VÝROČNÍ
ZPRÁVA
ZA ROK 2021

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.

HLAVNÍ
CÍLE

Hlavní cíle spolku TRANS*PARENT:
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.

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 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* osob 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.

PODPORA

PODPŮRNÉ SKUPINY
V loňském roce jsme ve spolupráci s dobrovolnými
facilitujícími 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.

PROJEKT OUT
V roce 2021 pokračovala spolupráce na započatém
projektu OUT financovaného Evropskou komisí
z programu Práva, rovnost a občanství (REC-RDAPGBV-AG-2019),
jehož
hlavním
realizátorem
a koordinátorem je organizace Prague Pride. Díky
němu můžeme počítat s finanční podporu na realizaci
podpůrných skupin až do roku 2022.
V průběhu roku se na pozici facilitujících střídalo
6 osob.
V roce 2021 proběhlo celkem 25 podpůrných skupin
pro trans* lidi, jež byly všechny pořádány online,
s celkovou účastí odhadovanou na 136 příchozích
(jedná se jak o opakovanou účast, tak o jednorázové
návštěvy). Na každou jednotlivou skupinu tak přichází
v průměru 5- 6 účastníků*ic.

PROJEKT SWITCH
Mimo nich se také uskutečnilo 6 online podpůrných
workshopů pro trans* osoby (na témata sebepéče
a vize pro následující rok), konaných v rámci
mezinárodního projektu SWITCH (Supporting the
Wellbeing of Transgender and Intersex Victims in
Care Environments with Holistic Approach)
s podporou Evropské unie. Zúčastnilo se jich celkem
60 osob.

PODPŮRNÉ SKUPINY PRO
PARTNERSTVO A RODIČE
Dalšími podpůrnými skupinami, které Trans*parent
v roce 2021 zorganizoval, byly online podpůrné
skupiny pro partnerky a partnery trans* lidí (celkem se
jich uskutečnilo 6) a online podpůrné skupiny pro
rodiče trans* dětí (také se jich uskutečnilo 6), a to
s účastí 23 rodičů (včetně opakovaných návštěv).

QUEER TEENS WORKSHOPY
Queer & Trans Youth (QTY) je spřízený projekt
organizace Trans*parent pro mladé queer nebo trans
osoby, který pořádá jak pravidelná komunitní setkání,
tak spolupracuje na dalších spřátelených LGBTQ+
událostech v rámci republiky (organizovány Prague
Pridem, S barvou ven atd.).
Program QTY se pod vedením týmu Haru Špindler,
Glynis Hull-Rochelle a Laura Henderson zaměřoval na
sociální vyžití, nacházení komunity, přátelství,
bezpečného prostoru, ale také na tvůrčí činnost
a kulturu (hudba, film, vizuální umění). Velká část
aktivit QTY se v druhém pandemickém roce
soustřeďovala do online světa. Vznikla rozsáhlá
platforma pro setkávání Discord, která rychle
shromáždila přes 500 aktivních mladých lidí. Online
i živé aktivity probíhaly v průběhu celého roku
a celkově se jich konalo kolem 70.
Skupiny QTY vlastní facebookový a instagramový
účet, které mají přes 600, respektive přes 1 700
followers.

PORADNA
Poradnu v roce 2021 spravovala terapeutka Andrea
Porschová a e-mailovou formou na adrese
poradna@transparentprague.cz komunikovala s 50+
lidmi.

POMEZÍ PODPORY A FACEBOOKU
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: 60 členů*ek
Rodiče a příbuzní trans lidí: 167 členů*ek
Skupina Partneři a partnerky je určena výhradně
partnerům*kám trans* lidí. Je uzavřená, takže pouze
členstvo 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* člověkem. Skupina je
taktéž uzavřená a slouží jako bezpečný prostor pro
výše jmenovanou skupinu lidí.

