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LETNO VSEBINSKO POROČILO ZA 2021
Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija je prva in (zaenkrat) edina trans
specifična organizacija v Sloveniji.

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 in spolno nenormativnim
osebam ne glede na spolno identiteto in/ali spolni izraz.
Temelj našega dela je podpora transspolnih oseb v vseh sferah javnega in zasebnega življenja
ter spodbujanje trans oseb k načinom življenja, kjer živijo svojo resnico ter si dovolijo
doživljati (tudi) veselje.
Transspolnim ter LGBIQ+ osebam in zaveznicam_kom ponujamo raznolik program storitev
psiho-socialne podpore kot tudi razne dogodke, produkte, publikacije in projekte, katerih
cilji so kritično dvigovanje osveščenosti, izobraževanje in gradnja ter krepitev skupnosti.

www.transakcija.si

Delujemo za podporo, informiranje, opolnomočenje in zavezništvo transspolnih oseb v
Sloveniji, naše ključno poslanstvo pa je zagovorništvo človekovih pravic in svoboščin
transspolnih in spolno nenormativnih oseb.
Prispevamo k vidnosti transspolnih oseb in tematik v javnih družbenih prostorih, ter se
zavzemamo za pojavljanje diskurza o spolih, spolnih identitetah in spolnih izrazih v slovenski
javnosti.
Zavod TransAkcija je bil ustanovljen 30. 7. 2015 in uradno registriran kot zavod 20. 8. 2015.
Direktor mag. Linn Julian Koletnik je v zavodu zaposlen od 1. 9. 2015 naprej. Od 1. 4. 2018
dalje je v zavodu kot Programski_a koordinator_ica zaposlen Evan Grm, od 1. 12. 2019 pa
kot programska sodelavka Lea Aymard.

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.
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Svet zavoda je na seji dne, 17. 1. 2022 sprejel zaključno finančno in vsebinsko poročilo za
leto 2021.

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. 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:
•

Osebno svetovanje in medvrstniška podpora

•

Trans podporna skupina

•

TransChat

•

Plac zate

•

Podpora pri komunikaciji in obiskovanju medicinskih in uradnih institucij, npr.:
vstop v proces medicinske tranzicije, urejanje spremembe spolnega identifikatorja na
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osebnih dokumentih, urejanje zdravstvenih storitev preko Zavoda RS za zdravstveno
zavarovanje, itd.
•

Zavzemanje za ureditev človekovih pravic transspolnih oseb s poudarkom na
pravnem priznanju spola z državnimi pravnimi institucijami v Sloveniji,

•

Sodelovanje s Konzilijem za potrditev spolne identitete, ki deluje v okviru Centra za
mentalno zdravje, Psihiatrična klinika Ljubljana,

•

Organizacija izobraževalnih-izraznih in skupnostnih tematskih dogodkov,
npr.:
•

mesečni tematski dogodki TransProstor,

•

osrednje letno srečanje TransMisija,

•

mesec transspolnosti TransFormacije v mesecu novembru,

•

žalne slovesnosti ob Dnevu spomina na žrtve transfobije (20. 11.),

•

razne delavnice in dogodki (spolni izraz, makeup, video delavnice, igranje
družabnih iger, ustvarjalne delavnice … ),

•
•

in mnogo drugega,

Izdaja publikacij in raziskav;
•

raziskava Potrebe transspolnih oseb v Sloveniji (2015),

•

Vsi spoli so resnični (2016),

•

Pravno priznanje spola v Sloveniji (2016),

•

Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti (2017),

•

Med modro in roza: priročnik o transspolnosti (2019),

•

raziskava Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji (2019),
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•

•

Zin Kvirantena (2020),

•

Uporniški femini-zin (2020),

•

Srčna sporočila: LGBTIQ+ skupnost o coming outu (2021),

•

Coming out zin (2021),

•

Raziskava LGBTIQ+ osebe in coming out (2021)

•

Nebinarni zin (2021).

Projekti večanja prepoznavnosti transspolnih oseb in tematik; npr.
•

izdaja dokumentarnega filma Transspolna življenja v Sloveniji (2016),

•

fotografska razstava 30’’ – Portreti transspolnih in cisspolno nenormativnih
oseb (2017),

•

ilustrativni projekt TransPoteze (2018),

•

serija stripov Demiboyhood (2017 – 2018),

•

izdaja prispevkov v rubriki Transpektive (2018 – ),

•

izdaja kratkega animiranega filma Med modro in roza: Nika in tovarna
igrač (2020),

•

Foto razstava “Trans in _____” (2021),

•

Video “Trans osebe so ene_i izmed nas”: sporočila zaveznic_kov trans oseb
(2021).

