RAPORT MERYTORYCZNY FUNDACJI TRANS-FUZJA
ZA ROK 2012
2012 rok przyniósł Fundacji Trans-Fuzja wiele nowych i atrakcyjnych możliwości rozwoju.
Organizacja zaistniała realnie w świecie politycznym dzięki projektowi ustawy o uzgodnieniu
płci, wsparciu projektu ustawy o związkach partnerskich oraz licznych i owocujących
spotkaniach z przedstawicielami instytucji państwowych.
W ramach poprawy wewnętrznego funkcjonowania organizacji Zarząd przyjął plany
postępującego rozdzielania zadań oraz odpowiedzialności, a także starał się opracować strategię
pozyskiwania nowych osób w celu rozszerzenia organizacji i usprawnienia jej dotychczasowej
działalności.
Rok, który miał się okazać ostatnim rokiem świata, dla Fundacji był niezwykle przełomowy.
Pokazał, że pomimo nierzadko występujących trudności (co pokazuje chociażby nasza nieustanna
batalia w ramach pracy na rzecz projektu ustawy o uzgodnieniu płci), możemy poszerzać swoją
działalność, zwłaszcza tę skierowaną bezpośrednio do osób transpłciowych.
Jesteśmy pewne, że rok 2013 – kiedy obchodzimy pięciolecie organizacji - przyniesie nam
jeszcze więcej możliwości i że wkrótce wszyscy będziemy mogli świętować wiele zmian w
prawnej i społecznej sytuacji osób transpłciowych.
Kompleksowa ustawa o uzgodnieniu płci to nasz priorytet, wiemy jednak, że to dopiero początek
faktycznej działalności. Widzimy również koniecznośc rozszerzenia naszego mandatu – coraz
częściej spotykamy się z kwestiami osób interseksualnych oraz płciowo nienormatywnych, które
– choć nierzadko miewają podobne lub porównywalne problemy - nie identyfikują się z
transpłciowością.
Jako organizacja, której motto brzmi „Każdy ma prawo być sobą” nie tylko szanujemy, lecz
także zapraszamy wszelkie osoby sprawiające kłopot binarnemu systemowi prawno-społecznemu.
Bez względu na to czy osoba chce się odnaleźć w tym systemie, czy chce kompletnie mu
zaprzeczyć, pragniemy, aby Fundacja Trans-Fuzja stała się miejscem, gdzie taka osoba czuje się
witana i gdzie może otrzymać odpowiednią pomoc.
Dziękujemy za Wasze dotychczasowe zaufanie
Lalka, Greta, Wiktor, Ania
Zarząd Fundacji Trans-Fuzja
W tym roku postanowiliśmy trochę poszerzyć nasz raport. Tam, gdzie było to możliwe, dodaliśmy
relację z wydarzeń, w których brałyśmy udział lub które organizowałyśmy.
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DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA
Zgodnie z postanowieniami statutu Fundacja Trans-Fuzja podejmuje działania mające na celu
polepszenie sytuacji osób transpłciowych w Polsce. Działania te obejmują cztery najważniejsze
obszary zidentyfikowane przez Zarząd oraz osoby z nim współpracujące – inicjatywy
wspierające, działalność edukacyjna, działania związane z kulturą oraz rzecznictwo.

Inicjatywy wspierające
W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje bądź promuje
inicjowanie działalności mającej na celu wsparcie osób transpłciowych – transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderowych oraz innych, mieszczących się w kategorii
nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie.
Niektóre z podejmowanych działań posiadają ścisłą grupę docelową – np. osoby transseksualne,
nie oznacza to jednak, że istnieją bądź promowane są jakiekolwiek restrykcje związane ze
spotkaniami. Są one otwarte dla wszystkich.

Skierowane do grup
W 2012 roku osoby zainteresowane grupami wsparcia skierowanymi do osób transpłciowych bądź
pomocnych dla osób poszukujących informacji na podobne tematy mogły uczestniczyć w
spotkaniach organizowanych na terenie całego kraju.

Grupy wsparcia
Grupy wsparcia to w większości grupy samopomocowe prowadzone przez osoby transpłciowe, w
których niekiedy uczestniczą również psycholodzy. W 2012 roku spotkania organizowano w
poniższych miastach Polski:
•

Warszawa – grupa spotykająca się w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca, przeznaczona
dla osób poszukujących własnej tożsamości, zastanawiających się nad korektą płci,
podejmujących kroki w tym zakresie, a także dla tych, którzy proces ten mają za sobą i z
chęcią podzielą się swoim doświadczeniem z innymi. Prowadzona we współpracy ze
Stowarzyszeniem Lambda Warszawa.

•

Gdańsk – cykliczne spotkania skierowane do osób transpłciowych oraz ich bliskich i
przyjaciół.

•

Kraków – grupa wsparcia powstała pod koniec 2011 roku, jej celem jest pomóc osobom
myślącym o korekcie płci, będącym w jej trakcie lub tym, które zakończyły już proces i
poszukują kontaktu z innymi osobami trans.

•

Łódź – spotkania nieregularne, często zmieniające formę. Od grupy wsparcia, przez
zwyczajne rozmowy, aż po pokazy filmowe. Łodzianie i łodzianki mają możliwość
porozmawiać na tematy dotyczące transpłciowości, otrzymać wsparcie i porady związane
z korektą płci i zwyczajnie poznać się nawzajem.

Inne formy spotkań
Spotkania przeznaczone dla osób transpłciowych, nieposiadające jednak statusu grupy
samopomocowej, najczęściej o charakterze imprezowym. W 2012 roku spotkania takie odbywały
się w następujących miastach Polski:
•

Warszawa – Transwieczorek, odbywający się w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Klubie
City. Spotkanie ma luźny, imprezowy charakter przeznaczone jest zarówno dla osób
transpłciowych, jak i ich znajomych, przyjaciół oraz bliskich.

•

Szczecin – comiesięczne spotkania filmowe, na których można również zapoznać się z
osobami transpłciowymi i porozmawiać na wspólne tematy.

•

Legnica – transowe pogaduchy dla wszelkich osób transpłciowych: k/m i m/k, ts, tg, tv
oraz tych poszukujących własnej tożsamości. Organizacja: Maks i Freja.

