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SLOVO
ÚVODEM
Vážené příznivkyně a vážení příznivci PROUDu,
v této zprávě najdete souhrn všeho, čím se zapsaný spolek
Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (dále jen
PROUD) zabýval v roce 2015. Byl to již čtvrtý kalendářní
rok naší činnosti. Činnosti, která je českou, ale i zahraniční
LGBT+ komunitou vnímána jako více než prospěšná. Svědčí
o tom četné kladné ohlasy, ale i množství dotazů a podnětů,
se kterými se na náš spolek jednotlivci i organizace obracejí.
Opravdu si toho vážíme a proto se i v nadcházejících letech
budeme naše aktivity snažit cílit na témata, která LGBT+
komunitu zajímají a trápí. Také proto můžeme bez nadsázky
konstatovat, že uplynulý rok byl pro nás opět zajímavější
a plodnější než rok předešlý.
Důležité je, že PROUDu a obecně LGBT+ tématům přinesl
rok 2015 další zviditelnění: nejen mezi českou i zahraniční
LGBT+ komunitou, ale i mezi širokou veřejností, což považujeme za velmi důležitý, možná nejdůležitější úspěch. Jen
tak se totiž dá bojovat se stereotypy a předsudky, kterých
je ve společnosti stále více než dost. Napomohla tomu jak
naše účast na různých debatách a událostech (NGO market,
Prague Pride, debaty podPROUDem, atd.), tak také velká
aktivita na poli sociálních sítí a také četné mediální výstupy.
Velmi nás těší, že PROUD je mezi novináři považován za
jednu z nejvýznamnějších, profesně nejodbornějších a také
nejaktivnějších LGBT+ organizací v České republice, proto se
na nás často s důvěrou obracejí.
Asi mediálně nejviditelnější aktivitou spolku – v souladu
se stanovenými prioritami – byla snaha o zlepšení podmínek
života stejnopohlavních rodin, a to zejména prostřednictvím
kampaně Různé rodiny, stejná práva (zkráceně RRSP). Důležitou náplní roku 2015 byla také práce na projektu Neviditelné
menšiny - zviditelnění problematiky LGBT+ mládeže, rodin
a seniorů. Ten byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. (www.fondnno.cz a www.
eeagrants.cz) Začal 1. dubna 2015 a pokračoval až do 31.
března 2016. V jeho rámci jsme intenzivně rozvíjeli koncepci
vzdělávání k toleranci a zvýšení povědomí o LGBT+ lidech
prostřednictvím seminářů na školách všech stupňů i pro
sociální pracovníky a intenzivně jsme připravovali seminář

pro vyučující a metodiky/metodičky prevence. Zrealizován byl
také první relevantní výzkum na téma LGBT+ seniorů/ek.
Mezi dalšími aktivitami nesmíme opomenout zmínit také
slavnostní předávání Cen bePROUD, jejichž čtvrtý ročník
proběhl poprvé zcela v režii PROUDu. Tak jako každý rok se
konal 16. května v předvečer Mezinárodního dne proti homofobii a transfobii, tentokrát v klubu Mecca.
Pokračovali jsme v poskytování právního poradenství,
které během roku 2015 zdarma využilo několik jednotlivců
i párů. V roce 2015 také dorazil jeden z případů (zamítnutá
žádost o adopci registrovaným párem), který naše právní
skupina vede, k Ústavnímu soudu ČR, o jiných dvou případech bylo rozhodováno na soudech jiné úrovně.
Další aktivity se odvíjely od priorit, a to například výzkum
na školách financovaný ILGA Europe pod názvem České
školy pod lupou - národní výzkum o přítomnosti homofobie
a transfobie. Téma vyváženého a rozmanitého mediálního
obrazu LGBT+ menšiny je předmětem dlouhodobé činnosti
v oblasti vztahů s veřejností a s médii. Jednotlivě a podrobně
se o našich aktivitách dočtete na následujících stránkách.
Rok 2015 je za námi, s očekáváním hledíme do roku
nadcházejícího, kde nás čeká mimo jiné dokončení projektu
Neviditelných menšin, projednávání novely zákona o registrovaném partnerství Parlamentem České republiky i další práce
na projektech například od ILGA Europe a FOSI.
Se srdečným pozdravem
Petr Laně a Zdeněk Sloboda
jednatelé PROUDu
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ZÁKLADNÍ
INFORMACE
Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s.
je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2217.

sídlo a poštovní adresa:
Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s.
Opatovická 12 | 110 00 Praha 1

telefonní kontakt (mobil): (+420) 778 069 004
email: info@proudem.cz
IČ: 22895507