•

Program usposabljanja za prostovoljsko delo,

•

YouTube kanal TransTube, ki predstavlja video arhive dogodkov TransAkcije ter
izvirne informativne, razvedrilne, umetniške in politične vsebine o LGBTIQ
tematikah s posebnim poudarkom na transspolnosti,
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•

informiranje, izobraževanje in osveščanje o tematikah transspolnosti;
•

organizacija okroglih miz in javnih diskusij,

•

predavanja na fakultetah, izobraževanja za nevladne organizacije,

•

izobraževalne ustanove in podjetja – tudi preko sodelovanja v projektu Certifikat
LGBT prijazno, ki ga izvaja Mestna občina Ljubljana,

•

•

udeležba na panelih festivalov,

•

izdaja člankov,

Vključenost v krovno evropsko organizacijo za tematike transspolnosti TGEU –
Transgender Europe, mednarodno mladinsko in študentsko organizacijo za
lezbijke, geje, biseksualne, transspolne, kvir in interspolne osebe IGLYO, ter regijsko
krovno organizacijo za LGBTI organizacije na Balkanu in v Zahodni Turčiji LGBTI
ERA.

•

mreženje in sodelovanja z mednarodnimi, nacionalnimi ter lokalnimi nevladnimi
organizacijami in iniciativami zavoljo vzpostavitev aktivnih zavezništev, gradnje
solidarne aktivne družbe in medsebojnega informiranja in učenja.

Aktivnosti zavoda 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021:

Preden predstavimo aktivnosti in dejavnosti zavoda v letu 2021, želimo zapisati, da je na naše
delo in gradnjo skupnosti v letu 2021 imelo neprecenljiv vpliv dejstvo, da smo s 2021
končno začele_i delovati v lastnem prostoru, katerega so nam solidarno ponudile_i
soborke_ci pri Lezbični četrti in Društvu ŠKUC. Naš prostor so pripadnice_ki trans in
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LGBTIQ+ skupnosti izredno lepo sprejele_i, v njem smo v skladu z upoštevanjem ukrepov
za zajezitev virusa COVID-19 izvedle_i vrsto dogodkov, aktivnosti in delovnih akcij, zelo
pomemben pozitiven vpliv pa ima prostor tudi na nas kot kolektiv, kjer lahko delamo
zaposlene_i in prostovoljke_ci.

Organiziramo vrsto raznolikih aktivnosti, katerih namen je predvsem ponuditi transspolnim
in spolno nenormativnim osebam možnosti pridobivanja znanj in spretnosti ter krepitve
lastne samopodobe in sprejemanja svoje spolne identitete v varnejših okoljih ter osveščanje
zaveznic_kov o življenju, potrebah in pravicah transspolnih in LGBTIQ oseb. Vse
predvidene in načrotvane aktivnosti in dejavnosti so bile izvedene redno, v skladu s
programomv v prijavi na letni strateški načrt oz. prilagojene glede na epidemiološko sliko,
priporočila NIJZ in ukrepe glede pandemije COVID-19. Ves čas smo sledile_i ukrepom in
določene dogodke in aktivnosti zaradi upoštevanja ukrepov prestavile_i v spletni prostor.

Osebno svetovanje je naša izjemno iskana oblika podpore. Izvajamo jih v živo, preko
spletnih videoklicev in emaila. Pred COVID-19 smo imele_i svetovanja le v živo, sedaj smo
glede na jasno izražene potrebe s strani uporabnic_kov to razširile_i na splet in odločitev je
več kot smotrna. Med 1. 1. in 31. 12. 2021 smo izvedli 251 svetovanj s trans osebami in/ali
njihovimi bližnjimi, od tega je približno 40 uporabnic_kov kontinuiranih. Opažamo zelo
velik porast mladoletnih uporabnik_cov od 11 leta starosti dalje kot staršev, ki na svetovanja
prihajajo ali s svojimi otroki ali brez njih. Ponujamo tudi novo spletno obliko podpore
TransChat, deluje vsak petek od marca, uporabnic_kov je v poročanem obdobju bilo 53.