Skierowane do osób indywidualnych
Spotkania
Fundacja kontynuowała formę spotkań indywidualnych (mających najczęściej formę konsultacji)
z osobami transpłciowymi, ich bliskimi (w tym również partnerami i partnerkami). Koordynacją
oraz przeprowadzaniem spotkań zajmowały się Edyta Baker, Anna Puchała oraz Greta Puchała.
Okazjonalnie indywidualne rozmowy z osobami transpłciowymi odbywali również Lalka
Podobińska i Wiktor Dynarski.
Osoby zainteresowane spotkaniem mogły zapoznać się z koordynatorkami poprzez stronę
internetową organizacji oraz zgłaszać się na konsultacje pod adresem spotkania@transfuzja.org

W ramach wsparcia indywidualnego w 2012 roku Fundacja zajmowała się także pomocą młodym
osobom transpłciowym, które – ze względu na obecną sytuację prawną – nie zmieniły jeszcze
danych osobowych, chciały natomiast (przy wsparciu rodziny) mieć możliwośc rozpocząć naukę
w szkole licealnej pod nowymi danymi. Kwestia problemów proceduralnych w takich
przypadkach bywała wcześniej zgłaszana w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dzięki czemu
w 2013 roku Biuro rozpocznie projekt mający na celu zbadać sytuację transpłciowej młodzieży w
systemie edukacji.

Ania

Edyta

Greta

Telefon zaufania
W każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 18:00 do 21:00 przy Telefonie Zaufania
Stowarzyszenia Lambdy Warszawa dyżurowały (zmiennie) osoby związane z Fundacją TransFuzja. Dyżury miały na celu odpowiedzieć na pytania osób transpłciowych – radzić sobie z
trudnościami coming outu, pomóc w poczuciu beznadziei oraz odkrywaniu samego i samej siebie.

Pomoc psychologiczna
Warszawa
Pod koniec 2012 roku Fundacja Trans-Fuzja uruchomiła w swoim biurze psychologiczne dyżury
konsultacyjne dla osób trans oraz członków ich rodzin i partnerów. Konsultacje prowadzone są
przez zespół psycholożek w składzie: Magdalena Gorzak, Izabela Jąderek, Agata Loewe i Agata
Tomaszewska. Prace zespołu koordynuje Julia Kata.
Zespół prowadzi również internetowe konsultacje psychologiczne zarówno dla osób z Polski, jak i
zagranicy pod adresem psycholog@transfuzja.org.
Regulamin konsultacji psychologicznych udostępniono na stronie Fundacji.

Julia Kata Koordynatorka

Magda Gorzak

Izabela Jąderek

Agata Loewe

Pomoc prawna
Fundacja Trans-Fuzja, jako organizacja pożytku publicznego, włącza się również w sprawy
sądowe dotyczące zarówno procesu korekty płci, jak i innych kwestii związanych z
transpłciowością. Działalność ta odbywa się na prośbę osób zainteresowanych interwencją
organizacji oraz na podstawie artykułu 8 ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania
cywilnego, w sposób określony w art. 63.
W 2012 roku Fundacja włączyła się w kilkanaście procesów dotyczących korekty płci oraz spraw
związanych z transpłciowością. Jedną z najgłośniejszych była sprawa Filipa Zagórskiego, którego
rodzice wyrzeki się go i nie chcieli utrzymywać z powodu zarówno ekspresji płciowej, jak i
tożsamości seksualnej. Przedstawiciele Fundacji Trans-Fuzja byli obecni w Krakowie podczas
jednej z rozpraw w lipcu 2012 roku, aby obserwować, w jaki sposób toczy się postępowanie. We
wrześniu sprawa została zakończona wygraną Zagórskiego.

TransKARTA
TransKARTA jest legitymacją przeznaczoną dla osób transpłciowych. Ma ona pomóc w
identyfikacji osoby, której wygląd czasami lub stale różni się od tego, jaki ma w swoich
dokumentach tożsamości. Dlatego transKARTA z a w i e r a d w a z d j ę c i a t w a r z y, j e d n o
przedstawiające osobę jak w dokumencie tożsamości (dowód osobisty), oraz drugie, w postaci
alternatywnej, które wyraźnie różni się od tego pierwszego (np. w peruce, w mocnym makijażu
itp.), niemniej obydwa zdjęcia dotyczą tej samej osoby fizycznej. Ponadto, transKARTA zawiera
imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości jej posiadacza, co wzmacnia identyfikację.

W 2012 roku Fundacja wznowiła wydawanie transKarty po dłuższej przerwie wynikającej z
problemów logistycznych.

transKarta - awers

transKarta - rewers

Działalność edukacyjna
W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja prowadzi warsztaty z zakresu wielu
aspektów transpłciowości. Warsztaty te dotyczą zarówno podstawowych wiadomości o tej
tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy wspiera Fundacja Mama Cash,
działania wokół projektu zaś koordynuje prezeska Lalka Podobińska.
Ponadto, najcześciej we współpracy z innymi organizacjami, występujemy w panelach, debatach
i wykładach na temat transpłciowości oraz różnorodności płciowej.
Fundacja stara się również doradzać w kwestiach akademickich, szczególnie przy konsultacji
prac licencjackichm magisterskich i doktorskich. Tematami akademickimi zajmuje się Wiktor
Dynarski.

Publikacje
Dzięki wsparciu z Funduszu Mama Cash Fundacja stworzyła broszury informacyjne z zakresu
transpłciowości oraz ulotki propagujące różnego rodzaju cykliczne spotkania (grupy wsparcia,
spotkania filmowe, imprezy itp.) skierowane do osób transpłciowych i ich bliskich. W 2012 roku
rozpoczęto prace nad publikacją podręcznika „i inni”, którego premiera przewidywana jest na
pierwszy kwartał 2013 roku. W ramach dotacji Mama Cash Fundacja wsparła również dział
transAkcje czasopisma replika.