Webová prezentace:
www.proudem.cz, www.stejnarodina.cz,
www.beproud.cz, www.duhoveseminare.cz

bankovní spojení:
Fio banka, Praha 1,
č. účtu: 2500139286/2010

Orgány spolku a členové/členky
VÝKONNÁ RADA
JUDr. Adéla Horáková
Charlie, z. s. (zastupuje Petr Pávek)
Lucie Kazimourová
Ing. Petr Laně (jednatel)
Mgr. Ondřej Plešmíd
Mgr. Jiří Procházka
Mgr. Zdeněk Sloboda (jednatel)
DALŠÍ ORGÁNY
Lucie Kazimourová, hospodářka
Mgr. Petr Kalla, revizor
Kolektivní členové
Charlie 		
(zastupuje Petr Pávek)
eLnadruhou 	(zastupuje Tereza Mikšaníková)
(pozastavené členství během roku 2015)
Gender Studies (zastupuje Michaela Svatošová)
Prague Pride
(zastupuje Petr Kalla)
STUD Brno
(zastupuje Marek Christ)
OLLOVE 	(zastupuje Petr Vlček) (v roce 2015
přijatý kolektivní člen)

Výroční zpráva PROUD 2015

Hlavním orgánem spolku je členská schůze, která je svolávána
minimálně jednou ročně. Jí se účastní všichni členové a členky
včetně těch kolektivních, kteří jsou vždy zastoupeni jednou
osobou.
Individuální členové a členky
Počet individuálních členů a členek (vč. členů/ek v orgánech
spolku) byl v roce 2015 25. Na projektech a činnosti PROUDu
se dále aktivně podílelo zhruba 15 dobrovolníků a dobrovolnic.
Zaměstnanci a zaměstnankyně
V roce 2015 PROUD zaměstnal postupně 6 osob (se třemi
z nich v roce 2015 ukončil pracovní poměr) na akumulovaný úvazek 180 %. Zaměstnanci/kyně byli placeni ze zdrojů
FOSI a NROS. Na pozici koordinátora/ky aktivit PROUDu se
vystřídali Jan Kozubík (do srpna 2015) a Rút Dvořáková (od září
dosud).

CÍLE
PROUDu
Základním východiskem veškeré činnosti PROUDu je přesvědčení, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech bez jakýchkoli rozdílů. Vizí sdružení je česká
společnost, v níž sexuální orientace a identita není rozhodující pro kvalitu lidského
života. Z tohoto vycházejí dlouhodobé cíle organizace:

•	zlegalizování adopce biologického potomka partnera/ky a individuálních
i společných adopcí stejnopohlavních párů v registrovaném partnerství, tedy
zrovnoprávnění v oblasti rodičovství;
•	vytváření příznivé atmosféry ve vzdělávacích institucích, kde homofobní
a transfobní šikana či nepřátelskost (jak symbolická, tak i fyzická) bude nepřijatelná; prosazování, aby témata spojená s lesbickou, gay, bisexuální a trans
skupinou lidí byla přítomna na všech stupních a ve všech oblastech vzdělávání;
•	vytváření společnosti, kde nebude problematický coming out (v rodině i v širším
okolí), obzvláště pro dospívající;
•	zrovnoprávnění partnerských vztahů a tedy dosažení legislativního stavu v ČR,
kdy stejnopohlavní páry mohou uzavírat občanský sňatek totožný s institutem
manželství různopohlavních párů; uznání stejnopohlavních svazků za plnohodnotné vztahy rodinné povahy;
•	posílení hlasu LGBT+ komunity a vytvoření nestereotypního obrazu v médiích;
•	otevření diskuse o tom, že v naší společnosti žije mnoho LGBT+ seniorů, kteří
mohou čelit potížím v běžném životě způsobených strachem z nepřijetí okolím;
•	zajištění ochrany před diskriminací na pracovišti (rozšíření antidiskriminační
legislativy o zákaz diskriminace na základě genderové identity, lepší vymahatelnost práva pro LGBT+ osoby, podpora a prosazování tzv. měkkých opatření
mezi firmami a na úřadech – vzdělávání, pozitivní akce apod.);
•	zviditelnění tématu násilí (fyzického, psychického i slovního), které má kořeny
v homofobii či transfobii, tzv. hate speech a násilí z nenávisti, a jeho zamezení.
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GRANTOVÉ PROJEKTY
REALIZOVANÉ V ROCE 2015
Rainbow Education – awareness and education on
LGBT+ issues at Czech schools

(podpořeno malým grantem US Embassy)

V roce 2015 jsme realizovali projekt US Embassy. V rámci projektu jsme navázali spolupráci s nevládní organizací Jules a Jim, která se zaměřuje na preventivní, vzdělávací a osvětové aktivity. Vypracovali jsme společně metodiku pro prevenci homofobní šikany
(Rainbow Prevention a Rainbow Education), vyškolili nové lektory a realizovali jsme semináře na základních a středních školách.

„Neviditelné menšiny“ – zviditelnění problematiky LGBT+
mládeže, rodin a seniorů
(podpořeno grantem NROS - EHP/Norskými fondy
Projekt Neviditelné menšiny, který byl zahájen v dubnu 2015
a bude ukončen v březnu 2016, volně navazoval na projekt
podpořený US Embassy Duhová výchova – jehož cílem bylo
vytvoření metodické e-platformy pro vyučující. Obsahem

projektu Neviditelné menšiny byly vzdělávací a osvětové aktivity,
které směřují ke zviditelnění LGBT+ rodin, dospívajících, seniorů
a seniorek, budoucích i současných odborníků a odbornic z oblasti sociální práce a pedagogů.

