
To πρόγραμμα TransR προτείνει συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τα τρανς άτομα που εργάζονται 
στο σεξ και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική και σωματική τους υγεία. Στο πλαίσιο 
αυτό, το πρόγραμμα υπηρετεί τους παρακάτω στόχους: 

• Αύξηση των στοχευμένων παρεμβάσεων για τις συγκεκριμένες κοινότητες.

• Προώθηση κοινωνικής ισότητας  με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματά τους.

• Βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική υποστήριξη.

• Ενδυνάμωση και ενθάρρυνση της συμμετοχής σε διαδικασίες που επηρεάζουν τη ζωή τους.

• Βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και των κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με τα 
τρανς άτομα που εργάζονται στο σεξ.

Μάθετε τα νέα μας στο Facebook, Instagram & Twitter 

Το πρόγραμμα «TransR-Trans Sex Workers Rights are Human Rights» έχει στόχο να συμβάλλει στην 
αναγνώριση, στην πλήρη εφαρμογή και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των τρανς 
εργαζόμενων στο σεξ (ΤΕΣ).

Οι τρανς κοινότητες εξακολουθούν να αγωνίζονται για την επίτευξη ίσων δικαιωμάτων και είναι 
συχνά αντιμέτωπες με υψηλά επίπεδα βίας και διακρίσεων σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης.
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Το TransR χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Rights, Equality 
and Citizenship από το Δεκέμβριο του 2017 και η υποστήριξή του έχει διάρκεια 24 μηνών. Η κοινοπραξία 

του προγράμματος αποτελείται από πέντε οργανισμούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: APDES 
(Πορτογαλία), Hetaira (Ισπανία), LEFÖ (Αυστρία), MIT (Ιταλία) and Θετική Φωνή (Ελλάδα).

This publication was funded by the European Union’s Rights, 
Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The contents of 
this publication are the sole responsibility of TransR and can in no 
way be taken to reflect the views of the European Commission.

Αυστρία

LEFÖ/TAMPEP Austria | Support and European Network for Migrant Sex Workers | 
Kettenbrückengasse 15/II/4 | 1050 Wien, Austria | tel: +43.1.581 18 81 | fax: +43.1.5811881-14 
 mail: tampep@lefoe.at | web: www.lefoe.at | www.tampep.eu 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τον εθνικό συντονιστή:
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή”- Red Umbrella Athens | 
Αγ. Αναργύρων 13, Αθήνα, Τ.Κ. 10554, Ελλάδα | Τηλ.: 210 86 27 572   
www.positivevoice.gr 
Fb https://www.facebook.com/RedUmbrellaAthens/

Ελλάδα

Greek Association of People Living with HIV “Positive Voice”- Red Umbrella Athens
Ag. Anargiron str 13, Athens, P.C. 10554, Greece | Tel.: +30 210 86 27 572 | www.positivevoice.gr
Fb https://www.facebook.com/RedUmbrellaAthens/

Ισπανία

Colectivo Hetaira | e-mail: hetaira@colectivohetaira.org | web: www.colectivohetaira.org  
facebook: colectivohetaira | twitter: c_hetaira | tel: +34 91 52 32 678

Ιταλία

MIT Movimento Identità Trans | Associazione Onlus | Via Polese 22, 40122 Bologna - Italia 
Tel/Fax: +39 051 271666 | www.mit-italia.it 

Πορτογαλία

APDES | Agência Piaget para o Desenvolvimento | Arcozelo, Vila Nova de Gaia - Portugal 
T. +351 227 531 106/7 | M. +351 939 406 020 