Warsztaty
W 2012 roku, dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Mama Cash, Fundacja zorganizowała
trzynaście warsztatów edukacyjnych na terenie całej Polski. Warsztaty skierowane były do
różnych grup (w tym także do ekspertów) oraz dotyczyły różnych kwestii związanych z
transpłciowością. Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowanym w 2010 roku
(na bieżąco aktualizowany) warsztat „Oswajanie transpłciowości” – kilkugodzinny wykład
połączony z ćwiczeniami, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości osobom, które
nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką, bądź wciąż wiedzą o niej niewiele.
W 2012 roku Fundacja rozszerzyła swoją ofertę warsztatową o zajęcia dla grup i organizacji
działających na rzecz osób LGBT. Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na kwestię włączania
interesów osób transpłciowych do programów działania organizacji na rzecz osób homo-,
biseksualnych oraz transpłciowych.
Dodatkowo w ramach projektu Funduszu Mama Cash Fundacja po raz kolejny zrealizowała
warsztat poświęcony kwestion transpłciowości w rodzinie, a także zorganizowała warsztat w
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Warsztaty zorganizowane w 2012 roku:
23 marca – „Oswajanie transpłciowości” – Kraków (Konferencja Seksualności)
20 maja – „Transinkluzywność w ruchu lgbT” – Kraków (Queerowy Maj)
26 maja – „Transpłciowa rodzina” – Warszawa (Konferencja "Nienormatywne Praktyki Rodzinne")
18 sierpnia – „Oswajanie transpłciowości” – Zielona Góra
17 września – „Oswajanie transpłciowości” – Kraków
23 października – „Oswajanie transpłciowości” – Kraków
25 października – „Oswajanie transpłciowości” – Warszawa (Queerowe Centrum Społeczne)
27 października- „Oswajanie transpłciowości” – Szczecin (Szczecińskie Dni Różnorodności)
17 listopada – „Oswajanie transpłciowości” – Łódź (Krytyka Polityczna)
26 listopada – „Potrzeby osób transpłciowych w pracy policji” – Legionowo (Centrum Szkolenia
Policji)
1 grudnia - „Transpłciowa rodzina” – Bielsko-Biała (Festiwal Tęczowych Rodzin)
5 grudnia – „Oswajanie transpłciowości” – Lublin
7 grudnia – „Oswajanie transpłciowości” – Kraków
11 grudnia – „Oswajanie transpłciowości” – Wrocław
Warsztaty zorganizowane poza projektem:

14 marca – „Osoby transpłciowe w pracy psychologów” – Warszawa (Wydział Psychologii,
UW)

Spotkania
•

2.2012 – 12 lutego w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii w Warszawie odbyło się
spotkaie poświęcone kwestiom transpłciowości oraz interseksualności w sporcie. Sportowi
działacze LGBT z całej Europy mieli okazję porozmawiać na temat możliwości
przeciwstawiania się transfobii oraz interfobii w sporcie oraz w jaki sposób binarne
myślenie o płci i hormonach powoduje, że osoby TI są instytucjonalnie wykluczane z
większości sportów – zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorskich. O tych przejawach
dyskryminacji z aktywistami rozmawiał Wiktor Dynarski.

Działania związane z kulturą
Działalność kulturalna Fundacji to zarówno organizacja, jak i promocja wydarzeń.
Do tej pory największym i najpopularniejszym naszym wydarzeniem były Wybory Miss Trans.
Oprócz tego Fundacja zajmuje się promocją oraz transonatem nad wydarzeniami trans*, inter,
queer, a także LGBT. Wydarzenia przyjazne osobom transpłciowym publikujemy w kalendarzu na
naszym portalu.
W ramach działalności polityczno-kulturalnej organizujemy także manifestacje oraz przyłączamy
się do już istniejących. Do tej pory najważniejszą polską manifestacją jest Dzień Pamięci Osób
Transpłciowych przypadający na 20 listopada.

Manifestacje i spotkania
•

6.2012 – udział kilkunastu wolontariuszy Fundacji w Paradzie Równości w Warszawie

Parada Równości. Od lewej: Kinga Kryszk, Wiktor Dynarski oraz Marcin
Rzeczkowski. Fot. Joanna Łojas

•

11.2012 - Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Transpłciowych. 20 listopada wspominamy
Tych z nas, którzy za odwagę bycia sobą zapłacili najwyższą cenę. W tegorocznych
obchodach Dnia Pamięci wzięli udział licznie przybyli aktywiści i sympatycy fundacji.
Swoją obecnością zaszczyciła je także posłanka na Sejm Anna Grodzka. Chwila zadumy
oraz minuta ciszy poświęcona Ofiarom transfobii, były naszym wyrazem pamięci o tym,
że nigdy nie powinniśmy się godzić na żadne usprawiedliwianie agresji w stosunku do
osób wyrażających swoje „ja” w sposób niekonwencjonalny i odbiegający od norm
przyjętych w poszczególnych społeczeństwach. Więcej »

Prezentacja listy ofiar transfobii

Projekty artystyczne
•

7.2012 – partnerstwo w projekcie Piotra Wysockiego - TRANSEURO 2012 - realnego meczu
z udziałem gejów, lesbijek, osób transpłciowych oraz przyjaciół środowisk LGBT na
jednym z publicznych stadionów Krakowa. Projekt był częścią Grolsch ArtBoom Festival
podczas edycji „Twierdza Kraków”. Jego celem było uderzać w twierdzę paradygmatu
męskiego, heteroseksualnego kibica, piłkarza/piłkarki. Więcej »
Przeczytaj również relację: „Transeuro według Edyty B., czyli jak po 20 latach znów

zagrałam w piłkę”

Edyta Baker, bramkarka Różowych, sprawdza podczas treningu swoje
możliwości. Fot. Maria Dagmara Kowalska

Wybory Miss Trans
Idea Wyborów Miss Trans powstała na początku 2011 roku. Fundacja Trans-Fuzja oraz Kim Lee,
jako organizatorzy imprezy przyjęli misję upowszechniania wiedzy o płci, zarówno w wymiarze
kulturowym jak i psychologicznym oraz upowszechnianie wiedzy o transpłciowości.
Celem konkursu jest wybór przez komisję jury Miss Trans 2012, I Wicemiss Trans 2012 oraz II
Wicemiss Trans 2012 przez internautów serwisu Naszemiasto.pl Miss Trans Internetu 2012, a
także przez gości klubu Le Garage Miss Trans Publiczności 2012 oraz Miss Trans Look 2012 przez
fundatorkę/fundatora nagrody specjalnej.
Wybory Miss Trans są festiwalem kobiecości, konkursem, w którym transkobiety prezentują, w
jaki sposób grają oraz pracują z różnychmi aspektami kobiecości. Konkurs stroni jednakże od
akcentów erotycznych czy wulgarnych, promując przede wszystkim osobowość, nie zaś ciało, czy
jego atrakcyjność. Każda kandydatka zobowiązana jest do zaprezentowania się na scenie w
trzech odsłonach: strój codzienny, strój wieczorowy oraz strój dowolny. Więcej informacji na
temat przebiegu konkursu udostępnia regulamin.