Preliminary Research Report Trans People
and Their Experience with Health Care and Legislation
in the Czech Republic

(podpořeno grantem ILGA Europe)

V lednu 2015 jsme dokončili výzkum pro ILGA Europe zaměřený na zkušenosti trans lidí v systému zdravotní péče v kontextu právního systému. Výzkum byla založen na rozhovorech s 23 trans osobami. Zpráva z výzkumu by la připravena v květnu 2015 a v říjnu
2015 byla vydána.

Výroční zpráva PROUD 2015

„Czech Schools Through a Looking Glass:
Research on Homophobia at Schools“
(podpořeno ILGA Europe)

V roce 2015 jsme realizovali celorepublikový výzkum fenoménů homofobie a transfobie na českých školách za podpory
ILGA Europe, ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Centrem kulturálních, mediálních a komunikačních studií Filozofické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkum homofobie a transfobie na školách je svým zaměřením na školní prostředí v České
republice jedinečný. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v listopadu 2015. Výzkumná zpráva bude vydána na jaře 2016.

„Action A – Awareness and Advocacy Activities on LGBT
Issues in the Czech Repbulic
(podpořeno Fundations Open Society Institute)

V rámci projektu podpořeného z finančních prostředků FOSI
jsme měli možnost zajistit chod celé organizace. Byl sestaven
koordinační tým, zajištěny kancelářské prostory, zaplacen PR
manažer a koordinátor všech aktivit organizace. Na základě
toho začal PROUD fungovat více jako profesní organizace.
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SHRNUTÍ A PŘEHLED
AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2015
Lobbying, advokacie a právní aktivity
byl předložen skupinou poslanců a poslankyň napříč politickým
spektrem již v srpnu 2014. Předložením začal legislativní proces
projednávání v parlamentu. Dlouho se nic nedělo a na podzim
2015
se rozhodl ministr pro lidská práva Jiří Dientsbier zasáhnout
Návrh novely upravující „osvojení dítěte partnera/partnerky v registrovaném partnerství“ (projekt „Různé rodiny, do situace a předložit návrh jako návrh vládní. V červnu 2015
valná hromada členů organizace přijala strategický plán pro roky
stejná práva“)
2015 – 2020, kde jsme si stanovili další cíle v oblasti advokacie
V roce 2015 organizace pokračovala v boji za právo na osvoje- a lobbyingu. Pro účely advokacie budeme pokračovat v rozšíření
seznamu našich podporovatelů, mezi novináři, poslanci a osobní dítěte partnera či partnerky. Návrh zákona by měl umožnit,
nostmi z veřejného života. Součástí našich aktivit je kampaň
aby si partnerka či partner osvojili dítě své partnerky či svého
„Různé rodiny, stejná práva“. Oslovili jsme řadu známých osobpartnera v případech, kdy má dítě právně pouze jednoho
rodiče (pouze jeden rodič je uveden v rodném listu dítěte) nebo ností, aby se do kampaně zapojili. Vznikla tak série fotografií, kde
jednotlivé známé osobnosti, ať už se světa showbyznysu, ekonokdy druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dímiky nebo politiky, sdělují, proč tuto novelu zákona podporují.
těte partnera / partnerky. Druhý rodič-osvojitel dítěte se stane
rodičem dítěte se všemi právy a povinnostmi plynoucími pro
rodiče z rodinného práva, jako je právo a povinnost podílet se
na výchově dítěte, právo zastupovat dítě, vyživovací povinnost
apod. Partneři budou moci osvojit dítě svého partnera / partnerky pouze pokud budou mít uzavřeno registrované partnerství. PROUD v současné době komunikuje s jednotlivými zákonodárci a snaží se pro návrh získat co nejširší podporu. Návrh

Kampaň Různé rodiny, stejná práva.

V roce 2015 se pravidelně začala scházet pracovní skupina
zaměřená na lobbying a advocacii.

Tisková konference na podporu novely zákona o registrovaném partnerství.

Výroční zpráva PROUD 2015

Workshop pořádaný organizací LHH Bergen v Praze.

