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Transparent z.s., IČ: 04470729

Spolek TRANS*PARENT usiluje o dosažení

sociální spravedlnosti, prosazování práv

a pozitivních společenských změn ve

prospěch transgender, nebinárních a intersex

osob.

Sídlo spolku: Rostislavova 1362/24 Praha 4-

Nusle, 140 00. 

Kontakt: info@transparentprague.cz.

mailto:info@transparentprague.cz


NAŠE VIZE



1. Vytváření prostoru pro setkávání transgender

a queer osob samostatně či ve spolupráci s různými

LGBTI+ organizacemi a iniciativami.

2. Organizace podpůrných skupin a psychologického,

sociálního a právního poradenství.

3. Šíření povědomí o trans problematice formou

diskusí, workshopů a online prezentací.

4. Spolupráce s médii a veřejností na budování

pozitivního, reálného a nezkresleného obrazu trans*

osob a jejich životů.

5. Výzkumná činnost v oblasti transgender tematiky.

6. Otevírání dialogu na palčivá témata týkající se

trans* problematiky, organizace diskusí a událostí

a setkávání jak v rámci trans* komunity, tak

i s vnějšími aktéry.

7. Budování aktivní spolupracující komunity trans*

osob bez ohledu na jejich genderovou

sebeidentifikaci.

8. Plán na poskytování pracovních příležitostí

transgender osobám, pro něž je z důvodu změny

genderové identity obtížné získat pracovní příležitosti.

HLAVNÍ CÍLE SPOLKU TRANS*PARENT



Věříme, že genderová rozmanitost je nedílnou součástí každé

společnosti a jako taková si zaslouží podporu, ochranu a oslavu.

Věříme v právo na sebeurčení a odmítáme exotizaci, patologizaci

a řazení transgender identit mezi duševní poruchy.

Věříme, že trans* lidé mají právo na život bez násilí, stigmatizace,

diskriminace či 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 transgender žen, transgender mužů,

genderqueer, nebinárních a intersex 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 pátém roce své existence začal spolek Trans*parent provozovat

své podpůrné skupiny v online prostoru (převážně vlivem pandemie

koronaviru COVID-19)i v Ostravě, kde vznikla místní skupina

Trans*parentu, a zároveň navázal spolupráci s médii a lidskoprávními

organizacemi, s kterými pracoval na společných projektech. Naše

úsilí směřovalo převážně do oblasti zlepšení zdravotní a terapeutické

péče o trans, nebinární a intersex lidi.

NAŠE KRÉDO



PODPORA



V loňském roce jsme ve spolupráci s dobrovolnými

facilitátory*kami pokračovali*y v dlouhodobé práci

v rámci 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 ve dvou termínech během měsíce.

V průběhu roku se na pozici facilitujících střídalo 6

osob.

V roce 2020 proběhlo celkem 28 podpůrných skupin,

z toho 13 jich bylo online, 1 proběhla v průběhu

týdne Prague Pride, s celkovou účastí odhadovanou

na 160 příchozích (jedná se jak o opakovanou účast,

tak o jednorázové návštěvy). Na každou jednotlivou

skupinu přichází v průměru 6 účastníků*ic.

Polovina skupin musela proběhnout online z důvodu

pandemických opatření týkajících se shromažďování

osob. Účast na nich byla skoro o polovinu nižší než

v případě offline skupin. Na druhou stranu spočívá

přínos online skupin v tom, že nabízí možnost

propojení i mimo Prahu v rámci celé ČR. Online verzi

podpůrných skupin proto hodláme zachovat i po

skončení pandemických opatření.

PODPŮRNÉ SKUPINY



V rámci podpory jsme v roce 2020 zahájili spolupráci

na projektu OUT financovaného Evropskou komisí

z programu Práva, rovnost a občanství (REC-RDAP-

GBV-AG-2019), jehož hlavním realizátorem

a koordinátorem je organizace Prague Pride. Díky

němu jsme získali finanční podporu na realizaci

podpůrných skupin až do roku 2022.

