Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΔ
Μάιος 2018 – Απρίλιος 2019
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 2018 – Απρίλιος 2019.
ΕΣΟΔΑ 1-5-2018 έως 30-4-2019

α/α

Έσοδα - Αιτιολογία

Ποσό

Από προηγούμενη χρήση 2017-2018

902,29

Συνδρομές

1.515,00

Από πρόγραμμα ViiV

7.028,50

Χορηγία Ιδρύματος Μποδοσάκη - Ενοίκιο

4.344,00

Χορηγία ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για
δικαστικά έξοδα - ΝΑΤΦ

4.000,00

Οικονομική δωρεά

1.494,70

PRAKSIS

250,00

Κέντρο Ζωής

200,00

Contermporng Art Athens O.E.

200,00

ΣΥΝΟΛΟΝ

19.934,49

ΕΞΟΔΑ 1-5-2018 έως 30-4-2019
α/α

Έξοδα - Αιτιολογία

Ποσό

1

Ενοίκιο

4.482,00

2

ΔΕΗ

1.727,50

3

ΟΤΕ

287,50

4

Κοινόχρηστα

101,00

5

Γραφική υλη

104,25

6

Χορηγίες για υποστήριξη – ενδυνάμωση
μελών και LGBTI Προσφύγων

5.180,00

7

Δικαστικά έξοδα για ΝΑΤΦ

2.450,00

8

Ενημερωτικά έντυπα – Εκδόσεις

1.056,80

9

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και Φεστιβάλ

965,39

10

Τρόφιμα για φιλοξενούμενους

291,69

11

Διάφορα (κλειδαριές, πόμολα, υλικά
ελαιοχρωματισμού, ηλεκτρολογικά, κλπ)

478,99

12

Τροποποίηση καταστατικού (έναντι)

200,00

13

Διαδικτυακή προβολή έως 31-12-2019

496,00

14

Έξοδα τράπεζας

139,00

15

ΑΝΑΝΕΩΣΗ DOMAIN NAME ΣΥΔ

24,18

ΣΥΝΟΛΟΝ

17.984,30

Από αυτά:
Ταμείο για νομικές υποθέσεις ΝΑΤΦ υπόλοιπο: + 1.550,00
Νέο Υπόλοιπο ταμείου: + 400,19
Για όλα τα παραπάνω εκδόθηκαν τα νόμιμα παραστατικά – αποδείξεις.
Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το ΣΥΔ έλαβε χορηγία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την κάλυψη σε
τρόφιμα 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.
Ακόμη, σε όλα τα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν του ποσού που αναφέρθηκε για την υποστήριξη και
ενδυνάμωση μελών, συμπεριλαμβάνεται και η υποστήριξη φιλοξενίας στο γραφείο του ΣΥΔ, 6 προσώπων που είχαν
πλήρη αδυναμία στέγασης και ήταν LGBTI πρόσωπα, πρόσφυγες και ελληνικής καταγωγής, για τα οποία

διατέθηκαν μέρος των τροφίμων που καλύφθηκαν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ενώ η αγορά των υπολοίπων που
υπήρξε ανάγκη με έκπτωση που χορηγήθηκε από τα σούπερ-μάρκετ Σκλαβενίτη.
Για όλα τα παραπάνω εκδόθηκαν τα νόμιμα παραστατικά – αποδείξεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745
Τηλ. 210.9210697
http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