ADVOKAČNÍ
ČINNOST

Spolek Trans*parent, který je stálým členem Výboru pro sexuální menšiny
Rady vlády pro lidská práva, se v rámci svého členství v tomto orgánu
podílel na Vládní strategii odstraňování právních a sociálních bariér
důstojného a rovnoprávného života LGBTI+ lidí v ČR 2021 až 2026. Mezi
úspěchy v tomto výboru lze jistě zařadit prosazení novely zákona o
vysokoškolských diplomech, výzvu Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy a Národnímu pedagogickému institutu, aby řešily inkluzi
trans* dětí na školách, a proces implementace 11. revize Mezinárodní
klasifikace nemocí.
Trans*parent byl také jednou z organizací, které se podílely na
vypracování stínové zprávy o ochraně práv LGBTI+ osob v České
republice, adresované 71. zasedání Výboru OSN pro hospodářská,
sociální a kulturní práva (CESCR). V tomto dokumentu byly mj. zmíněny
povinné sterilizace osob, které procházejí lékařskou tranzicí, a problémy
se změnou jména.
Lobbyingové aktivity spočívaly zejména v oslovení kandidujících do
parlamentních voleb s otázkou ohledně jejich postoje

ZA LEPŠÍ
ZDRAVOTNÍ
A TERAPEUTICKOU
PÉČI

V roce 2021 pokračoval Trans*parent v práci na zlepšení zdravotní
a terapeutické péče o trans a nebinární lidi. Organizace byla zapojena do
významného projektu věnovanému této oblasti, která má následný dopad na
zlepšení zdravotní, sociální ale i právní situace trans a nebinárních lidí v ČR.
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 druhém roce projektu jsme spolu s kolegyněmi z Národního ústavu
duševního zdraví pracovali na přípravě rozsáhlé příručky pro terapeut*k*y
s názvem Rozvoj duševní pohody u transgender klientů – Poznatky
a holisticky orientovaný terapeutický přístup, která bude sloužit jako
východisko a základní studijní a informační materiál pro poskytovatele péče
trans* lidem. V roce 2021 vydal tuto publikaci Národní ústav duševního
zdraví. Na ni navázal i bezplatný pilotní kurz v rozsahu 24 vyučovacích hodin,
který poskytl informace o respektující terapii k transgender osobám. Tento
kurz v září ve 2 termínech absolvovalo prezenční formou 40 osob pracujících
v pomáhajících profesích.
Další důležitou součástí projektu je mapování potřeb a zkušeností trans
a nebinárních lidí v rámci péče o ně. Výsledky tohoto výzkumu byly
zpracovány v roce 2021 pod názvem Zkušenosti trans a nebinárních osob se
zdravotnickými a psychologickými službami. Tištěná publikace těchto
výsledků je plánována v roce 2022.

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

PROJEKT FROM PATHOLOGIZATION TO RECOGNITION DREILINDEN A EQUALITY WITHOUT BORDERS
V minulém roce pokračoval další neméně důležitý projekt v oblasti
zlepšení lékařské péče s názvem From Pathologization to Recognition,
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 zprostředkované organizací
Equality without Borders jsme v roce 2021 vypracovali výše zmíněné
příručky pro lékařky*e a psychoterapeuty*ky a zároveň připravili pro
tyto cílové skupiny další vzdělávací moduly, které jsme zpracovali ve
formě 2-denního online i offline kurzu pro budoucí akreditaci
a nabídku ve spolupráci s různými institucemi.

VZDĚLÁVÁNÍ

V návaznosti na projekty nabízející
osvětu a školení pro odbornou
veřejnost
zejména
v
oblasti
pomáhajících profesí a na základě
zvýšeného zájmu ze strany škol jsme se
se rozhodly*i zpracovat vzdělávací
moduly
pro
oblast
zdravotní
a terapeutické péče, ale i osoby
pracující ve vzdělávání (přímo v oblasti
výuky, školní psychologie, metodiky
prevence atd.). Bezplatný pilotní kurz
vycházející z metodiky mezinárodního
projektu SWITCH v rozsahu 24
vyučovacích hodin v září ve 2 termínech
absolvovalo prezenční formou 40 osob
pracujících v pomáhajících profesích.
Díky
rozsáhlé
rešerši
zahraniční
metodiky pro začlenění transgender
osob ve vzdělávání a zkušenostem
s prezentacemi a intervencemi na
desítce škol v ČR plánujeme pro rok
2022 vytvořit souhrnné modulové
vzdělávání a nabízet je ve spolupráci
s českými vzdělávacími institucemi.

