Výroční
zpráva
za rok 2016

Slovo
úvodem
Vážené členky a členové,
Vážení příznivci a příznivkyně PROUDu,
rok 2016 byl pro PROUD velice důležitým rokem, až zlomovým. Byl to rok třetí, ve kterém byla na popud a za asistence PROUDu předložena skupinou poslanců novela zákona o registrovaném partnerství umožňující přiosvojení. Byl to
v zásadě poslední rok, ve kterém měla novela již téměř poslední šanci na projednání, jelikož následující rok 2017 je
rokem volebním. Velkou naději jsme vkládali i do vládního návrhu obdobné rodičovské novely, která sice byla hotova
v březnu, ale Vláda ČR si na její podpoření počkala až do listopadu, což schválení Parlamentem ještě v roce 2016
příliš nepřálo.
Byl to také rok, kdy skončil náš bezmála milionový projekt financovaný Norskými/EEA fondy nazvaný “Neviditelné
menšiny”. Ten nám umožnil udělat hodně zajímavých věcí, kromě podpory tyrkysové kampaně na podporu přiosvojení RRSP (Různé rodiny, stejná práva) to byly obzvláště aktivity v oblasti vzdělávání a ve spojitosti se situací LGBT+
seniorek a seniorů v Česku. Na otevření tématu situace LGBT+ lidí ve vyšším věku (výzkumnou studií, příručkou a pilotními semináři pro sociální pracovníky a pracovnice a poskytovatele/ky péče) jsme obzvláště hrdí a velký dík patří
naší člence Jolaně Novotné, která se tématu velice svědomitě věnuje.
V roce 2016 také skončil dvouletý grant, která nám umožnil na menší úvazek najmout člověk na PR a na koordinaci
PROUDích aktivit. Po jistých peripetiích v roce 2015 jsme najali na PR a vztahy s médii Petra Laněho, který odvedl
velký kus práce v této oblasti. Bez přehánění můžeme říci, že se nám v roce 2016 dařilo naše témata úspěšně dostávat do médií jak onlinových, tak celostátních deníků či do televize. V oblasti koordinace aktivit PROUDu jsme tolik
štěstí na předání agendy jedné osobě neměli, a tak přes půl roku toto místo nebylo obsazené.
Skončení obou projektů i dokončení projektu výzkumu homo- a transfobie na školách financovaného ILGA-Europe, který jsme “přetahovali” z roku předchozího, znamená zásadní změnu ve financování PROUDu a velkou výzvu
pro realizaci aktivit v současné šíři a rozsahu v následujícím roce 2017.
Mezi tyto aktivity, které jsme v roce 2016 úspěšně realizovali, patří série pravidelných debat na různá témata s názvem “podPROUDem” a také další ročník předávání cen “bePROUD”, který se konal v krásném prostředí rezidence
nizozemského velvyslance.
Novou aktivitou pro rok následující bude kampaň za zrovnoprávnění manželství, na jejíž přípravě členové a členky
PROUDu celý tento rok spolupracovali s lidmi z dalších čtyř organizací v čele s Prague Pride z.s..Rok 2016 byl velice
úspěšným rokem v mnoha ohledech činnosti PROUDu a nezbývá nic jiného, jen se těšit na rok následující.
Vaši Zdeněk Sloboda a Petr Laně, jednatelé
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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

bankovní spojení:
Fio banka a.s., pobočka Praha 1
č. účtu: 2500139286/2010 (CZK)
a 2500210310/2010 (EUR)

Webové prezentace organizace:
www.proudem.cz,
Tematické weby:
www.stejnarodina.cz, www.beproud.cz,
www.duhoveseminare.cz

Orgány a členové/členky spolku
Výkonná rada
JUDr. Adéla Horáková
Charlie z.s. (zastoupený Petrem Pávkem)
Ing. Petr Laně (jednatel)
Lucie Kazimourová (odstoupila v květnu 2016)
Mgr. Ondřej Plešmíd
Mgr. Jiří Procházka
Mgr. Zdeněk Sloboda (jednatel)
Mgr. Martina Štěpánková, MPA (od července 2016)
Další orgány
Lucie Kazimourová
(hospodářka - odstoupila v prosinci 2016)
Mgr. Petr Kalla (revizor)

