Zavod Transfeministična iniciativa TransAkcija – letno vsebinsko poročilo za 2016
Ljubljana, 30. 1. 2017
Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje za
podporo, informiranje, opolnomočenje in zavezništvo transspolnih oseb v Sloveniji. Zavod TransAkcija
ponuja podporo vsem transspolnim, transseksualnim in cisspolno nenormativnim osebam ne glede na
spolno identiteto in/ali spolni izraz. Osnovno poslanstvo Zavoda TransAkcija je zagovorništvo
človekovih pravic in svoboščin transspolnih, transseksualnih in cisspolno nenormativnih oseb.
Zavod TransAkcija je bil ustanovljen 30. 7. 2015 in uradno registriran kot zavod 20. 8. 2015. Direktor_ica
mag. Anja Koletnik je v zavodu zaposlen_a od 1. 9. 2015 naprej.
Organi zavoda so:
- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo 3 člani, in sicer:
- 1 član kot predstavnik ustanoviteljev/ic, ki jo/ga določi ustanovitelj s sklepom,
- 1 član kot predstavnik delavcev zavoda, ki ga določijo delavci zavoda na tajnem glasovanju z
večino oddanih glasov vseh delavcev,
- 1 član kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga določi ustanovitelj s
sklepom.
Svet zavoda je na seji dne, 30. 1. 2017 sprejel zaključno finančno in vsebinsko poročilo za leto 2016.
Primarne uporabnice_ki programa TransAkcija so transspolne osebe, ne glede na njihovo spolno
identiteto in/ali spolni izraz ter osebe, ki čutijo, da niso cisspolne, hkrati pa svoje spolne identitete še
niso artikulirale oz. definirale ali pa tega niti ne želijo narediti. Med transspolne osebe prištevamo
transseksualne osebe (osebe, ki s pomočjo hormonske terapije ter/ali operativnih posegov in ali drugih
posegov v telo želijo potrditi svojo spolno identiteto tudi na telesni ravni), ter nebinarne, aspolne, kvir
spolne itd. osebe – pripadnice_ki teh identitet tvorijo večino naših uporabnic_kov. Poleg transspolnih
oseb delamo še z uporabnicami_ki, ki doživljajo neujemanja med spolom, ki jim je bil pripisan ob
rojstvu ter njihovim doživljanjem lastnega spola in spolne identitete, a se ne identificirajo specifično
kot transspolne osebe – cisspolno nenormativne osebe. Ob tem delamo tudi z družinami oz.
pomembnimi drugimi transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, predvsem starši, kdaj pa tudi
prijatelji_cami, partnerkami_ji, itd.. Sekundarne uporabnice_ki programa TransAkcija so cisspolne
osebe, ki so vključene predvsem v izobraževalne in osveščevalne sklope programa in tudi v osebno
svetovanje.

Dejavnosti in aktivnosti zavoda so:
•

svetovanje, zavezništvo in samopomoč; individualno enkratno ali kontinuirano svetovanje,
osebno ali preko telefona/interneta, za transspolne osebe in/ali njihove bližnje, podporne
pogovorne skupine samopomoči.

•

podpora pri komunikaciji in obiskovanju medicinskih in uradnih institucij; npr. psihiatrinja_er,
Zavod RS za zdravstveno zavarovanje, centri za socialno delo, upravne enote, …,

•

informiranje, izobraževanje in osveščanje o tematikah transspolnosti; organizacija strokovnih
srečanj in okroglih miz, predavanja na fakultetah, izobraževanja za nevladne organizacije,
podjetja, udeležba na panelih festivalov, izdaja člankov,

•

program usposabljanja za prostovoljno delo,

•

izdaja publikacij, zloženk in raziskav; publikacija Vsi spoli so resnični, raziskava Potrebe
transspolnih oseb v Sloveniji (2015), informativni in izobraževalni materiali,

•

mreženje in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter lokalnimi organizacijami,

•

vključenost v krovno evropsko organizacijo za tematike transspolnosti TGEU – Transgender
Europe in mednarodno mladinsko in študentsko organizacijo za lezbijke, geje, biseksualne,
transspolne, kvir in interseksualne osebe IGLYO,

•

zavzemanje za ureditev človekovih pravic transspolnih oseb z državnimi pravnimi institucijami
v Sloveniji.