Právní poradenství
V první polovině roku 2015 se díky podpoře našich právníků
dostal před Ústavní soud spor týkající se zákazu adopce dětí
v rámci registrovaného partnerství. Rozhodnutí v této věci se
očekává v polovině roku 2016.
Právníci organizace se také podíleli na řešení dalšího právního
sporu, který se týkal česko-dánského gay páru z USA a jejich
rodičovství, spor se taktéž projednával u Ústavního soudu. Stížnost, která byla k soudu podána, se týkala vydání rodného listu
dětí. Spor skončil pouze částečným úspěchem, kdy české orgány
vydaly český rodný list pro jedno dítě pouze s jedním rodičem
s českým občanstvím a druhé políčko, kde se zaznamenává
jméno matky, muselo v rodném listě obou dětí zůstat prázdné.
Nyní je podána další stížnost k Ústavnímu soudu, kde by se mělo
projednávat rodičovství dánského otce a druhého dítěte.
Došlo také k pozitivnímu rozhodnutí u okresního soudu
v Prostějově v případě česko -francouzského páru, který si

osvojil dva chlapce v Kalifornii v USA. Opět se jednání týkala
vydání českých rodných listů pro oba chlapce. Setkání se
zástupci Ministerstva vnitra ČR bylo naplánováno na začátek
roku 2016.
Právníci organizace připravili policy paper týkající se práv
trans lidí a změn, ke kterým by v budoucnu mělo v ČR dojít. Připojili se ke stížnosti proti České republice, která se zaměřuje na
právní povinnosti sterilizace při procesu změny pohlaví. Na konci
roku 2015 kontaktovali zástupci ministerstva zdravotnictví a byla
naplánována jednání zainteresovaných aktérů a otevřít diskusi
týkající se liberalizace transsexuál/transgender legislativy.
V roce 2015 jsme poskytli individuální poradenství v jedenácti
případech. Jeden z případů se týkal osoby, která měla zájem navštěvovat wellness/fitness centrum jednoho z pražských hotelů.
Jelikož šlo o člověka ze skupiny trans lidí, dotázal se na to, zdali
může využít šatny podle své volby. Bylo mu/jí to zakázáno.

Lobbyingové aktivity v oblasti vzdělávání

Zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání

V roce 2015 byl znovu-ustavenému Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva předložen policy paper z konference (pořádané na půdě MŠMT v říjnu 2014). Výbor přijal
body policy paper do své agendy. Na to konto členka Výboru
paní Salavcová z MŠMT iniciovala setkání PROUDu (zastoupeným Zdeňkem Slobodou) a Národního institutu dalšího vzdělávání (zastoupeným mj. náměstkem Josefem Rydlem).

V rámci projektu Neviditelné menšiny spolupracovala organizace
s LGBT+ organizací LHH Bergen, která se tématem vzdělávání
různých cílových skupin a problematikou LGBT+ seniorů dlouhodobě zabývá. Běhen projektového období se uskutečnily dva
workshopy, jeden v Praze a druhý v Bergenu. Výstupem těchto
setkání se stal strategický plán organizace na rok 2016-2020
v oblasti vzdělávacích aktivit, ale i dalších aktivit organizace.
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Vzdělávací aktivity
Duhové semináře (www.duhoveseminare.cz)

Duhové školení v Hradci Králové.

Duhový seminář.

Duhové semináře jsou součástí projektu Neviditelné menšiny
a navazují na semináře Duhová výchova a Duhová prevence,
které vznikly z projektu podpořeného US Embassy, v rámci
kterého se uskutečnily semináře ve 25 školách a bylo podpořeno 800 žáků. V rámci projektu Neviditelné menšiny proběhlo od května do prosince 2015 téměř 50 seminářů a bylo
podpořeno 1000 žáků ze ZŠ, SŠ, gymnázií a odborných učilišť
po celé České republice. Vzhledem k vysokému zájmu škol
musely být proškoleni další lektoři. Vzdělávací aktivity koordinovala koordinátorka projektu Neviditelné menšiny a zapojili se
ti nejzkušenější lektoři z organizace PROUD a spolupracující
organizace Charlie jako Petr Pávek, Zdeněk Sloboda, Vítek
Slíva, Petr Šandera. Vznikly metodické materiály pro vyučující,
které budou součástí nabídky na webových stránkách www.
duhoveseminare.cz/duhove-materialy. Zájemci budou mít možnost zvolit si seminář na základě těchto metodických materiálů
tak, aby vyhovoval jejich potřebám. Celkové výstupy z projektu
Neviditelné menšiny budou uveřejněny na konci března roku
2016. Do té doby proběhnou ještě nově vytvořené pilotní
semináře pro budoucí odborníky, z řad sociálních pracovníků
a pedagogů.

Duhová prevence
(www.duhoveseminare.cz/duhova-prevence)
Duhová školení (www.duhoveseminare.cz/duhova-skoleni)
V rámci spolupráce s organizací Jules a Jim se naše organizace začala více věnovat tkz. Duhové prevenci, předcházení
homofobní šikany. Bylo vybráno a vyškoleno 15 budoucích
lektorů. A do března 2015 proběhlo několik pilotních seminářů
na školách ŽS a SŠ a gymnáziích. A v novém školním roce od
září do prosince 2015 bylo zrealizováno 15 seminářů Duhové
prevence.

Duhové školení v Českých Budějovicích.