Kolektivní členové a členky
Gender studies, o.p.s. (zastoupená Michaelou
Svatošovou; členství do listopadu 2016)
Charlie z.s. (zastupuje Petr Pávek)
OLLOVE, z.s. (zastupuje Petr Vlček)
Prague Pride, z.s. (zastupuje Petr Kalla)
STUD Brno z.s. (zastupuje Marek Christ)
Individuální členky a členové
Počet individuálních členů a členek (včetně členů/ek
v orgánech spolku) byl v roce 2016 dvacet tři.
Na projektech a činnosti PROUDu se dále aktivně podíleli
další dobrovolníci a dobrovolnice.
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Individuální členky a členové
Počet individuálních členů a členek (včetně členů/ek v orgánech spolku) byl v roce 2016 dvacet tři.
Na projektech a činnosti PROUDu se dále aktivně podíleli další dobrovolníci a dobrovolnice.

Zaměstnanci a zaměstnankyně
V roce 2016 měl PROUD dva zaměstnance. Petr Laně v rozsahu 80 % úvazku do března, od dubna 2016 v rozsahu
30 % po dobu celého roku se věnoval PR a mediální aktivitám, do března 2016 v rozsahu 80 % úvazku působila
v pozici koordinátorky aktivit organizace (donor FOSI) a koordinátorky projektu “Neviditelné menšiny” (donor
NROS - EEA/Norské fondy) Rút Dvořáková.
I když měl PROUD od donora FOSI prostředky na mzdy (30% úvazek) pro pozici koordinátora/ky na celý rok 2016,
nebyla tato pozice od dubna až do září obsazena. Koordinační činnosti od dubna do prosince pro oblast Duhových
seminářů vykonával (na DPP září až prosinec) Petr Pávek a pro ostatní činnosti v organizace ve stejném období pro
PROUD zajišťoval Zdeněk Sloboda (coby OSVČ, vypláceno proti faktuře, říjen až prosinec).

Cíle a vize organizace
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:
• z legalizování adopce biologického potomka partnera/ky a individuálních i společných
adopcí stejnopohlavních párů v registrovaném partnerství, tedy zrovnoprávnění v oblasti
rodičovství;
• v
 ytváření 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;
• v
 ytváření společnosti, kde nebude problematický coming out (v rodině i v širším okolí),
obzvláště pro dospívající;
• z rovnoprávnění 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;
• o
 tevření diskuse o tom, že v naší společnosti žije mnoho LGBT+ seniorek a seniorů, kteří
mohou čelit potížím v běžném životě způsobených strachem z nepřijetí okolím;
• z ajištění 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.);
• z viditelnění 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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Realizované
projekty
“Neviditelné menšiny”
– zviditelnění problematiky LGBT + mládeže, rodin a seniorů
(podpořeno grantem NROS - EEA/Norské fondy)
V březnu roce 2016 byl ukončen roční projekt, v rámci něhož byly realizovány tyto aktivity:
(1) Vzdělávací semináře na základních a středních školách (tzv. Duhové vzdělávání)
(2) Školení pro profesionály a profesionálky z oblasti sociální práce a vzdělávání (tzv. Duhová školení).
(3) Výzkumná v oblasti situace života LGBT+ seniorů a seniorek
V posledních třech měsících projektu jsme s našimi 25 semináři navštívili 11 škol, např. v Plzni, Lovosicích nebo
Veltrusech, jichž se zúčastnilo přes 600 žáků a žákyň. V lednu byl v Praze zrealizován pilotní seminář nově u MŠMT
akreditovaného školení pro vyučující, jehož se zúčastnili dvě učitelky a jeden učitel.
V roce 2016 bylo nejvíce výstupů z projektu v oblasti situace LGBT seniorů a seniorek. Dokončen byl výzkum
„Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o seniory“, jež vypracovaly výzkumnice z Palackého Univerzity:
dr. Naděžda Špatenková a Mgr. Ivana Olecká. Publikována byla brožura “LGBT senioři – neviditelná menšina. Situace stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans osob v České republice a perspektivy LGBT přátelské zdravotní
a sociální péče” [http://proud.cz/component/attachments/download/124.html], která obsahovala vedle základních
informací a rad v této oblasti také stručné shrnutí výstupů z výzkumu, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce. Brožuru zpracovala členka PROUDu Jolana Novotná. Realizovány byly také dva workshopy o výsledcích výzkumu pro
poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a zástupců místní správy a samosprávy v Brně (12 účastníků a účstnic)
a Ústí nad Labem (5 účastníků a účastnic). V Praze také proběhl 29. března kulatý stůl pro experty a expertky na
téma LGBT senioři/ seniorky – neviditelná menšina?
Zprávu z projektu zpracovala koordinátorka Rút Dvořáková a finanční manažer projektu Michal Šmíd. Po dodání
doplňujících informací a namátkové kontrole dokumentů a dokladů byly věcná a finanční zpráva projektu donorem
NROS přijaty.