PROJEKT OUT

V roce 2020 naše poradenské aktivity probíhaly

zejména prostřednictvím našeho info-mailu, kam se

na nás obrátily o pomoc desítky osob s dotazem

v tranzici. Poradnu jako samostatnou službu budeme

inzerovat až v průběhu roku 2021 na základě

možností osob dostupných a kvalifikovaných

k poradenství.

PORADNA



Queer & Trans Youth (Queer a Trans mladiství)

podpořily*i v roce 2020 mladé queer nebo trans

osoby jak v rámci pravidelných setkání, tak v rámci

viditelnosti na dalších spřátelených LGBTQ+

událostech v rámci republiky (organizovány Prague

Pridem, S barvou ven…).

Náš program se zaměřoval na sociální vyžití,

nacházení komunity, přátelství, bezpečného prostoru,

ale také na tvůrčí činnost a kulturu (hudba, film,

vizuální umění). Do ledna probíhala také uzavřená

terapeutická skupina.

Proběhlo 12 setkání. Šest z nich bylo realizováno

online. Zúčastnilo se jich 95 osob, nicméně se jedná

o opakované návštěvy , a proto byl celkový počet

návštěv 133 (pikniku během Prague Pridu se jich

dokonce zúčastnilo 70). Pravidelní facilitující byly 4 a 1

další se zúčastnil jako hostující facilitátor.

QTY skupina si taktéž zřídila instagramový účet, na

kterém za pár měsíců své existence nasbírala několik

stovek sledujících.

QUEER TEENS WORKSHOPY



Trans*parent spravuje dvě speciální FB skupiny

věnované podpoře blízkých trans a nebinárních lidí,

která je stejně důležitá jako primární podpora pro

trans* lidi:

Partneři a partnerky trans lidí: 49 členů

Rodiče a příbuzní trans lidí: 70 členů

Skupina Partneři a partnerky je určena výhradně

partnerům a partnerkám trans* lidí. Je uzavřená,

takže pouze členové a členky vidí její obsah. Slouží

jako bezpečný prostor pro osoby, které jsou

v partnerském vztahu s trans* osobou.

Obdobně je tomu i ve skupině Rodiče a příbuzní

trans lidí, kde se sdružují pouze osoby, které jsou

v příbuzenském vztahu s trans* osobou. Skupina je

taktéž uzavřená a slouží jako bezpečný prostor pro

výše jmenovanou skupinu lidí.

POMEZÍ PODPORY A FACEBOOKU



ADVOKAČNÍ 

ČINNOST



Změna legislativy

Kastracím se dostalo sluchu ve sněmovně, neboť pirátský poslanec

František Kopřiva připravil a přednesl interpelaci na ministra vnitra ve

věci povinných sterilizací trans* lidí. Ve spolupráci s poslankyní ANO

Barborou Kořanovou a pirátským poslancem Ondřejem Profantem

jsme potom připravili*y pozměňovací návrh Zákona o matrikách,

jménu a příjmení, který povinnost kastrace ze zákona odstraňoval.

Před projednáním tohoto návrhu sněmovním Výborem pro veřejnou

správu a regionální rozvoj připravil Trans*parent kampaň navazující na

projekt www.jsmetrans.cz, směřovanou na vysvětlení dané

problematiky poslancům a poslankyním tohoto Výboru.

Návrh bohužel těsně nebyl výborem podpořen, i kvůli nepřítomnosti

některým liberálněji založených poslanců, kteří nám podporu přislíbili,

a kvůli aktivnímu odporu vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny

Válkové. Pozměňovací návrh jsme ve spolupráci s ministerstvem

spravedlnosti přepracovali*y a nyní čeká ve sněmovně na projednávání

zákona ve 2. čtení.