Výroční zpráva PROUD 2015

Duhová školení jsou semináře zaměřené na odborníky z řad
sociálních pracovníků, pedagogů, výchovných poradců, metodiků prevence na školách a psychologů. V rámci projektu
Duhová výchova bylo realizováno několik školení pro sociální
pracovníky/ce a bylo požádáno a akreditaci školení na MPSV.
Organizace akreditaci obdržela v polovině roku 2015 a mohla
v dalším období v rámci projektu Neviditelné menšiny realizovat 4 pilotní akreditované semináře pro sociální pracovníky/
ce. Dva semináře proběhly v Olomouci, byly uspořádány pro
pracovníky /ce na úřadech, další semináře se konaly v Hradci
Králové a Českých Budějovicích, kterých se zúčastnili i sociální
pracovníci z neziskového sektoru i z úřadů. Celkově bylo podpořeno více než 60 osob. V rámci projektu Neviditelné menšiny
vznikl školící modul pro pedagogické pracovníky a výchovné
poradce, bylo zažádáno o akreditaci u Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a na počátku roku 2016 proběhnou
dva pilotní semináře a bude vydán připravovaný metodický
materiál.

Veřejné prezentace – diskuse, konference, festivaly apod.
Veřejné debaty podPROUDem
V únoru 2015 proběhla v Café NEUSTADT první ze série pravidelných debat pro veřejnost na rozličná LGBT+ témata. Vznik debat
iniciovaly Žaneta Sladká, Tereza Lavičková a Jan Trnka. Celý koncept velmi dobře zapadá do dlouhodobé strategie PROUDu.
Otevíracím námětem první ze série debat se stalo téma TRANS* a v roce 2015 proběhlo celkem devět veřejných debat, dvě z nich
se staly součástí projektu Neviditelné menšiny. Mezi témata debat patřila problematika medií a LGBT+, církve a LGBT+, proměny
LGBT+ v čase, téma rodiny, bisexuality, HIV a také téma týkající se homofobně orientované šikany. Debat se vždy účastnilo minimálně 50 lidí. Debaty moderovala Bára Šichanová, moderátorka Rádia Wave a mezi řečníky patřili známé tváře z řad odborníků
a odbornic na příslušná témata.
Soutěž Gay roku

LUSH a All Out – celosvětová kampaň za LGBT+ práva

V červnu 2015 se v klubu Mecca konalo finále prvního ročníku
soutěže GAY ROKU. Tato soutěž byla spojena s veřejnou anketou GayStars. PROUD ve veřejném internetovém hlasování
získal cenu GayStar Projekt roku 2015.

PROUD se v červnu zapojil do celosvětové kampaně firmy
LUSH a organizace All Out, která se zabývá LGBT právy, pod
názvem #GayIsOK.
Workshop: Práva nad rámec manželství!

Beseda OLLOVE o queer rodičovství
Spřátelená organizace OLLOVE uvedla v květnu 2015 v Olomouci besedu o queer rodičovství, které se zúčastnil náš člen
Jiří Procházka.

Naši členové Jiří Procházka a Jan Kozubík se v květnu v Lidovém domě zúčastnili workshopu na téma „Práva nad rámec
manželství!“ Workshop se zaměřil na práva zaměstnanců,
násilí z nenávisti a žadatelů o azyl.

„Zažít město jinak“
PROUD se zapojil do akce Zažít město jinak, která se konala
po celé Praze v září 2015. Přímo v ulici Opatovické, kde organizace sídlí, se zapojili její členové do sousedských slavností
svým stánkem, kde se účastníci akce mohli seznámit s činností
PROUDu a zapojit se do kampaně Různé rodiny, stejná práva
koupí tyrkysového trička s logem kampaně.

Kampaň #GayIsOK.

Úvodní debata podPROUDem na téma TRANS*.
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PROUD se již druhým rokem zúčastnil veletrhu neziskovek
NGO Market 2015. Akce proběhla 23. 4. ve Foru Karlín. Návštěvníci se mohli potkat se zástupci PROUDu a dozvědět se
více o činnosti organizace i jejích plánech do budoucna. K dispozici byly také informační letáčky a trika kampaně RRSP.
Týden Diverzity na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze

Zažít město jinak v Opatovické ulici.

NGO Market 2015

V listopadu 2015 se konal v Praze „Týden diverzity“- Kulturně-vědecké akce, která nabízí debaty, přednášky a příspěvky
domácích i mezinárodních odborníků, se za PROUD zúčastnil
Zdeněk Sloboda

Dne 4. prosince 2015 proběhla v Gerontologickém institutu
v Praze, obecně prospěšné společnosti založené ŽIVOTem 90,
konference na téma: Senior komunitě, komunita seniorovi. Za
PROUD na ní vystoupila Jolana Novotná, která se v PROUDu
dlouhodobě věnuje tématu LGBT+ seniorů.

GayStar Projekt roku 2015.
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Náš stánek na NGO Marketu 2015.

Konference „Senior komunitě, komunita seniorovi”

Kočárková jízda na Prague Pride 2015.

