Αθήνα, 1 Ιουλίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΔ
Μάιος 2020 – Απρίλιος 2021
Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού
χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, με την παρούσα
ανακοίνωση, σύμφωνα με το Άρθρο 13.1 του Καταστατικού του, και πιστό στις αρχές της διαφάνειας στην
Κοινωνία των Πολιτών και γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνει στην δημοσιότητα προς ενημέρωση των
μελών του, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογισμό, τόσο πεπραγμένων, όσο και
οικονομικό.
Ακολουθεί ο οικονομικός απολογισμός: Μάιος 2020 – Απρίλιος 2021.
ΕΣΟΔΑ 1-5-2020 έως 30-4-2021
α/α

Έσοδα - Αιτιολογία

Ποσό

1.

Από προηγούμενη χρήση 2019-2020

30.393,82

2.

Συνδρομές

690,00

3.

International Trans Fund

868,06

4.

ILGA-Europe

13.387,44

5.

Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ)

9.497,16

6.

Aids Healthcare Foundation (AHF)

2.133,68

7.

Χορηγία Ιδρύματος Μποδοσάκη - Ενοίκιο

1.250,00

8.

Οικονομικές Δωρεές

7.510,27

ΣΥΝΟΛΟ

65.730,43

ΕΞΟΔΑ 1-5-2020 έως 30-4-2021
α/α

Έξοδα - Αιτιολογία

Ποσό

1.

Ενοίκιο

3.000,00

2.

ΔΕΚΟ, Κοινόχρηστα κλπ.

1.518,89

3.

Λογιστικές Υπηρεσίες

1.260,00

4.

Κάλυψη τροφίμων για τρανς και ΛΟΑΤΙ
πρόσωπα που βρίσκονται σε αδυναμία

1.205,78

5.

Κάλυψη ιατρικών εξετάσεων / φάρμακα
για τρανς και ΛΟΑΤΙ πρόσωπα που
βρίσκονται σε αδυναμία

86,72

6.

Οικονομική στήριξη τρανς προσώπου για
λόγους υγείας

612,00

7.

Αγορά Υγειονομικού Υλικού

868,00

8.

Έξοδα μετακίνησης-streetwork

2.114,93

9.

Δικαστικά έξοδα ΝΑΤΦ

610,20

10.

Έξοδα Καμπάνια Εργασία στο Σεξ
“Invisible”

452,60

11.

Γενικά Έξοδα γραφείου (Γραφική Ύλη,
Καθαριστικά κλπ)

1.894,27

12.

Έξοδα ταχυδρομείου

13,37

13.

Ανανέωση DOMAIN NAME ΣΥΔ

24,18

14.

Αμοιβές Συμβασιούχων Έργων Εξωτερικών Συνεργατών

22.937,62

15.

Πληρωμές μέρους ενοικίων ή
λογαριασμών ΔΕΚΟ ή
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το
Συμβούλιο της Ευρώπης, το Aids
Healthcare Foundation και το ITF

9.290,67

16.

Έξοδα Τράπεζας

209,10

Εφορία
17.

6.577,26

ΣΥΝΟΛΟ

52.675,59

Νέο υπόλοιπο: 13.054,84.
Εξ αυτών:
• Ολοκληρώθηκε η νομική υποστήριξη υποθέσεων ΝΑΤΦ για την οποία χρησιμοποιήθηκε το ποσό των
610,20 ευρώ από την προηγούμενη περίοδο.
• Από τα 16.282,23 ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το STIFTUNG OPEN SOCIETY για την υλοποίηση της
πρώτης έρευνας με ομάδα στόχου τους ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες, χρησιμοποιήθηκαν τα 11.750,00 για την
περίοδο Ιανουάριος 2021-Απρίλιος 2021 ενώ το υπόλοιπο ποσό 4.420,00 μεταφέρονται στα έξοδα της
έρευνας των επόμενων μηνών.
• Από τα 14.618,33 ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από την ILGA-Europe με τίτλο «In)Visible-Ενίσχυση της
συνηγορίας για τα δικαιώματα των τρανς εργαζόμενων στο σεξ, καταπολέμηση των διακρίσεων και