V průběhu roku jsme pracovali na vylepšení své argumentace proti

povinným kastracím, zejména v reakci na častou obavu ze samotné

trans* komunity, že zrušení povinnosti kastrace zároveň zruší hrazení

operací GRS ze strany pojišťoven. Rešerše legislativního a zdravotního

vývoje ve vybraných zemích Evropy prokázala, že tato obava není

opodstatněná, neboť k tomu v žádné zemi, která zrušila povinnost

sterilizace, nedošlo.

BOJ PROTI POVINNÝM KASTRACÍM



Ústavní soud

V únoru 2020 senát Ústavního soudu v případu T.H. doporučil zrušení

některých částí občanského zákoníku, které nařizují sterilizaci při

úřední změně pohlaví. Od té doby se případem zabývá plénum

Ústavního soudu. Trans*parent pro projednání tohoto případu sesbíral

příběhy trans* lidí spojených s nutností sterilizace, abychom tak

doložili*y nesmyslnost její zákonné povinnosti. Trans*parent rovněž

aktivně podporuje T.H. v jejím sporu s českými úřady.

Činnost ve Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská

práva

Trans*parent se jako stálý člen výboru pro sexuální menšiny podílel na

organizaci konference Bariéry důstojného života LGBT+ lidí v České

republice, která se uskutečnila v červnu 2020 pod patronátem vládní

zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové na Úřadu vlády. Bára

Soukupová zde ve svém příspěvku přednesla hlavní problémy

a bariéry, se kterými se trans* lidé v Česku každodenně potýkají.

V návaznosti na výstupy této konference začala vznikat vládní strategie

pro LGBT, obsahující jednotlivá opatření vedoucí ke zlepšení života

LGBT+ osob v Česku. Mnoho opatření se věnuje specificky trans*

lidem: od práva na vlastní identitu přes postavení na úřadech, v rámci

školství, zdravotnictví, vězeňství až po zaměstnávání a službu ve

státních institucích. Strategie se nyní (leden 2021) nachází v rané fázi

konzultací a připomínkování jednotlivými úřady a ministerstvy.



MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Na mezinárodní úrovni jsme se

předsedkyně spolku Bára

Soukupová účastnila sasko-

českého symposia “Ehe für Alle”

a webináře pod záštitou

Eurokomisařky pro rovnost

Helenou Dalli.

https://bit.ly/3vaAZFN

https://re.livecasts.eu/forced-sterilization-of-trans-persons-a-tortuous-practice-standing-in-the-way-of-self-determination/program
https://re.livecasts.eu/forced-sterilization-of-trans-persons-a-tortuous-practice-standing-in-the-way-of-self-determination/program


ZA LEPŠÍ 

ZDRAVOTNÍ A 

TERAPEUTICKOU

PÉČI



V roce 2020 Transparent zaměřil svou pozornost do oblasti zdravotní

a terapeutické péče o trans a nebinární lidi s cílem jejího zlepšení.

Z toho důvodu se organizace zapojila do dvou významných projektů

věnovaných této oblasti, která má následný dopad na zlepšení

zdravotní, sociální ale i právní situace trans a nebinárních lidí u nás.

PROJEKT SWITCH

(Supporting the Wellbeing of Trans and Intersex Victims in Care

Environments with Holistic Approach)

Projekt SWITCH je financován Evropskou komisí v rámci programu

Práva, rovnost a občanství (REC-RDAP-GBV-AG-2019) a realizován ve

spolupráci se šesti partnerskými organizacemi ze tří zemí EU: Itálie

(Perseo SpA Social, Paradigma a místní zdravotní správa Reggio Emilia),

ČR(Transparent z.s. a Národní ústav duševního zdraví) a Španělsko

(Fundazio Parc Tauli a Mirada Local Sl). Hlavním cílem projektu je

pomoci zajistit informovaný a holistický přístup k transgender

a intersex lidem ze strany poskytovatelů služeb v oblasti zdravotnictví

na základě zlepšení kompetencí pomáhajících profesí (psychologie,

psychoterapie, psychiatrie atd.).