Podporno skupina za transspolne osebe izvajamo praviloma dvakrat mesečno. V letu 2021
smo izvedle_i 21 podpornih skupin, srečanja skupin so bila: 6. 1., 13. 1., 3. 2., 24. 2., 3. 3.,
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31. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 26. 5., 2. 6., 23. 6., 7. 7., 4. 8., 8. 9., 29. 9., 13. 10., 20. 10., 24. 11., 8.
12., 22. 12.. Večina srečanje je potekala na spletu, 5 skupin pa se je odvilo v živo.

V poročanem obdobju smo izvedle_i sledeče izobraževalno-ustvarjalne dogodke za
opolnomočenje, izražanje in grajenje skupnosti:
•

TransProstori: 20. 1. - Nebinarnost, 17. 2. - Umetniška pustolovščina, 17. 3. - Biti
trans v šoli, 14. 4. - Trans osebe v športu, 20. 5. - Trans osebe kot starši; 22. 9. –
Biseksualnost, 27. 10. – Aseksualnost in aromantičnost, 15. 12.: Izbira osebnega
imena.

•

izven serijski dogodki; 25. 1 - Upor v Compton's Cafeteria, 9. 2. - Coming out:
deljenje izkušenj, 23. 2. - Nebinarnost: Svoboda? Zmeda? Vesolje?, 9. 3. - Gender
Ideology, 23. 3. - Coming out: pogovori s starši, 20. 4. - Nebinarnost: Odnosi in
spolna usmerjenost, 26. 4. - Nihče me ni naučil napisati lezbične pesmi, 12. 5. Delavnica LGBTIQ+ kolažev, 1. 6. - Sovražnost pod krinko, 5. 6. - Srečanje trans
punc, 8. 6. - Being Nonbinary in the Balkans, 9. 6. - Transfobija pod krinko, 13. 6. LGBTIQ+ piknik, 15. 6. - Ljuba, literar (Slovenj Gradec), 16. 6. - Med modro in
roza (Maribor), 29. 7. – Kvir heng v Tivoliju, 20. 8. – Transfeministični brunch na
festivalu Grounded, 31. 8. - Pravice trans oseb v Sloveniji in Italiji v sodelovanju s
FVG Pride, 9. 9. – Nebinarno ustvarjalno druženje, 14. 9. – Podporna skupina o
spolnem delu, 16. 9. - Veneno: watch party z okroglo mizo v sodelovanju s Stigmo,
14. 10. - Skok v neznano: pogovor ob izidu Coming out zina.

•

Novembra smo organizirale_i TransFormacije VI – trans mesec – ki ga
organiziramo od leta 2016 dalje, za temo pa smo letos izbrale_i skupnosti. V sklopu
TransFormacij smo organizirale_i sledeče dogodke: 4. 11. - Srečanje transmaskulinih
oseb v Dobri potezi, 6. 11. – Srečanje trans punc, 17. 11. - TransMisija VIII:
www.transakcija.si

Skupnosti: 1. del: LGBTIQ+ skupnost(i) : odprti forum in 18. 11. TransMisija VIII:
Skupnosti: 2. del: Kako biti (dober_a) zaveznik_ca?, 20. 11. - Dan spomina na žrtve
transfobije 2021 – TDOR - spletna akcija, 25. 11. - Nebinarni zin: pogovor ob izidu
zina v DobriVagi in 30. 11. - Razvoj solidarnostne binder sheme. Vsi dogodki so bili
izredno obiskani in pohvaljeni. 13. 11. smo nameravale_i organizirati prvo Srečanje
trans mladih in staršev trans oseb, vendar smo ga zaradi epidemiološke slike žal
morale_i prestaviti, organizirati ga nameravamo v 2022.

