením zkušených
lektorek. V návaznosti na tuto trojici workshopů jsme zahájili*y projekt pravidelných kreativních skupin pro queer náctileté pod stálou hlavičkou Trans*parentu v uměleckém
a cirkusovém prostoru Cirqueon.

TRANS HISTORIE I SOUČASNOST NA MEZIPATRECH

Trans*parent se představil opět i na queer filmovém festivalu Mezipatra. Jedním z hlavních hostů festivalu byl totiž americký trans filmař, producent a umělec Rhys
Ernst, který v Praze představil nejen úspěšný americký seriál Transparent, jehož je producentem a režisérem, ale i výstavu fotografií z cyklu Relationship v galerii
Ferdinanda Baumanna. Ve spolupráci s organizací Trans*parent se taktéž zaměřil na historii trans hnutí a osobností v americkém kontextu, a to prostřednictvím
prezentace jeho cyklu We’ve Been Around pod názvem Nepsaná historie.

OSTATNÉ AKCE

Trangender Day of Remembrance
V listopadu loňského roku jsme se opět sešli*y, abychom se připojili*y k řadě dalších měst a uctili*y památku obětí transfobie na pietním setkání na Parukářce.
Zavzpomínat přišlo přes třicet lidí. Řada dalších nám vyjadřovala svou podporu alespoň virtuálně.

Workshop sebeobrany pro trans lidi
Tematicky související, byť pojetím zcela odlišnou akcí pořádanou Trans*parentem v závěru roku byl workshop, jehož cílem bylo seznámit osoby z komunity se základy
sebeobrany, neboť trans lidem bohužel hrozí zvýšené riziko verbálního či fyzického napadení. Akce proběhla pod vedením zkušené lektorky a vzhledem k velmi
pozitivnímu ohlasu plánujeme další pokračování sebeobranných workshopů v podobném duchu i v dalším roce.
Konference In-Iustitia na téma předsudečného násilí
V závěru roku jsme se pak na téma transfobie vyjádřilyi*y i na konferenci organizace In-Iustitia bojující s předsudečným násilím, kde jsme shrnui*y situaci a stav
monitoringu v souvislosti s diskriminací a násilím z nenávisti vůči trans lidem u nás. V návaznosti na tuto prezentaci jsme vypracovali*y plán na řešení nedostatečné
osvěty ohledně jednání s transgender osobami v oblasti státních a zdravotních služeb u nás a i osvěty směrem do české trans komunity, a to ve spolupráci se
zmíněnou organizací In-Iustitia.

Z ČEHO MÁME RADOST
Máme radost z pozitivních ohlasů veřejnosti, médií a externích podporovatelů. Hlásí se k nám lidé i organizace s nabídkami spolupráce, na facebookových stránkách
jsme za necelé dva roky získali*y přes 1200 příznivců. Podařilo se nám zorganizovat první mezinárodní lidskoprávní konferenci na téma trans práv v ČR za účasti
předních odborníků a odbornic z oblasti lékařství, práva i společenských věd i osob z komunity.
Podruhé k nám zavítala kanadská komiksová kreslířka Sophie Labelle se svým inspirativním workshopem. Zahájili*y jsme pravidelnou sérii pohybových a kreativních
workshopů, které jsou velkým přínosem pro queer dospívající a které doposud přilákaly desítky lidí.
Stejně tak nás velmi těší úspěch našich pravidelných podpůrných skupin a jejich vzrůstající význam pro místní trans komunitu.

VÝSTUPY
Ti*y, kdo neměli*y možnost zúčastnit se naší květnové konference na téma trans práv v ČR, mohou zhlédnout na našem webu záznam z celé akce ve 4 blocích
pojednávajících jednotlivé oblasti trans problematiky.
V advokační oblasti jsme se dále podíleli*y na zpracování zprávy a návrhů na úpravy týkajících se současné legislativy v rámci působení Trans*parent v pracovní
skupině Výboru pro sexuální menšiny při Úřadu vlády ČR.
Jedním z nejpodstatnějších výstupů transparentní práce v loňském roce je pak naše příručka pro média, jejímž cílem je informovat novináře a novinářky píšící o trans
tématech o nejvhodnějším způsobu pojetí problematiky formou vysvětlení a vyvracení jednotlivých stereotypů a mýtů panujících o trans lidech v mediálním prostoru
a doporučení, jak o trans lidech nejvhodněji psát. Dokument nese název Jsme trans – co to znamená? a v návaznosti na něj v roce 2017 plánujeme i sérii osvětových
workshopů pro zástupce a zástupkyně médií.

SPOLUPRÁCE
Další důležitý výstup představuje nově navázaná či pokračující spolupráce s národními i mezinárodními partnery. Na úrovni ČR pokračovala spolupráce s Úřadem vlády
a na úrovni mezinárodní pak zejména s celoevropskou organizací TGEU sdružující trans organizace napříč Evropou a sídlící v Německu, jež společně s Transfusion
řeší záležitosti právních změn v ČR a jež se stala naším hlavním strategickým poradcem. Družbu jsme rovněž navázali s irskou organizací TENI, která nám bude sloužit
jako velký zdroj inspirace pro připravovanou kampaň. Společné projekty jsme rozvíjeli*y i ve spolupráci s dalšími českými LGBTQI organizacemi a iniciativami včetně
festivalů Mezipatra a Prague Pride. V této spolupráci hodláme pokračovat i v nadcházejících letech.
Nově jsme zahájil*y spolupráci s organizací In-Iustitia zastupující oběti činů motivovaných předsudečným násilím. Kromě účasti na konferenci této organizace, kde
zazněl z úst zástupce Trans*parent příspěvek na téma příčin a typických projevů transfobie, jsme vypracovali*y plán společných aktivit včetně monitoringu činů
motivovaných transfobií a osvětových akcí na stejné téma.

HOSPODAŘENÍ TRANS*PARENT Z.S. V ROCE 2016
Trans*parent z.s. v roce 2016 negeneroval žádný zisk, veškeré administrativní náklady spolku uhradili*y z vlastních dobrovolných příspěvků zakládající členové spolku
a donoři svými drobnými dary. V druhé polovině roku organizoval spolek projekt Konference o trans právech v ČR, který byl podpořen nadací Friedrich Ebert Stiftung.
Z grantu byly hrazeny náklady na pronájem, občerstvení, moderaci, koordinaci a přispěvovatele a náklady na překlad a tisk shrnující zprávy. Tyto náklady byly uhrazeny
na základě smluv a faktur přímo příslušným subjektům.

ZÁVĚREM
V roce 2017 se Trans*parent také zaměří na pozitivní ovlivňování identifikovaných témat aktivitami, které zahrnují například: osvětové působení, práce s médii, šíření
pozitivní image a příprava kampaně. Dále setkání s novináři a novinářský tréning, s využitím novinářského manuálu. Práci 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 filmového 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.

Podporovatelé a partneři:
Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Mezipatra
Prague Pride
Queer Eye
TGEU Transgender Europe
ILGA Europe
Transfusion
TransFúzia
Transforum
PROUD
In-Iustitia