Účast PROUDu na Prague Pride 2015
Stejně jako v předchozích letech, také v roce 2015 se PROUD stal pořadatelem své vlastní debaty, tentokrát na téma bisexualita a bifobie. Debata se
uskutečnila v rámci série debat podPROUDem 11. 8. 2015.
PROUD se účastnil i dalších debat v rámci PP, a to konkrétně:
11. 8. 2015 debaty Jak se žije v Česku duhovým rodinám? (Zdeněk Sloboda,
Ondřej Plešmíd, Magdalena Skřivánková)
12. 8. Modelový duhový seminář i na téma LGBT+ rodičovství (Vítek Slíva)
13. 8. Teplo domova - Debata o LGBT+ rodičovství (Zdeněk Sloboda)
PROUD také pokračoval ve své tradici a vyrazil do průvodu v tyrkysových barvách
kampaně „Různé rodiny, stejná práva“ s Kočárkovou jízdou. Rok od roku se
k jízdě připojuje více našich fanoušků. Letos jsme přímo v průvodu poskytli několik
rozhovorů o aktuální situaci a nečinnosti našich poslanců, kteří se novelou zákona
o registrovaném partnerství a rodičovství stejnopohlavních párů nezabývají. Na
Letné se program organizace nesl v duchu focení v našem fotostánku, mnozí
z návštěvníků se připojili ke známým osobnostem, jež nás navštívily a nechaly se
s námi vyfotografovat.
Stánek PROUDu na Letné během Prague Pride 2015.
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CENY
bePROUD
V květnu 2015, v předvečer Mezinárodního dne boje proti
homofobii a transfobii, proběhl již čtvrtý ročník slavnostního
předávání cen za přínos LGBT komunitě bePROUD. Večer
režíroval Lumír Olšovský, večerem provázely rozhlasové moderátorky Iva Lecká a Barbara Hasci. Během večera vystoupili
zpěvák Jan Bendig, Michaela Nosková s Eliška Ochmanová.
Letošní ročník byl v mnohém přelomový. Cenu bePROUD

bePROUD
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zaměstnavatel roku se zapojilo hned několik nadnárodních
korporací. Nakonec ji získala společnost AT&T Global Network
Services Czech Republic s.r.o. V kategorii Celoživotní přínos
byla oceněna dlouholetá práce v oblasti práv a postavení trans
lidí a v oblasti vzdělávání psycholožky Olgy Pechové. Mediální cenu bePROUD získal seriál Až po uši z produkce HBO
Česká republika, jež režíroval Jan Hřebejk. V kategorii Cena
bePROUD počin roku byl vybrán projekt romské organizace
ARA ART, jež uspořádala první workshop pro LGBT+ Romy,
cenu převzal zakladatel organizace pan David Tišer. Cena
bePROUD za celoživotní přínos byla udělena posmrtně také
dlouholetému aktivistovi Vladimíru Hrubému. Mimo jiné bojoval
za přijetí zákona o registrovaném partnerství nebo zakládal
a moderoval první veřejnoprávní LGBT+ rozhlasový pořad
Bona Dea.

Výzkumné a expertní aktivity
Zkušenost trans osob se zdravotnictvím a legislativou
Výzkum byl realizován prostřednictvím individuálních hloubkových rozhovorů se skoro dvěma desítkami trans osob. Výstupem projektu je výzkumná zpráva o situaci trans osob, a to
nejen v kontextu zdravotnictví, ale i práva a legislativy - Preliminary Research Report Trans People and Their Experience with
Health Care and Legislation in the Czech Republic.
Mapování situace LGBT+ seniorů/seniorek
PROUD se již v předešlých letech začal zajímat o problematiku
LGBT+ seniorů, v roce 2015 proběhla mini anketa mezi poskytovateli sociálních služeb pro seniory. Problematiku seniorů
v organizaci koordinuje Mgr. Jolana Novotná, která se také
stala autorkou textů a lektorkou seminářů v rámci projektu
Neviditelné menšiny. A v rámci projektu byl zahájen rozsáhlejší
výzkum pod vedením PhDr. Naděždy Špatenkové a Mgr. Ivany
Olecké. Výzkum obsahoval hloubkové rozhovory jak s poskytovateli péče o seniory, tak i se samotnými LGBT+ seniory
a jejich vyhodnocení. Výzkumná zpráva byla uzavřena a její
výsledky budou uveřejněny na konci března 2016 a zpráva
bude v druhé polovině roku 2016 poskytnuta veřejnosti.
České školy pod lupou: výzkum zkušenosti s homofobií
a transfobií na školách
Výzkum probíhal od března do prosince roku 2015 a zahrnoval dvě části – kvantitativní a kvalitativní. V rámci kvantitativní
části byl sestaven online dotazník (na serveru surveymonkey.
com) určený žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol,
všech ročníků středních škol a těm, kteří jsou po vystudování