V prvním roce projektu jsme spolu s kolegyněmi z Národního ústavu

duševního zdraví pracovali na přípravě rozsáhlé příručky pro terapeuty

a terapeutky, která bude sloužit jako východisko a základní studijní

a informační materiál pro poskytovatele péče trans* lidem. Publikaci

vydá NÚDZ v roce 2021.

Další důležitou součástí projektu je mapování potřeb a zkušeností trans

a nebinárních lidí v rámci péče o ně, ke konci roku 2020 jsme tedy

zrealizovali výzkum Zkušenosti trans a nebinárních lidí s lékařskou

a terapeutickou péčí, po kterém bude následovat publikace s výsledky

tohoto výzkumu v roce 2021.

Více informací o projektu najdete na webu: www.projectswitch.eu



PROJEKT DIVERTING THE MEDICAL GAZE - DREILINDEN 

& EQUALITY WITHOUT BORDERS

V minulém roce odstartoval další neméně důležitý projekt v oblasti

zlepšení lékařské péče - s názvem Diverting the Medical Gaze, jehož

cílem bylo bojovat s patologizujícím přístupem pomáhajících profesí

k trans a nebinárním lidem (s nepochopením a necitlivostí se ve

zdravotnickém či terapeutickém prostředí setkává dle našeho výzkumu

z roku 2018 významné procento trans osob).

Za finanční podpory organizace Dreilinden zprostředkovanou

organizací Equality without Borders jsme v roce 2020 vytvořili 12-

členný pracovní Healthcare tým sdružující specialistky a specialisty

z oborů psychiatrie, psychoterapie, sexuologie a obecné medicíny, řada

z nichž se sama identifikuje jako trans*. Díky tomuto týmu jsme mimo

jiné vytvořili rozsáhlou databázi kontaktů na služby poskytující trans-

specifickou i jinou lékařskou a terapeutickou pomoc a podporu v rámci

celé ČR (sexuologie, psychoterapie, endokrinologie, chirurgie,

gynekologie atd.). Tým se taky zabýval tvorbou doporučení pro

pomáhající profese v rámci respektující a citlivé péče, jejichž výstupem

bude v roce 2021 informativní handbook pro lékaře a lékařky v těchto

profesích.

Dalším z výstupů projektu je unikátní handbook pro trans a nebinární

lidi, který jim pomáhá s orientací v procesu sociální, lékařské a úřední

tranzice. Po vytvoření sekce určené Odborné veřejnosti na našem

novém webu bude ke stažení a také v tištěné podobě při našich

cestách do regionů.

V roce 2021 nás čekají další výstupy nejen v podobě handbooků, ale

právě i prezentací v 11 městech v ČR a série workshopů a webinářů.



MEDIÁLNÍ

VÝSTUPY



TELEVIZE SEZNAM | 

TRANS*

https://bit.ly/3fkhxRo

PODCAST VYHONIT 

ĎÁBLA

https://spoti.fi/3fICYup

V minulém roce měla Trans*parent

řadu mediálních výstupů včetně

největších českých mediálních

platforem: DVTV, Televize Seznam,

ČT, Idnes, A2larm atd., především

k problematice povinných

sterilizací, ale i na další témata,

s dosahem několika set tisíc lidí.

https://bit.ly/3fkhxRo
https://bit.ly/3fkhxRo
https://spoti.fi/3fICYup
https://spoti.fi/3fICYup


PODCAST VYSÍLAČ

https://spoti.fi/3hPLwT1

A2LARM

https://bit.ly/3bNhziD

TALKSHOW V TRANZU 

https://bit.ly/3fHqQK8

ROZHOVOR V DVTV

https://bit.ly/3fCcQRK

https://spoti.fi/3hPLwT1
https://bit.ly/3bNhziD
https://spoti.fi/3hPLwT1
https://bit.ly/3fHqQK8
https://bit.ly/3fHqQK8
https://bit.ly/3bNhziD
https://bit.ly/3fCcQRK
https://bit.ly/3fCcQRK