W 2012 roku laureatką Wyborów została Lukrecja Kowalska. Na stronie Fundacji można zapoznać
się zarówno z jej relacją z wydarzenia, jak i przemyśleniami po zakończeniu Wyborów i
odebraniu głównej nagrody.

Prezeska Fundacji Trans-Fuzja Lalka
Podobińska dekoruje Miss Trans 2012 –
Lukrecję. Fot. Łukasz Sowa
A potem byłam gwiazdą. To bardzo fajne uczucie. Podchodzili do mnie ludzie, których nie
znałam i okazywało się, że wiedzą sporo o mnie, znają moje pasje, kibicują mi... (...) To
były cudowne chwile. Bawiłam się do białego rana. Czułam się świetnie. Czułam się
spełniona. To była niesamowita noc.
Narodziny Gwiazdy, czyli II Wybory Miss Trans oczami Lukrecji

Inne wydarzenia
•

W czerwcu 2012 roku Fundacja Trans-Fuzja włączyła się w działania promocyjne książki
„Dziewczyna z portretu” (wydawnictwo Znak) opowiadającej historię jednej z pierwszych
osób, która zdecydowała się skorygować płeć.

Rzecznictwo

Ustawa o uzgodnieniu płci
W maju 2012 partia Ruch Palikota złożyła w Sejmie projekt ustawy o uzgodnieniu płci – pierwszą
w historii Polski propozycję ujednolicenia przepisów określających warunki możliwości prawnej
korekty płci zarówno w przypadku osób transpłciowych, jak i interseksualnych.
Projekt – zgodnie z założeniami, które Fundacja Trans-Fuzja opracowywała jeszcze pod koniec
2010 roku – ma na celu zmniejszyć obciążenie osoby wnioskującej o prawną korektę płci poprzez
wprowadzenie zmiany danych osobowych w bezprocesowym postępowaniu sądowym, w którym
uczestniczyłaby jedynie osoba zainteresowana i sędzia, bez udziału osób trzecich. Do wniesienia
o zmianę danych osobowych nie będą ponadto potrzebne żadne interwencje medyczne, a
jedynie stwierdzenie o przeżywaniu tożsamości płciowej innej od płci nadanej tuż po urodzeniu.
Projekt ustawy nadaje ponadto na organy państwowe obowiązek wystawienia nowego aktu
urodzenia osobie wnioskującej o korektę płci prawnej, aby zagwarantować odpowiednie prawo
do prywatności oraz uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do poprzednich danych.
W kontekście osób interseksualnych projekt ustawy, wzorując się na powszechnej deklaracji
praw człowieka, wprowadza absolutne poszanowanie integralności cielesnej i zakazuje
niewłaściwych oraz niepotrzebnych interwencji medycznych na dzieciach, których oznaki
cielesne utrudniają oznaczenie płci według schematu „kobieta-mężczyzna”.
Projekt umożliwia korektę płci prawnej u osób transpłciowych od 16 roku życia, u osób
interseksualnych zaś od 13. Decyzja ta, jednakże, powinna pochodzić od osoby, której kwestia ta
dotyczy, nie zaś od rodziców lub osób, które można podejrzewać o stosowanie jakiejkolwiek
formy nacisku.

Związki partnerskie
W 2012 roku Fundacja Trans-Fuzja podjęła decyzję o wspieraniu projektów ustaw o związkach
partnerskich stworzonych przez osoby związane ze środowiskiem aktywistów i aktywistek LGBT.
Decyzja ta, jednakże, miała miejsce dopiero przy potwierdzeniu, że projekty zakładają
wspieranie zarówno par jedno-, jak i różnopłciowych.
Fundacja Trans-Fuzja dała jasno do zrozumienia, że zależy jej na w pełni inkluzywnym prawie,
które będzie szanowało możliwość zawarcia związku partnerskiego również przez osoby
transpłciowe. Wsparcie projektu, który zapewniałby taką możliwość jedynie parom
jednopłciowym, oznaczałoby działanie sprzeczne z misją i wizją Fundacji.

W ramach działań na rzecz projektów ustaw Fundacja wstąpiła również do koalicji Partnerstwo
dla Związków, działającej na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich. Jak
dotąd koalicja wspiera projekty stworzone w środowisku osób LGBT, podkreślając, że w
przeciwieństwie do projketu autorstwa posła Artura Dunina, bierze on pod uwagę realne
potrzeby osób chcących zawrzeć związek partnerski i nie jest stworzony dla gier politycznych.

Badania
•

Zainicjowanie (we współpracy ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa oraz Kampanią
Przeciw Homofobii) i zakończenie pierwszego polskiego badania mającego na celu
zebranie informacji na temat sytuacji osobistej, społecznej, medycznej, prawnej osób
transpłciowych w Polsce. Strona internetowa badania: http://www.badanielgbt.pl/.

Publikacje
•

W grudniu 2012 roku odbyła się konferencja prasowa, na której
zaprezentowano wyniki wspomnianego wyżej badania. Wyniki zawarto
również w raporcie o sytuacji społecznej osób LGB i T za lata 2010–
2011 pod redakcją Mirosławy Makuchowskiej oraz Michała Pawlęgi.

W 2012 roku Fundacja zaangażowała się również we współpracę z polską
Policją, czego wynikiem były zarówno szkolenia i warsztaty skierowane
do kadry policyjnej, jak i zaangażowanie w pracę przy tworzeniu
poradnika antydyskryminacyjnego dla policjantów.
Wynikiem współpracy stało się włączenie problemtyki transpłciowej do treści poradnika.
•

W specjalnie stworzonym rozdziale znalazły się opisy oczekiwanego zachowania
funkcjonariuszy w kontakcie z osobami transpłciowymi, prezentacja transKarty jako
narzędzia pomagającego stwierdzenie oficjalnej tożsamości oraz lista pytań, których
funkcjonariusz bądź funkcjonariuszka nie powinni zadawać podczas jakiegokolwiek
kontaktu z osobami transpłciowymi w swojej pracy (dotyczy również sytuacji
aresztowania).
Premierę poradnika przewiduje się na pierwszą połowę 2013 roku. Zostanie on wydany
dzięki wsparciu biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Konferencja „Płeć pod kontrolą?”