Aktivnosti zavoda 1. 1. 2016–31. 12. 2016:
Podporne skupine za transspolne osebe izvajamo vsakih 14 dni. Srečanja so bila: 12. 1., 26. 1., 9. 2.,
23. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 20. 9., 4. 10., 18. 10.,
15. 11., 29. 11., 13. 12., 27. 12. Srečanje pogovorne podporne skupine traja okvirno 90 minut, kdaj se
podaljša za 15–30 min.
Individualno svetovanje poteka v živo na podlagi vnaprejšnjega dogovora za termin ali pa na
internetu. Med 1. 1. in 31. 12.2016 smo izvedle_i 80 individualnih svetovanj s transspolnimi osebami,
nekajkrat tudi ob prisotnosti družinskih članic_ov transspolnih oseb, od tega je 12 uporabnic_kov
kontinuiranih. Svetovanje traja okvirno 60 min. Izvajamo tudi nekontinuirana internetna svetovanja,
teh je v tem obdobju bilo 70.
Izvedle smo 12 usposabljanj o osnovah tematik transspolnosti za organizacije in institucije.
Udeležile_i pa smo se 6 seminarjev/konferenc/okroglih miz/debat v Sloveniji in tujini.
Ozaveščevalna kampanija o transspolnosti poteka ves čas, primarni medij, ki ga uporabljamo v te
namene je facebook stran TransAkcija (https://www.facebook.com/transakcija), kjer je tedensko
objavljenih med 8–12 informativnih, izobraževalnih, zgodovinskih objav, ki specifično naslavljajo ali
predstavljajo tematike transspolnosti ali transspolne osebe oz. pomembne dogodke, ki vključujejo ali

namerno izključujejo transspolne osebe. Novost naše osveščevalne kampanje je spletna stran
www.transakcija.si. Spletna stran je aktivna od januarja 2016 ter vsebuje ogormno podatkov, tekstov
in povezav o transspolnosti. Ogromen doseg je za ozaveščanje in informiranje imata tudi nedavno
izšli publikaciji Vsi spoli so resnični: Transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost in
Pravno priznanje spola v Sloveniji: Smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic
transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, ki jih je v sodelovanju z Zavodom TransAkcija izdalo
Društvo Legebitra.
V navedenem obdobju smo organizirale_i 7 družabnih/izobraževalnih dogodkov, med njimi tudi letno
strokovno srečanje TransMisija III: Povezovanje delovanja akterk_jev na področju transspolnosti,
transseksualnosti in cisspolne nenormativnosti..
V letu 2016 smo tudi naredile_i dokumentarni film Transspolna življenja v Sloveniji, ki predstavlja 10
transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb iz raznih krajev države, govori o raznolikih doživljanjih
lastne spolne identitete ter položaja transspolnih oseb v slovenski družbi. Film želi povečati
osveščenost o življenju transspolnih oseb v Sloveniji, predvsem pa prispevati k povečanju vidnosti in
legimitiranja transspolnih oseb, tako razkritih kot (še) nerazkritih. Film je nastal v sodelovanju Zavod
TransAkcija in Sanctuary Studios Inc (Kanada).
Premiera filma je bila 29. 6. v Stari Mestni Elektrarni v Ljubljani, dogodka se je udeležilo 180 ljudi. 22.
9. Smo v sodelovanju z Maribor skozi rožnata očala in MKC Maribor izvedle_i projekcijo in pogovor v
Marubiru. Film je predvajan tudi v sklopu 32. festivala LGBT filma, ki ga organizira Društvo ŠKUC in je
prejel nagrado Rožnati zmaj – najboljši film po izboru občistva. Film pa je 3. 12. bil predvajan tudi v
Kopru.
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