střední školy nejdéle jeden rok. Dotazník obsahoval 29 otázek
mapujících v jednom segmentu postoje žáků a žákyň ke
svým vrstevníkům s (domnělou) „menšinovou“ či nekonformní
sexuální a/nebo genderovou identitou a v dalším jejich zkušenosti s homofobií a transfobií v prostředí školy. Druhá část
výzkumného projektu se orientovala na rozhovory s vyučujícími středních a základních škol. Rozhovory se týkaly témat,
jakými jsou například LGBT+ studující ve škole, jejich postavení
v kolektivu, coming out, zahrnutí informací o různých sexuálních a genderových identitách ve výuce a kurikulu, prevence
homofobní šikany atd. Výstupy mohou sloužit jako podklad pro
návrhy změn a doporučení, jak nejlépe přispívat k bezpečnějšímu klimatu ve škole. Dotazník vyplnilo 1314 respondentů/ek
z různých typů škol (ZŠ, SOŠ, gymnázium, SOU a OU) a různých krajů České republiky. Výzkumných polostrukturovaných
rozhovorů bylo provedeno 20 s vyučujícími, školními metodiky/
čkami prevence a školními psychology/žkami v rámci několika
měst České republiky.
Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v ČR
Členové organizace se podíleli na vzniku Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015. Zpráva
byla představena na tiskové konferenci 11.12. 2015. Odkazy
na zprávu: Procházka, Jiří (ed.) Petr Kalla, Jolana Novotná,
Ondřej Plešmíd (2015). „LGBT+“. In Smetáčková, Irena (ed.).
Stínová zprava o stavu genderové rovnosti v České republice
v roce 2015. Praha: Česka ženská lobby, s. 123-128.
http://www.czlobby.cz/sites/default/files/news_download/stinova_zprava_tisk.pdf
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Mediální aktivity
Masmédia
I v roce 2015 byl PROUD v médiích zmiňován jako expertní
organizace v souvislosti s umožněním osvojení dětí nebiologickým rodičem v rámci registrovaného partnerství, dále v souvislosti se vzdělávacími aktivitami, pohodovým coming outem na
pracovišti, LGBT+ seniory nebo prevencí homofobní šikany na
školách. Zástupci organizace PROUD byli zváni do televizních
diskusí, rozhlasových pořadů nebo se vyjadřovali do tištěných
a online médií. Řada výstupů se věnovala samotné novele zákona o registrovaném partnerství. PROUDu se podařilo udržet
úzkou spolupráci s množstvím tištěných médií: MF DNES,
Právo, Lidové noviny, BLESK, TÝDEN, atd.. ale i online médií:
lidovky.cz, ihned.cz, tyden.cz, aktualne.cz, blesk.cz, idnes.
cz, ct24.cz, rozhlas.cz, denik.cz atd. Těší nás, že jsme měli
příležitost se vyjádřit jak ve veřejnoprávních, tak i soukromých

médiích: Český rozhlas a Česká televize, TV Nova. Výstupů
v masmédiích bylo více jak 55.
LGBT+ média
Pokračovala i úspěšná spolupráce s komunitními webovými
stránkami iboys.cz, colourplanet.cz, boyler.cz. lesba.cz, lui.
cz atd a jejich fb platformami. V rámci mediální spolupráce
nám uvedené weby zveřejňovaly tiskové zprávy a pomáhaly
například se sběrem dat k výzkumu o homofobii na školách.
Výstupů bylo více jak 30. vyhodnocení. Výzkumná zpráva byla
uzavřena a její výsledky budou uveřejněny na konci března
2016 a zpráva bude v druhé polovině roku 2016 poskytnuta
veřejnosti.

Kampaň Různé rodiny, stejná práva
Součástí našich hlavních mediálních aktivit je kampaň „Různé rodiny, stejná práva“ (zkráceně RRSP). Oslovili jsme řadu známých
osobností, aby se do kampaně zapojily. Vznikla tak série fotografií, kde jednotlivé známé osobnosti, ať už se světa showbyznysu,
ekonomiky nebo politiky, sdělují, proč tuto novelu zákona podporují. Kampaň má své vlastní webové stránky www.stejnarodina.
cz a také svou fb stránku Stejná rodina. Oba kanály jsou spolu úzce provázány. Kampaň byla několikrát publikována i v on line
médiích, například na blesk.cz.
Weby a sociální sítě PROUDu
V roce 2015 disponoval PROUD čtyřmi webovými stránkami:
1. w
 ww.proudem.cz - hlavní web organizace, informuje o organizaci samotné, cílech i novinkách.
2. w
 ww.stejnarodina.cz - web věnovaný pouze kampani Různé rodiny, stejná práva (zkráceně RRSP).
3. w
 ww.duhoveseminare.cz - stránka věnovaná vzdělávacím aktivitám organizace
4. w ww.beproud.cz - stránka věnované Cenám bePROUD - nejprestižnějším cenám v LGBT komunitě.
čtyřmi facebookovými profily:
1. w
 ww.facebook.com/PROUDem/ (nárůst fanoušků/fanynek o cca 700 za rok)
2. w
 ww.facebook.com/stejnarodina (nárůst fanoušků/fanynek o cca 1100 za rok)
3. w
 ww.facebook.com/podproudem/ (novinka, tato stránka vznikla začátkem února 2015 jako informační kanál pro debaty
podPROUDem. Ke konci roku vykazovala 260 fanoušků/fanynek).
4. w ww.facebook.com/beproud.cz/ (nárůst fanoušků/fanynek o cca 70 za rok)

instagramovým účtem
www.instagram.com/proud.cz/
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youtube účtem
https://www.youtube.com/user/VideoPROUDem

twitter účtem
https://twitter.com/proudem
(provázán s fb proudem.cz)