„Czech Schools Through a Looking Glass:
Research on Homophobia at Schools“
(podpořeno grantem NROS - EEA/Norské fondy)
Projekt výzkumu na školách, realizovaný primárně v roce 2015,
byl na naši žádost prodloužen do března roku 2016. Nevyčerpané prostředky z tohoto projektu z roku 2015 byly přesunuty na
rok 2016 a byla vytvořena Helenou Čechovou a Ladou Hajdíkovou metodika pro vyučující (“Duhová příručka pro vyučující: Jak
přispívat k bezpečnému a zdravému klimatu v prostředí školy na
příkladu prevence homofobní šikany”, za přispění Petera Porubského z Linky bezpečí) na prevenci homofobní a transfobní šikany na školách. Dále bylo vytvořeno video https://www.youtube.
com/watch?v=R_DBU7SzAlE&feature=youtu.be prezentující
výsledky výzkumu a ke konci roku byla publikována výzkumná
zpráva z projektu.
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“Action A - Awareness and Advocacy Activities
on LGBT Issues in the Czech Republic”
(podpořeno grantem Foundation Open Society Institute (FOSI))
Rok 2016 byl druhým rokem dvouletého projektu podpořeného z finančních prostředků FOSI, v rámci něhož jsme
měli možnost zajistit chod celé organizace. Po dobu celého roku byl (na 30% úvazek) zaměstnán na PR a mediální
aktivity Petr Laně. Koordinátorská pozice (30 %) byla obsazena Rút Dvořákovou jen do března. Koordinace následně
přešla na Výkonnou radu, především Petra Laněho, Zdeňka Slobodu a Petra Pávka. Poslení dva byli v období září až
prosinec z rozpočtu projektu placeni. Petr Pávek se specificky věnoval koordinaci aktivit Duhových seminářů. Po
dobu celého roku byla na pozici fundraiserky formou externí spolupráce přijata Markéta Wittichová.
Vzhledem k tomu, že se především kvůli omezeným a fluktuujícím lidským kapacitám nepodařilo dostatečně
transformovat strukturu organizace a nastartovat její profesionalizaci, tak, aby byla udržitelná a byla doprovázena
získáváním větších grantů či významnějších individuálních či korporátních darů, není možné tento projekt hodnotit
jako jednoznačný úspěch. Přesto se podařilo mnoho dobrého: vytvoření dobrých vztahů s médii a zajištění dobrého
mediálního pokrytí agendy PROUDu (což je jeden ze základních cílů organizace), rozvoj kampaně “Různé rodiny,
stejná práva”, obnovení pravidelných veřejných debat podPROUDem, otevření diskuse o situaci LGBT+ seniorů a seniorek, akreditace Duhových školení pro sociální pracovníka a pracovnice a pro vyučující na školách, nebo realizace
školních seminářů, jichž se účastnily stovky žáků a žákyň.
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Přehled aktivit
v roce 2016
Lobbying, litigace, poradenství
Novela zákona o RP umožňující přiosvojení
Již přes dva roky ležela v PS poslanecká novela, která by umožnila přiosvojení registrovanými partnery. Tuto novelu
připravil a inicioval PROUD a byla předložena v září 2014. PROUD zorganizoval a absolvolal desítky setkání za účelem shánění podpory pro novelu - jak před jejím předložením tak po něm. K prvnímu jednání ale došlo až v červnu
2016. Jednání, jemuž se dostalo velké medializace především kvůli kontroverzní, až skandální řeči poslankyně Nytrové, bylo přerušeno a po prázdninám se k němu sněmovna nevrátila.
Úřad vlády ČR, Odbor lidských práv na základě slibu ministrů Pelikána a Dienstbiera z konce roku 2015 v první
třetině roku 2016 vypracoval vlastní novelu stejného obsahu, tj. Novelu zákona o registrovaném partnerství ošetřující