MEDIÁLNÍ
VÝSTUPY

ROZHOVOR S LENKOU
KRÁLOVOU PRO STISK
ONLINE:

V minulém roce měl Trans*parent
mediální
výstupy
na těchto
platformách: Stisk online, CNN
Prima News, A2larm, idnes.cz,
DVTV a Deník Referendum,
především k problematice sčítání
lidu a tranzice, například:

https://bit.ly/3axgspK

REPORTÁŽ NA CNN PRIMA NEWS
O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH:

https://bit.ly/3O2f8sS

REPORTÁŽ V POŘADU QUEER NA
ČESKÉ TELEVIZI O LENCE KRÁLOVÉ:

ROZHOVOR S BÁROU
SOUKUPOVOU PRO
IDNES.CZ:

https://bit.ly/3yZUcOG

https://bit.ly/3AO1BlK

TEXT IV*Y RECMANOVÉ O DNI
TRANSGENDER VIDITELNOSTI:

ROZHOVOR PETRI
MALIŠŮ PRO BLESK:

https://bit.ly/3yyBhcx

https://bit.ly/3P3hgSs

ROZHOVOR S LENKOU
KRÁLOVOU PRO CNN PRIMA
NEWS:

PŘEKLADY DO ČEŠTINY
Trans*parent
také
publikoval
přeložené texty z cizojazyčných médií
týkající se trans* problematiky. V roce
2021 jsme zveřejnili tři texty ze
španělského do českého jazyka, které
přeložil*a Iv*a Recmanová:
https://bit.ly/3RoisRM

Blogové příspěvky španělské
organizace Euforia:
https://bit.ly/3RxFzJV &
https://bit.ly/3ICSFS8

ROZHOVOR S LENKOU
KRÁLOVOU PRO DVTV:

https://bit.ly/3ohQ72t

Rozhovor mezinárodního kolektivu
Afroféminas a rovníkoguinejské
influencerky Chatiny Suárez
- https://bit.ly/3P3l71D

OSVĚTOVÉ
A VEŘEJNÉ
AKCE

Trans*parent na Prague Pride
Ačkoli se z důvodu Covid-19 opatření nekonal průvod
Prahou, byl Festival Prague Pride 2021 i po roce
zajímavou příležitostí k oslovení širší LGBT komunity
a Trans*parent využil k propagaci trans* tematiky
několik akcí: speciální podpůrnou skupinu a také
permanentní podpůrný a informační meeting point na
Střeleckém ostrově. .
Dokument Trans* s diskuzí
V loňském roce jsme se zúčastnili promítání
dokumentu Trans* a následné diskuze k němu, a to
v Brně (ve spolupráci s kavárnou Tři ocásci) a
Olomouci (s organizací Ollove v Uměleckém centru
Univerzity Palackého v Olomouci). Tento dokument
vznikl ve spolupráci s Televizeseznam.cz
Den vzpomínky na transgender zesnulé
11. listopadu 2021 jsme si připomněli památku
zesnulých transgender osob v Praze a v Olomouci.
V Praze byla uctěna památka obětí transfobie v parku
Parukářka a v Olomouci se pieta konala ve
Smetanových sadech.

DOKUMENT TRANS* S DISKUZÍ

VOLNOČASOVÉ AKCE A REGIONY
Uspořádali*y jsme celkově 9 akcí
pro trans komunitu i veřejnost
(výlety, setkání a informační stánek
na Prague Pridu), a to jak v Praze,
tak i jiných obcích ČR jako
Olomouc, Brno, Pardubice a další.
Ostravská odnož Trans*parentu
uspořádala několik dalších akcí,
například výlet na horu Svatý
Hostýn. Zároveň se také zúčastnila
ostravského průvodu hrdosti.