Fundraising a další zdroje organizace
PROUD je poměrně úspěšný v získávání grantových prostředků na dílčí projekty. Díky grantu FOSI („Action A“) získal na rok
2015 a 2016 finanční podporu i na běžný chod organizace.
Podařilo se nám také získat grant od EHP/Norských fondů
„Neviditelné menšiny“ na dobu 12 měsíců v objemu necelého
jednoho milionu korun. Tato situace je sice potěšující, nicméně
dělá PROUD závislým na dotacích.
Individuální či firemní fundraising se rozvíjí jen pomalu. Největším darem tak bylo poskytnutí prostor klubu Mecca a další
materiální plnění v souvislosti s předáváním cen bePROUD.
Na rozvoj fundraisingu byla na konci roku na konkurz vybrána
Markéta Wittichová, která začně od počátku roku 2016 systematičtěji pracovat na získávání peněz.

Platforma Darujme.cz
PROUD pokračoval i v tomto roce ve využívání platformy Darujme.cz pro získávání darů od individuálních podporovatelů
a podporovatelek. Během roku byly tzv. widgety umístěny
na všechny weby PROUDu. Pomalu se zvyšuje počet dárců
a dárkyň. Jde však ale jen o malé a jednorázové částky.
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ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA
Vlastní prostředky
Příjmy ve vlastních prostředcích za rok 2015 byly ve výši 71
470 Kč (z toho dary 55 970 Kč a členské příspěvky 15 500
Kč). Prostředky byly vynaloženy zejména na výdaje spojené
s konáním slavnostního předávání cen bePROUD) např. zapůjčení židlí, občerstvení apod., dále pak nákup materiálu (dveře
do kanceláře apod.), správní poplatek za kasační stížnost
a žádost o akreditaci MPSV, členský poplatek mezinárodní
organizaci ILGA Europe.
V roce 2015 měla Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu financování – kromě vlastních prostředků – z celkem čtyř
projektů.
Projekt Neviditelných menšin – donor Finanční mechanismus EHP/Norsko s 20% spolufinancováním
V rámci projektu byly hrazeny personální výdaje a výdaje spojené s konáním seminářů (lektoři, grafika a tisk propagačních
materiálů, pronájem atd.), dále pak služby - vytvoření databanky ilustrativních fotografií, podklady pro akreditaci seminářů
a kvalitativní výzkum. Z celkového rozpočtu projektu 913 526
Kč bylo vyčerpáno 894 242,84 Kč, a to včetně výdajů uskutečněných až začátkem roku 2016. Projekt běžel od 1. 4. 2015 do
31. 3. 2016.
Projekt Duhová výchova – donor Americká ambasáda
v Praze se spolufinancováním
V rámci projektu, který běžel od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, byla
hrazena koordinace, vytvoření metodiky, proškolení lektorů
a výdaje spojené s konáním seminářů na školách (cestovné,
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lektorné atd.) Z celkového rozpočtu projektu 5 000 USD bylo
vyčerpáno 4 130 USD.
Projekt výzkumu homofobie na školách „Czech Schools
through Looking Glass: National Research on Homophobia and Transphobia“ – donor Ilga Europe se
spolufinancováním
V rámci projektu byly hrazeny výdaje spojené s koordinací
projektu a výzkumu, výzkum, zpracování výzkumných rozhovorů s učiteli, promování dotazníků, virální video a grafika a tisk
brožur pro učitele. Jako spolufinancování byly hrazeny výdaje
spojené s konáním tiskové konference. Z celkového rozpočtu
projektu 6 655 EUR bylo vyčerpáno 6 185 EUR. Projekt běžel
od 1. 1. do 31. 12 2015.
Projekt „Action „A – Advocacy and Awareness Actions
on LGBT+ Rights – donor Foundation Open Society
Institute se sídlem ve Švýcarsku
Dvouletý projekt na financování hlavních aktivit PROUDu,
z něhož jsou pokryty personální výdaje, kampaň „Různé rodiny,
Stejná práva“, kancelář, telefon, účetnictví, cestovné, trička
a další administrativní výdaje. Celkový rozpočet na roky 2015
a 2016 činí 50 000 USD. Koncem roku 2015 byla vyčerpána
zhruba polovina prostředků.

18 | 19