21 kwietnia Fundacja Trans-Fuzja wraz z Fundacją im. Heinricha Bölla zorganizowały
konferencję pod patronatem prof. Ireny Lipowicz, Rzeczniczki Praw Obywatelskich „Płeć
pod kontrolą? Sytuacja osób transpłciowych w Polsce i na świecie”.
Referaty i prezentacje dotyczyły różnych politycznych kontekstów, wszystkie jednakże
zgadzały się co do konieczności forsowania prawnoczłowieczego dyskursu w kontekście
korekty płci metrykalnej i zabezpieczenia osób transpłciowych i interseksualnych przed
dyskryminacją i łamaniem praw do podstawowych potrzeb jako członków i członkiń
społeczeństwa obywatelskiego. Ulrike Lunacek – posłanka do Parlamentu Europejskiego z
Grupy Zielonych i Wolnego Przymierza Europejskiego – prezentowała możliwości prawnej
ochrony tożsamości płciowej na szczeblu Unii Europejskiej i Rady Europy, Jerzy Szczęsny –
referent ds. polityki antydyskryminacyjnej i polityki społecznej grupy Bündnis 90 i
Zielonych w Bundestagu – zreferował zagadnienie prawnej ochrony osób transseksualnych
w Niemczech, Maria Sundin – przedstawiciela Szwedzkiej Federacji na Rzecz Praw Osób
LGBT i Transgender Europe – omówiła zaś problem ochrony praw osób transpłciowych w
Szwecji, szczególnie zaś kwestie wymuszania sterylizacji jako warunku zmiany danych
osobowych.
Kontekst polski reprezentowali Mirosław Wróblewski – Dyrektor Zespołu Prawa
Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Anna
Śledzińska-Simon z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz posłanka Ruchu Palikota – Anna Grodzka.

Lalka Podobińska – prezeska Fundacji Trans-Fuzja – oraz Wolfgang
Templin – dyrektor Fundacji Heinricha Bölla w Polsce

Pełna relacja z wydarzenia dostępna na stronie Fundacji Trans-Fuzja

Udział w koalicjach i komisjach

•

Kontynuacja uczestnictwa w Radzie Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Komisji Dialogu
Społecznego ds. Równego Traktowania m.st. Warszawy.

•

6.2012 udział w III Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji LGBTQ w Toruniu. W spotkaniu
wzięły udział, poza Fundacją Trans-Fuzja, następujące organizacje Fabryka Równości,
(Łódź) Grupa IRIS (Białystok), Wolontariat Równości (Warszawa), Lambda Zielona Góra,
Lambda Warszawa, Lambda Bydgoszcz, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności (Toruń),Fundacja Autonomia (Kraków), Stowarzyszenie Tęczówka (Katowice), Zjednoczenie
Pozytywni w Tęczy (Warszawa), Fundacja Kultura dla Tolerancji (Kraków), Stowarzyszenie
Otwarte Forum (Warszawa) oraz Kampania Przeciw Homofobii (Warszawa) Więcej »

•

7.2012 Fundacja Trans-Fuzja przystąpiła do koalicji Partnerstwo dla Związków,
działającej na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par
jednopłciowych i różnopłciowych. Więcej »

Spotkania polityczne
•

1.2012 – 26 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Trans-Fuzja z
wojewódzkimi pełnomocnikami policji ds. ochrony praw człowieka. Spotkanie, podczas
którego odbyła się również prezentacja nt. Transpłciowości, tożsamości i ekspresji
płciowej, a także działalności samej Fundacji, okazało się niezwykle owocne. Policja
zadeklarowała chęć współpracy z Fundacją, szczególnie w zakresie szkolenia
funkcjonariuszy w problematyce transpłciowej. Szczególnym zainteresowaniem obecnych
cieszył się projekt transKARTY, w której policja widzi realną szansę na wprowadzenie
procedur ograniczających problematykę transpłciowego coming outu w przypadku
kontaktu ze służbami mundurowymi. Więcej »

•

3.2013 – 6 marca Fundacja Trans-Fuzja wzięła udział w spotkaniu z Ralfem-René
Weingärtnerem – Dyrektorem Dyrektoriatu Praw Człowieka i Antydyskryminacji (DGII)
Rady Europy – dot. problemów, z jakimi najczęściej borykają się osoby LGBT w Polsce
oraz jak Rada Europy może pomóc zmienić obecną sytuację.

•

6.2012 – udział w spotkaniu eksperckim „Porozmawiajmy o człowieku” nt. działań
antydyskryminacyjnych w jednostkach policji, zorganizowanym z inicjatywy Komendy
Głównej Policji. Spotkanie miało na celu przedstawienie postępu w pracach nad
założeniami poradnika. Wśród pozostałych zaproszonych organizacji znalazły się m.in.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenia Afryka Inaczej, Lambda Warszawa,
Kampania Przeciw Homofobii, Pracownia Różnorodności, Otwarte Forum, Otwarta

Rzeczpospolita oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. W spotkaniu wzięli także udział
przedstawiciele i przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym prof. Irena
Lipowicz. Więcej »
•

7.2012 – udział w konferencji inaugurującej w Polsce Projekt Rady Europy Zwalczanie
dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Konferencję
zorganizowała Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania we współpracy z Radą
Europy. W panelu pt. „Co należy zrobić” wystąpił wiceprezes Wiktor Dynarski, którego
prezentacja poruszała palące problemy społeczności osób trans. Więcej »

•

7. 2012 – spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji zrzeszonych w koalicji
Partnerstwo dla Związków, w tym Fundacji Trans-Fuzja, z Marszałek Sejmu Ewą Kopacz.
Więcej »

Korespondencja z przedstawicielami władz, komentarze i oświadczenia
•

28 kwietnia – publikacja oświadczenia wzywającego do przeciwdziałania transfobii. W
reakcji na atak na biuro poselskie Anny Grodzkiej Zarząd Fundacji postanowił zwrócić
uwagę na narastający w polskim społeczeństwie problem nienawiści skierowanej do osób
transpłciowych. Więcej »

•

28 maja – podpisanie Deklaracji z Oslo. Dokument ten zwraca uwagę na problem
bezwzględnej kryminalizacji przekazywania wirusa HIV jako kwestii wymagającej
przyjrzenia się z perspektywy praw człowieka. Deklaracja jest zwieńczeniem
wielomiesięcznej pracy nordyckich organizacji na rzecz praw człowieka.