SETKÁNÍ V OLOMOUCI

SETKÁNÍ V PRAZE

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
TRANS*PARENTU

Do roku 2021 vstupil spolek s vedením ve
složení:
Petri
Mališů,
Alexandra
Štěpáníková a Lenka Králová a Bára
Soukupová. Ke kompletnímu složení
napomohly volby dalších 2 členů*ek Haru Špindler a Viktor Heumann.
Předsedkyně Bára na sklonku roku 2021
z výboru následně odstoupila.

HOSPODAŘENÍ
SPOLKU V ROCE
2021

Trans*parent z.s. v roce 2021 získal provozní finanční
podporu díky organizaci GiveOut, která nám pomohla
nastartovat
a
zlepšit
strukturální
procesy
(administrativa, účetnictví, PR atd.) ve výši 145,040 Kč.
Získali jsme také finanční podporu na projekty
zaměřené na zlepšení lékařské péče a legislativní
situace v zemi - zejména od nadace Dreilinden (ve
spolupráci s organizací Equality without Borders) na
projekt From Pathologization to Recognition ve výši
394 196 Kč. V roce 2021 jsme uzavírali velký dvouletý
projekt SWITCH financovaný Evropskou komisí, jehož
zakončení je plánováno na začátek roku 2022
a zbývající finanční prostředky pro rok 2021 činily
zhruba 200 000 Kč.
Radost máme také ze všech individuálních darů, které
umožňují běžný chod organizace a které v roce 2021
dosáhly celkové výše 100,200 Kč. Dary, které se nám
podařilo získat, byly použity především na přímou
podporu v podobě podpůrných skupin a online
poradenství, osvětové aktivity po celé republice a na
vývoj online zdrojů pro nové webové stránky a další
položky související se základním chodem organizace.

Z ČEHO MÁME
RADOST

Webové stránky a sociální sítě

Na
svých
webových
stránkách
jsmetransparent.cz pravidelně zveřejňujeme
informace pro transgender, nebinární,
intersex i ostatní veřejnost (laickou
i odbornou), a to jak v podobě textové, tak
i (audio)vizuální. Pravidelně je také
aktualizován
náš
blog,
na
němž
zveřejňujeme
komentáře,
novinky
a zajímavosti o transgender, intersex
a nebinárních lidech, včetně přeloženého
materiálu jiných organizací.
Osvěta pro odbornou veřejnost
Za velkého zájmu byl odpilotován 2-denní
kurz, který budeme dále nabízet pro
pomáhající profese a zajistíme tak lepší
a citlivější přístup k trans a nebinárním
lidem nejen v průběhu tranzice!
Podpora od přispěvatelů a z grantů
Máme velkou radost ze všech příspěvků
na naše aktivity v roce 2021 od
jednotlivých podporujících i z provozních
a projektových grantů od organizací
GiveOut a Dreilinden a z EU programu
Práva, rovnost a občanství (projekty
SWITCH a OUT projekt). Bez vaší podpory
by naše práce pro trans a nebinární lidi
nejen v ČR nebyla možná!!

ZÁVĚREM

V roce 2022 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, včetně tvorby
obsahu pro blog a sociální sítě, šíření pozitivní image
a kampaně proti sterilizacím trans* lidí. Především se
pak budeme věnovat advokační a lobbingové činnosti
s cílem změnit stávající diskriminační legislativu.
Pracovat budeme i s odbornou lékařskou
a terapeutickou veřejností, a to formou online
i tištěných zdrojů, webinářů a workshopů, ale
i jednáních na strukturální úrovni. Za tímto účelem
chystáme tištěnou verzi výzkumu Zkušenosti trans
a nebinárních osob s lékařskými a terapeutickými
službami. Další oblastí našeho zájmu je vzdělávání,
kde dosud neexistuje jednotná metodika ani
systematická osvěta na naše téma. Rádi*y bychom
pokračovali*y 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* komunity a působit aktivně
i v mediálním prostoru.

PODPOROVATELÉ
A PARTNEŘI

& EQUALITY WITHOUT BORDERS

* zastupuje spektrum nebinárních genderových identit