OSVĚTOVÉ A VEŘEJNÉ AKCE

Seriál TV Seznam

Ve spolupráci se serverem Seznam.cz jsme podíleli na dokumentárním

seriálu o trans* lidech s názvem Trans*. Zde vystoupilo několik členů*ek

Trans*parentu i dalších trans* lidí mimo náš spolek. Seriál se také

zabýval postavení trans* lidí mimo Českou republiku.

Trans*parent na Prague Pride

Festival Prague Pride 2020 byl i po roce zajímavou příležitostí k oslovení

širší LGBT komunity. Trans*parent využil k propagaci trans* tematiky

informační stánek na Střeleckém ostrově, který sdílel s Amnesty

International ČR. V rámci tohoto stánku byl prezentován společný

projekt o situaci LGBT+ lidí v zemích Visegrádské čtyřky.

Náš program v rámci Prague Pride zahrnoval také jednu podpůrnou

skupinu a výstavu ON*A, jejíž autorka Tereza Koňaříková zachytila na

svých portrétech nebinární Tovu a tatéra Marka.

Transparentní čeština na filmovém festivalu Mezipatra

V rámci queer filmového festivalu Mezipatra jsme uspořádali*y

přednášku Transparentní čeština, který se zabýval vyjadřováním trans*

lidí a o trans* lidech. Zúčastnilo se ho přes 60 novinářů*ek,

copywriterů*ek a dalších lidí působících v médiích.

Transgender Day of Remembrance

11. listopadu 2020 jsme zveřejnili* fotografie a videa členské základny,

abychom uctili*y památku zesnulých trans* osob. Na rozdíl od

minulého roku jsme se z bezpečnostních důvodů (pandemie) nevydali*y

na pražský kopec Parukářka.



VOLNOČASOVÉ

AKCE



PIKNIK NA OSTRAVSKÉM PRIDU

Uspořádali*y jsme celkově přes 10

akcí pro trans komunitu i veřejnost

(výlety, setkání a informační stánek

na Prague Pridu). Několik

plánovaných akcí bylo kvůli

pandemickým opatřením zrušeno

nebo přesunuto.



PRVNÍ VÝLET ROKU 2020
V POSÁZAVÍ





Z ČEHO MÁME 

RADOST



Nové webové stránky

V roce 2020 jsme spustili nové

webové stránky naší organizace

s designem Tomáše Kořínka

a o přívětivou vizuální podobu se

postarala naše členka Petri Mališů.

Přehledná struktura obsahuje sekce

Pro trans* lidi, O trans* lidech, Pro

média a Odborná veřejnost.

Představuje také snad nejucelenější

zdroj ohledně transgender otázek

v ČR.

Podpora od přispěvatelů

a z grantů

Moc děkujeme všem, kdo nám

přispěli na naše aktivity v roce

2020, včetně prvního provozního

grantu od organizace GiveOut

a projektových grantů od

organizace Dreilinden a z EU

programu Práva, rovnost

a občanství (SWITCH projekt).



Sociální sítě

Díky novému managementu sociální

sítě Instagram v režii Haru Špindler

jsme za rok 2020 získali téměř +3000

followerů. Na Facebooku naše čísla

také stabilně rostou, i když ne tak

závratnou měrou.

Zdravotnictví

Skvělou zprávou je naše účast na

dvou zásadních projektech v oblasti

zdravotnictví - projekt SWITCH

(financováno EU) a projekt

k ukončení patologizace transgender

identit (financováno organizací

Dreilinden).

Spolupráce s Amnesty

International ČR

Další důležitý výstup představuje nově

navázaná či pokračující spolupráce

s národními i mezinárodními partnery.