•

27 września – wystosowanie listu do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania jako
reakcja na wypowiedzi minister Kozłowskiej-Rajewicz sugerujące jakoby ubezpłodnienie
osób transpłciowych miało stać się warunkiem prawnej korekty płci. Więcej »

•

20 paźdzernika – wydanie oświadczenia z okazji międzynarodowego dnia działań na rzecz
depatologizacji transpłciowości, w którym Zarząd zwraca uwagę na konieczność zmiany
medycznej klasyfikacji zjawisk kojarzonych z transpłciowością przy jednoczesnym
zapewnieniu refundacji kosztów związanych z zabiegami i interwencjami medycznymi.
Więcej »

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
Konferencje i seminaria
•

8.12 – udział Noela Aubreya – przedstawiciela słowackiej inicjatywy TransFúzia – w
corocznej konferencji międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje działające
na rzecz młodzieży i studentów – ANSO. Aubrey, zgodnie z umową pomiędzy Fundacją
Trans-Fuzja oraz inicjatywą TransFúzia, reprezentował obydwie organizacje podczas
konferencji The Queer Angle. A look at the Queer society. Aubrey otrzymał ponadto
prawo reprezentacji Fundacji Trans-Fuzja podczas walnego zgromadzenia ANSO.

•

9.12 – udział Wiktora Dynarskiego oraz Jana Wlazło w Czwartej Europejskiej
Transpłciowej Radzie w Dublinie. Od 7 do 9 września delegaci z całej Europy mogli
porozmawiać w licznym, ponaddwustuosobowym gronie o różnych aspektach
transpłciowości. Każdy dzień konferencji poświęcono jednemu z istotnych zagadnień
dotyczących transpłciowości – istniejącej i pożądanej sytuacji prawnej, transfobicznej
przemocy i mowie nienawiści oraz działalności organizacji pozarządowych, którym zależy
na uwrażliwieniu społeczeństwa na zauważeniu problemów osób trans*.
Każdy z panelistów miał okazję opowiedzieć, jak wygląda życie osób trans* w ich kraju,
na jakich działaniach koncentrują się lokalne organizacje, a także co jeszcze wymaga
zmiany. Konferencja umożliwiła delegatom wymianę doświadczeń i podzielenie się z
resztą zaproszonych pomysłami na poprawienie sytuacji osób trans*. Przede wszystkim
pozytywne przykłady (choćby z Argentyny, gdzie korekta płci nie wymaga ani sprawy
sądowej, ani żadnej diagnozy) przynoszą wiarę w korzystne dla środowiska trans* zmiany
w społeczeństwie.
Wiktor Dynarski, jako jeden z panelistów, przedstawił aktualny stan prawno-społeczny
procesu korekty płci w Polsce (i sytuacji osób transpłciowych w ogóle) wraz z planami
jego zmiany w prezentacji „Legal Gender Recognition in Poland or the Polish Transition
Paradox”. Więcej »

•

10.12 – udział w corocznej konferencji ILGA-Europe w Dublinie

•

11.12 – spotkanie z organizacją Trans*Vanilla w Budapeszcie oraz udział w dyskusji na
temat różnorodnych doświadczeń osób transpłciowych w Polsce i na Węgrzech

•

12.12 – udział w konferencji ILGA World w Sztokholmie

Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych
•

9.12 – powtórny wybór Wiktora Dynarskiego na współprzewodniczącego międzynarodowej
organizacji Transgender Europe po zmianach w strukturze władz, kadencja do 2014 roku

Warsztaty
•

8 czerwca – warsztat „Transgender @ the workplace” dla pracowników słowackiego
oddziału firmy IBM dotyczący problematyki wdrażania odpowiedniej polityki
równościowej w celu odpowiedniego dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób
transpłciowych.

Projekty i korespondencja
•

Kontynuacja wsparcia inicjatywy dotgay lobbującej w celu wprowadzenia domeny .gay,
list do wglądu na stronie dotgay.com.

•

Wystosowanie w styczniu 2012 roku listy do polskich eurodeputowanych w sprawie
poparcia deklaracji na rzecz praw osób LGBT (zawierającej również konkretne punkty
dotyczące praw osób transpłciowych) wydanej przez organizację ILGA-Europe.

•

Udział, wraz z pięćdziesięcioma organizacjami LGBT z regionu krajów członkowskich Rady
Europy, w akcji „Podziękuj Komisarzowi Hammarbergowi”, w ramach której Trans-Fuzja
wysłała odchodzącemu Komisarzowi Praw Człowieka kartkę pocztową z podziękowaniami
za jego zasługi na rzecz osób transpłciowych. Z przygotowaną specjalnie na tę okazję
książką można zapoznać się w internecie.

•

Rozpoczęcie współpracy z pięcioma europejskimi organizacjami działającymi na rzecz
osób transpłciowych – Spirit Level Transgender Society (Wielka Brytania), Cork Trans Peer
Support Group (Irlandia), Time To Change CIC (Wielka Brytania), Transman.nl (Holandia)
oraz Transvanilla Transznemu Egyesulet (Węgry) – której celem ma być wnioskowanie o
wspólny projektu „Transnormia” w ramach programu edukacji dorosłych Grundtvig.
Realizację projektu przewiduje się na lata 2013-2015.