ενδυνάμωση», με στόχο την υλοποίηση της πρώτης έρευνας για τα τρανς πρόσωπα που εργάζονται στο
σεξ χρησιμοποιήθηκαν τα 7.358,13 ευρώ για την περίοδο Σεπτέμβριος 2021 – Απρίλιος 2021 ενώ το
υπόλοιπο ποσό 7.260,20 μεταφέρονται στα έξοδα της έρευνας των επόμενων μηνών. Από την
χρηματοδότηση έχουμε λάβει 13.387,44 και αναμένεται το υπόλοιπο ποσό πληρωμής 1230,89, το οποίο
θα κατατεθεί με την ολοκλήρωση του έργου.

Συνεπώς, αφαιρούμενων αυτών των ποσών (που σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν στην
επόμενη χρήση έτους) το νέο υπόλοιπο για λοιπές ανάγκες – δράσεις είναι: 1.374,64.
Αναγκαίες επισημάνσεις σχετικά με χρηματοδοτούμενα προγράμματα που έλαβε το ΣΥΔ:
[βλέπε πίνακα εσόδων]
•
•

•

•

Το ΣΥΔ έλαβε οικονομική υποστήριξη για αγορά υγειονομικού υλικού από το International Trans Fund, ποσό
868,06 ευρώ.
Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εγκρίθηκε χρηματοδότηση από την ILGA-Europe προς το ΣΥΔ
(Σεπτέμβριος 2020 – Ιούνιος 2021), το ποσό των 14.618,33 ευρώ, με τίτλο «In)Visible-Ενίσχυση της
συνηγορίας για τα δικαιώματα των τρανς εργαζόμενων στο σεξ, καταπολέμηση των διακρίσεων και
ενδυνάμωση», με στόχο την υλοποίηση της πρώτης έρευνας για τα τρανς πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ,
την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη και ενδυνάμωση καθώς και την εκπόνηση ενός βιβλίου για τα
αποτελέσματα, το νομοθετικό πλαίσιο για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα, τις συστάσεις και τις
νομολογίες της ΕΕ καθώς και τις προτάσεις του ΣΥΔ στο ζήτημα αυτό.
Για την περίοδο Ιούλιο έως και Οκτώβριο του 2020, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Τμήμα Σεξουαλικού
Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης προς το ΣΥΔ, το ποσό των 9.500,00
ευρώ, για την κάλυψη ενοικίων ή λογαριασμών ΔΕΚΟ για τρανς πρόσωπα που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω
των συνεπειών του Covid-19.
Τέλος, το ΣΥΔ έλαβε χορηγία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την κάλυψη ενοικίου αλλά και τροφίμων τα
οποία έλαβαν 25 τρανς πρόσωπα που βρίσκονται σε αδυναμία κάλυψης της διαβίωσης τους. Η χορηγία δεν
έγινε σε χρηματικό ποσόν προς το ΣΥΔ, αλλά με απευθείας κάλυψη σε τρόφιμα. Σχετικές ανακοινώσεις με
το ακριβές ποσόν κάλυψης υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας.

Η αγορά των υπόλοιπων τροφίμων για μέλη μας που βρίσκονται σε ανάγκη, έγινε με έκπτωση 5% που χορηγήθηκε
από τα σούπερ-μάρκετ Σκλαβενίτης.
Για όλα τα παραπάνω εκδόθηκαν τα νόμιμα παραστατικά – αποδείξεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745
Τηλ. 210.9210697
Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή - 09.00-17.00
http://www.tgender.gr – http://www.transgender-association.gr/
contact@tgender.gr – transgender.support.association@gmail.com