Naša izvedena izobraževanja o transspolnosti in LGBT tematikah so bila; 14. 1. - LGBT
prijazno Lek, 1. 2. - LGBT prijazno za Fakulteto za socialno delo, 16. 3. – Izobraževanje o
transspolnost za kolektiv Koroška Pride, 29. 3. - Vsakdanje življenje trans oseb na Filozofski
fakulteti, 21. 5. – sodelovanje Linna Juliana Koletnika na posvet »Preprečevanje nasilja nad
LGBTI+ mladimi in ustvarjanje varnih prostorov«, organizator Fakulteta za socialno delo,
24. 5. - Izobraževanje o transspolnosti na Mladinskem Svetu Jesenice, 26. 5. - LGBT
prijazno Sensilab, 13. 9. - prispevek mag. Linna Juliana Koletnika Transspolne osebe in
nasilje na Evropski Konferenci o domačem nasilju, 22. 10. - prispevek Evan Grm o teoriji
spola na Anti-gender panel na ERA letni konferenci, 25. 10. – Izobraževanje o transspolnosti
za kolektiv Mesta žensk, 28. 10. – Izobraževanje o transspolnosti za kolektiv Društva za
nenasilno komunikacijo, 8. 12. – LGBT prijazno za Gledališče Glej, Mesto Žensk, Bunker,
10. 12. - Izobraževanje o transspolnosti za magistrske študentke_e na Fakulteti za socialno
delo, 13. 12. - Izobraževanje o transspolnosti za kolektiv večih nevladnih organizacij iz Trga
prekomorskih brigad 1, 14. 12. - Izobraževanje o transspolnosti za kolektiv Mirovnega
inštituta.
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V poročanem obdobju smo poleg vsega naštetega pripravile_i/izvedle_i in izdale_i sledeče;
poziv za nove prostovoljke_ce z veliko odziva in usposabljanje novih prostovoljk_cev,
spletno foto razstava "Trans in ___" ob Dnevu vidnosti transspolnih oseb (31. 3.), začetek
izvajanja dveh novih oblik psihosocialne podpore TransChat in Plac Zate, udeležba na
konferenci Rainbow cities, govor Lee Aymard na 2. paradi ponosa v Mariboru (26. 6.),
govor Linna Juliana Koletnika na 2. paradi ponosa na Koroškem (3. 7.), izdaja publikacije
Srčna sporočila: LGBTIQ+ osebe o coming outu, izdaja Coming out zina, objavo ključnih
rezultatov raziskave o Coming outu LGBTIQ+ oseb, v kateri je sodelovalo 477 LGBTIQ+
oseb iz vse Slovenije, izdaja Nebinarnega zina.

Ozaveščevalna kampanja o transspolnosti poteka ves čas, primarni mediji, ki jih uporabljamo
v te namene so naša spletna stran, Facebook in Instagram. Publikacije objavljamo na
platformi Yumpu. Konstatno prejemamo pohvale za naše delovanje na družbenih omrežjih
in iskren, poučen ter interaktiven pristop k osveščanju in gradnji skupnosti.

Prav tako se transspolnost še vedno pojavlja v medijih in velikokrat pri prispevkih sodelujejo
tudi predstavnice_ki in/ali člani_ce Zavoda TransAkcija. V preteklem obdobju so se med
drugim zvrstili naslednji prispevki:

•

Na kratko: Avtentičnost, Lea Aymard, RTV Slovenija

•

Ob dnevu spomina na žrtve transfobije in En dan transspolne ženske v Ljubljani,
Vrabec anarhist

•

Preverjeno: O transspolnosti, Dan Čeč, Adam Julian, Evan Grm, Lea Aymard, Linn
Julian Koletnik, Preverjeno, POP
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•

“November je tudi mesec ozaveščanja o transspolnosti”, Mladina

•

»Nekaj ti moram povedati …«, O razkritju oziroma coming outu LGBTIQ+ oseb v
Sloveniji, Mladina

•

“Ujeti smo v predstave drugih o naših telesih in o naših identitetah”, Evan Grm in
Linn Julian Koletnik, Žurnal24

•

Ali frizer svoji stranki določi spol?, Lea Aymard in Linn Julian Koletnik, Revija Salon

•

Zvočni dnevnik transspolne osebe, Linn Julian Koletnik, Val 202, RTV Slovenija

•

Kaj »coming out« pomeni za LGBTIQ+ osebe, Mladina

•

Med modro in roza, Lea Aymard, Gloss

•

Odziva(j)mo se jasno, glasno in javno!, Lea Aymard in Linn Julian Koletnik, Sektor
Ž, Radio Študent

•

Res sprejeti?: Transspolne osebe, Liam Gabriel Virag, Lea Aymard, Linn Julian
Koletnik, Tova Per Peterka, RTV Slovenija

Linn Julian Koletnik,

Direktor
Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija
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