•

Wystosowanie w lipcu 2012 roku – w odpowiedzi na wezwanie organziacji Amnesty
Internationa; – listów do trojga członków rosyjskiej Dumy w sprawie projektu 44554-6,
mającego na celu zakazanie "propagandy homoseksualnej". Więcej »

Raporty
W 2012 roku Fundacja pozostawała w kontakcie z Organizacjów Narodów Zjednoczonych
oraz Radą Europy w kwestiach dotykających osób transpłciowych. W ramach wymiany
korespondencji Trans-Fuzja starała się nakreślić organom międzynarodowym problemy
wynikające z obecnej praktyki korekty płci, braku odpowiedniej do potrzeb osób
transpłciowych refundacji zabiegów oraz leków hormonalnych, a także niewystarczalności
przepisów antydyskryminacyjnych i prawa chroniącego przed przemocą. Kontakty te
traktujemy jako trwające, sądząc, że okażą się szczególnie istotne w 2013 roku, kiedy to
praca nad ustawą o uzgodnieniu płci naprawdę się rozwinie.

Manifestacje
•

6.2012 – udział w 3. marszu Bratislava PRIDE, Słowacja

Trans-Fuzja (PL) i TransFúzia (SK) razem podczas
bratysławskiego marszu. Fot. Zuzana Žiaková

•

8.2012 – udział w 2. marszu Prague PRIDE, Czechy

•

9.2012 – udział w ulicznej demonstracji przeciwko patologizacji transpłciowych
tożsamości, Dublin, Irlandia

WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIE
Zarząd i Rada Fundacji
Według statutu Fundacji Trans-Fuzja Zarząd i Rada to organy sprawujące władze w organizacji
oraz kontrolujące jej działalność. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz (§10), a także zbiera się raz na trzy miesiące (§12) oraz może dokonywać zmian w jej
statucie, nie włączając w to celów, dla których realizacji Fundacja została ustanowiona (§13).
Rada Fundacji sprawuje funkcje doradcze i kontrolne w Fundacji (§ 15) i zbiera się co najmniej
raz w roku (§16). Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: opiniowanie działalności
Zarządu Fundacji, zatwierdzanie ramowego planu działania, podejmowanie, na wniosek Zarządu
Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji oraz kontrolowanie
działań zarządu i pracowników Fundacji w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami i
celami statutowymi Fundacji (§18).

Zmiany w strukturze
W 2012 z powodu dotychczasowego braku aktywności ze strony członków i członkiń Rady
Fundacji postanowiono zmienić jej skład, aby stworzyć jak najefektywniejszy organ kontrolujący
zarówno działania Zarządu, jak i ogólny kierunek pracy organizacji.
Według statutu organizacji Rada Fundacji może składać się z od 5 do 19 osób (§ 14, pkt. 1) oraz
sprawuje funkcje doradcze i kontrolne w Fundacji (§ 15, pkt. 1). Ponadto członkowie Rady nie
mogą być jednocześnie członkami Zarządu lub pozostawać w stosunku pracy z Fundacją (§ 15,
pkt. 5)
W czerwcu Rada Fundacji podjęła uchwałę o zmianie jej składu. Obecni członkowie i obecne
członkinie to: Anna Grodzka (przewodnicząca), Robert Biedroń, Krzysztof Kliszczyński, Inga
Kostrzewa, Przemysław Szczepłowski, Lech Uliasz oraz Agnieszka Weseli.

Struktura pracownicza
Dzięki wsparciu operacyjnemu Funduszu Open Society oraz wsparciu projektowemu Mama Cash
Fundacja mogła ustalić strukturę pracowniczą, a także określić zakres obowiązków osób
zarządzających organizacją i jej majątkiem.
Do struktury tej na początku roku należeli – Lalka Podobińska, Greta Puchała oraz Wiktor
Dynarski. W połowie 2012 roku do zespołu dołączyła Edyta Baker – nowa administratorka –
częściowo zastępująca wiceprezeskę Gretę Puchałę, przebywającą na urlopie wychowawczym.
Fundacja zleca również prace ekspertom wewnętrznym (socjologom, prawnikom itp.) podczas
realizacji różnych projektów.

Siedziba
23 maja Fundacja, po kilku miesiącach poszukiwań oraz intensywnych negocjacji z lokalnymi
władzami, podpisała z Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami m. st. Warszawy umowę o
wynajem lokalu przy ulicy Noakowskiego 10.

Prezydium Zarządu prezentuje dopiero co podpisaną umowę

Prace remontowane lokalu, ze względu na różnorodne trudności administracyjne, rozpoczęły się
pod koniec sierpnia. Ze względu na ograniczone Fundacja zwróciła się o pomoc do swoich
wolontariuszy. Dzięki ich pomocy już pod koniec roku biuro dysponowało otwartą przestrzenią
przeznaczoną na różne spotkania oraz pokojem terapeutycznym, w którym od listopada
odbywają się regularne konsultacje psychologiczne.
Postęp prac remontowych można prześledzić na profilu Fundacji na portalu społecznościowym
Facebook w zakładce wydarzenia. Na stronie internetowej Trans-Fuzji można również zapoznać
się z relacją autorstwa Edyty Baker.

Wolontariusze

Pod koniec 2011 roku Zarząd Fundacji Trans-Fuzja podjął działania na rzecz aktywizacji osób
zainteresowanych transpłciowym aktywizmem. Owoce tej pracy można było podziwiać podczas
wielu spotkań remontowych w nowej siedzibie organizacji oraz przy różnorodnych spotkaniach –
zarówno tych poświęconych zwykłej rozrywce, jak i konkretnemu wsparciu – w innych miastach
Polski.
W ramach poszerzenia wolontariatu Fundacji udało się również skompletować grupę
psychologiczną, która udziela osobom transpłciowym pomocy przez internet oraz w ramach
cotygodniowych spotkań w warszawskiej siedzibie.

Finanse
Granty
W 2012 roku Fundacja uzyskała trzy granty na swoją działalność w łącznej wysokości 153173.6
złotych zarówno na działalność projektową, jak i ogólną.
Wsparcie operacyjne z Funduszu Open Society
W 2012 roku Fundacja Trans-Fuzja otrzymała od Funduszu Open Society
wsparcie operacyjne, dzięki któremu możliwe było otworzenie siedziby w
Warszawie przy ulicy Noakowskiego 10 oraz zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za finanse oraz
administrację.
Fundusz Open Society wsparł również działania rzecznicze Fundacji, w tym działania wokół
projektu ustawy o uzgodnieniu płci.
Czas realizacji: 1 stycznia 2012 roku – 28 lutego 2013 roku
Projekt Funduszu Mama Cash
Przewidziany do zakończenia w kwietniu 2014 roku projekt Mama Cash to
kolejny projekt, po zakończonym w 2011, którego celem jest edukowanie
zarówno grup eksperckich, jak i środowiska LGBTQI w tematyce
transpłciowej.
Projekt przewiduje przeprowadzenie 25 warsztatów na terenie całej Polski, wspieranie
magazynu „Replika” w dalszej działalności na rzecz propagowania tematyki transpłciowej wśród
społeczności LGB, stworzenie materiałów edukacyjnych dla osób chcących dołączyć do działaczy
na rzecz praw człowieka osób transpłciowych oraz wspieranie działalności międzynarodowej
Fundacji.