Společné projekty jsme rozvíjeli i ve

spolupráci s dalšími českými LGBTQI

organizacemi a iniciativami včetně

festivalu Prague Pride a lidskoprávní

organizace Amnesty International ČR,

se kterou jsme zaměřili svou osvětovou

pozornost na země V4.

Mediální dosah

Náš člen a tehdejší předseda spolku

Viktor vystoupil 15. června 2020

v rozhovoru pro internetovou

televizní stanici DVTV. Tématem byla

práva trans* lidí včetně

reprodukčních práv a výroky

spisovatelky J. K. Rowling. Dalším

mediálním výstupem byl dokument

Trans* z produkce TV Seznam, kde se

objevilo i několik našich členů*ek.



HOSPODAŘENÍ



Trans*parent z.s. v roce 2020 získal provozní finanční

podporu díky organizaci GiveOut, která nám pomohla

nastartovat a zlepšit strukturální procesy

(administrativa, účetnictví, PR atd.) ve výši 145 040 Kč.

Finanční podporu jsme také dostali na projekty

směřované do zlepšení lékařské péče. V dvouletém

horizontu let 2020 až 2022 je plánována realizace

projektu SWITCH ve finanční výši 424 809 Kč

Další finance na aktivity v oblasti zdravotnictví jsme

získali od organizace Dreilinden (ve spolupráci

s Equality without Borders) na projekt Diverting the

Medical Gaze ve výši 394 196 Kč

Máme radost i z drobných darů umožňujících běžný

provoz organizace, a to v celkové výši 100 200 Kč.

Dary, které se nám v roce 2020 podařilo vygenerovat,

jsme vynaložili na podporu a poradenství, na tvorbu

nového webu a další položky týkající se základního

provozu organizace.



ROZVAHA | ke dni 31. 12. 2020 (v celých Kč)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. 12. 2020 (v celých Kč)



ORGANIZAČNÍ 

STRUKTURA



V roce 2020 se uskutečnily volby

nového výboru. Kandidaturu

podalo šest členů*ek a pět z nich

(Bára, Markéta, Petri, Lenka a Jan)

bylo zvoleno na řádné členské

schůzi konané dne 4. října. Jan

z osobních důvodů v průběhu roku

rezignoval a nebyl nikým nahrazen.



ZÁVĚREM



V roce 2021 Trans*parent bude nadále zaměřovat

svou pozornost na podpůrné a osvětové aktivity, a to

prostřednictvím následující práce: veřejné akce

a prezentace, workshopy, práce s médii, šíření

pozitivní image a kampaně proti sterilizacím trans*

lidí. Především pak budeme pracovat s odbornou

lékařskou a terapeutickou veřejností - a to formou

online i tištěných zdrojů, webinářů a workshopů, ale

i jednání na strukturální úrovni. Dále se budeme

věnovat setkání s novináři a novinářským tréninkům s

využitím novinářského manuálu. Rádi*y bychom

pokračovali i v práci v regionech, a to nejen v Ostravě.

Stejně tak bude Trans*parent pokračovat v organizaci

a facilitaci podpůrných skupin v Praze a bude se

podílet na programu v rámci Prague Pride. Dále

budeme rozvíjet volnočasové aktivity pro trans*

osoby za účelem posílení koheze a vzájemné podpory

v rámci trans* komunitya působit proaktivně

v mediálním prostoru.



PODPOROVATELÉ 

A PARTNEŘI



& EQUALITY WITHOUT BORDERS

https://tgeu.org/
https://dreilinden.org/deu/index.html
https://giveout.org/
https://www.praguepride.cz/cs/
https://www.projectswitch.eu/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.ilga-europe.org/
https://in-ius.cz/
https://forumhr.eu/cs/uvod/
https://www.mezipatra.cz/
http://proud.cz/


* ZASTUPUJE SPEKTRUM NEBINÁRNÍCH GENDEROVÝCH IDENTIT