Czas realizacji: 31 marca 2012 roku – 31 marca 2014 roku
Projekt Fundacji im. Stefana Batorego
Pierwszy projekt Fundacji Trans-Fuzja w ramach programu „Demokracja w
działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego, realizowany we współpracy z Polskim
Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.
Projekt dotyczy zbadania działania polskiego wymiaru sprawiedliwości
odnośnie postępowań sądowych dotyczących zmiany płci metrykalnej,
wszczynanych przez osoby transpłciowe. Monitoring prowadzony pod kątem
zachowania międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w tych
postępowaniach.
Efektem projektu będą:
a) krytyczna analiza akt sądowych,
b) analiza ogólnych wrażeń osób transpłciowych z przebiegu postępowania sądowego
Czas realizacji: 1 lipca 2012 roku – 31 maja 2013 roku
Projekt organizacji ILGA-Europe
Monitoring wdrożenia zaleceń CM/Rec(2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw
Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji
seksualnej lub tożsamości płciowej prowadzony wspólnie ze Stowarzyszeniem
Kampania Przeciw Homofobii, finansowany przez międzynarodową organizację ILGA-Europe.
Celem projektu jest stworzenie narzędzia pomocnego w rzecznictwie na
rzecz osób homo-, biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych
poprzez analizę polskiego prawa i rzeczywistości społecznej w zakresie
sprostawania potrzebom społeczności LGBTI. Analiza ta zostanie
zawarta w specjalnym raporcie, którego premierę przewiduje się na
początek 2013 roku.
Czas realizacji: 1 stycznia 2012 roku – 30 listopada 2013 roku

Współpraca z Fundacją Heinricha Boella
Fundacja Trans-Fuzja otrzymuje również wsparcie organizacyjne oraz finansowe od
Fundacji Heinricha Boela, dzięki której w kwietniu 2012 roku zorganizowano
konferencję „Płeć pod kontrolą”.

Inne wpływy
W 2012 roku Fundacja Trans-Fuzja otrzymała dodatkowo darowizny od osób fizycznych na łączną
kwotę 8054 zł oraz 7939.70 zł z 1% przekazanego podatku z czego 1234.70 zł wspomogło
kampanię Miłość Nie Wyklucza.
Nie pojawiły się w działalności Fundacji żadne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

PLANY DZIAŁALNOŚCI
Podsumowanie planów na rok 2012
Z zakładanych na 2012 celów w ramach finansowania organizacji Fundacja była w stanie:
–
–
–

uzyskać grant na działalność administracyjną oraz lokal z funduszu Open Society Institute
ponownie wnioskować o grant na działalności edukacyjną z funduszu Mama Cash
zabezpieczyć finanse organizacji poprzez inne, mniejsze projekty

W planach dotyczących działalności Fundacja:
–
–
–
–
–
–
–
–

rozszerzyła działalność o miasto Kraków (cel: stworzenie większej liczby oddziałów)
zainicjowała grupę spotkaniową w Krakowie oraz pracuje nad stworzeniem grupy w
Szczecinie (cel: zainicjowanie grup spotkaniowych lub grup wsparcia (w zależności od
potrzeb regionu) w kolejnych miastach Polski)
wynajęła lokal na potrzeby działalności Fundacji w Warszawie
kontynuowała Festiwal Miss Trans
kontynuowała działalność wspierającą w całej Polsce, włącznie ze spotkaniami
indywidualnymi
przygotowała projekt ustawy o uzgodnieniu płci i wciąż działa w celu jej wprowadzenia
we współpracy z instytucjami państwowymi
kontynuowała pracę nad wprowadzeniem regulacji dot. mowy nienawiści i zbrodni z
nienawiści
kontynuowała warsztaty edukacyjne nt. transpłciowości

Plany na rok 2013
Ze względu na spore obciążenie osób zaangażowanych w Fundację ze względu na trwający
remont siedziby oraz wzmożone prace nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci niektóre cele
zakładane na rok 2012 odłożono na rok następny. Obecnie plany na 2013 rok zakładają:
–
–
–
–
–
–

ukończenie działań mających na celu zmianę statutu w celu większej inkluzywności
(trans)płciowej różnorodności oraz osób interseksualnych
zainicjowanie grupy spotkaniowej w Szczecinie oraz poszukiwanie osób chętnych do
prowadzenia podobnych spotkań na wschodzie Polski
opracowanie sposobu tworzenia oddziałów oraz ich związku z Fundacją
ukończenie remontu siedziby Fundacji
zainicjowanie nowych tematycznych grup spotkaniowych w Warszawie
współpraca nad Festiwalem Miss Trans

–
–
–
–
–
–
–
–
–

stworzenie grupy prawnej mającej na celu udzielać informacji prawnej osobom
transpłciowym i interseksualnym oraz ich bliskim
przeprowadzenie ankiety w środowisku osób transpłciowych i interseksualnych nad
potrzebami w zakresie pomocy prawnej oraz psychologicznej
kontynuacja działalności wspierającej w całej Polsce, włącznie ze spotkaniami
indywidualnymi
kontynuacja pracy oraz dialogu z organami państwa w celu wprowadzenia ustawy o
uzgodnieniu płci
rozpoczęcie pracy nad przywróceniem refundacji zabiegów i leków koniecznych w
procesie korekty płci
kontynuacja warsztatów edukacyjnych nt. transpłciowości
stworzenie materiałów edukujących także osoby transpłciowe oraz osoby chcące działać
na rzecz osób transpłciowych
poszukiwanie nowych możliwości finansowania organizacji
odbywanie wewnętrznych szkoleń wolontariuszy oraz pracowników Fundacji w zakresie
transpłciowej różnorodności, interseksualności i ogólnej antydyskryminacji