tzv. přiosvojení, jež prošla připomínkovým řízením v první polovině roku. Za apelace PROUDu o co nejrychlejší projednání, ji Vláda ČR schválila až v listopadu 2016 a postoupila Poslanecké sněmovně.
Jelikož bylo jasné, že počátek roku 2017 je v zásadě poslední možnou dobou, kdy může jedna ze dvou novel projít
legislativním procesem ještě před volbami do Poslanecké sněmovny naplánovanými na říjen 2018, připravil PROUD
face-to-face kampaň s letáky a sladkými drobnostmi pro poslankyně a poslance, kterou plánoval zrealizovat v lednu
2017.
Kampaň za férové manželství
Od počátku roku 2016 jsou členové a členky PROUDu součástí neformální koalice neziskových organizací nazvané
“Koalice za manželství”, která vede kampaň “Jsme Fér!” (www.jsmefer.cz). Jejím cílem je začít komunikovat jak s veřejností, tak obzvláště s politiky a političkami, ale také i ke komunitě LGB osob to, že registrované partnerství není
plnohodnotným partnerským svazkem a že by bylo férové umožnit párům stejného pohlaví vstupovat do manželství,
či svazku mající srovnatelná práva. Koalici za manželství tvoří mimo PROUDu ještě Amnesty International, Logos z.s.,
Mezipatra z.s. a Prague Pride z.s.. Spuštění kampaně “Jsme Fér!” je plánované na jaro 2017.
Otevření tématu situace LGBT+ seniorů a seniorek
Díky výzkumné zprávě vypracované v rámci projektu “Neviditelné menšiny” jsme v druhé polovině roku začali otevírat téma situace LGBT+ seniorů a seniorek v Česku na různých fórech, např. Odboru pro lidská práva Úřadu vlády,
před Radou pro seniory ČR, také jsme získali spojence pro téma v neziskové organizaci Život 90.
Oblast vzdělávání
V roce 2016 se zástupce PROUDu setkal s náměstkem České školní inspekce Andrysem, kde představil výzkum mezi
školáky. Byla předána metodologie výzkumu, která měla pomoci ČŠI specifikovat způsoby zjišťování diskriminace na
školách - nově by mělo dojít k odlišování typu diskriminace (fyzická, symbolická) a motivace (např. tedy homofobií).
Na konci roku proběhla také schůzka u náměstkyně Národního ústavu pro vzdělávání Zapletalové, kde jsme diskutovali zapojení tématu sexuální diverzity do plošného vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň zařízení institucionální
péče o děti v ČR.
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Litigace
V květnu 2016 byl úspěšně uzavřen soudní spor vedený advokátem Petrem Kallou mezi gayem v registrovaném
partnerství a českým státem o umožnění adopce osobě žijící v registrovaném partnerství. Dne 28. 6. 2016 Ústavní
soud rozhodnutím sp. zn. Pl. ÚS 7/15 zrušil odstavec 2. §13 Zákona č. 115/2006 o registrovaném partnerství, který
zakazoval adopci osobě žijící v registrovaném partnerství. Bylo tak dosaženo první velké změny tohoto zákona za 10
let jeho platnosti. Zároveň došlo k napravení jednoznačně diskriminačního opatření.
V roce 2016 PROUD poskytl podporu stěžovatelům ve věci soudního sporu o uznání rodičovských práv gay páru na
území ČR a vydání českého rodného listu dětem, jež se narodily prostřednictvím náhradního mateřství v Kalifornii,
USA. Proti negativnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR byla prostřednictvím advokáta Petra Kally podána ústavní
stížnost. Rozhodnutí Ústavního soudu ČR lze očekávat v roce 2017.
Právní poradenství
Během roku 2016 řešila právní skupina PROUDu několik případů, a to jak po emailech, tak osobními kontakty.
Většina případů pochází z emailové poradna@proud.cz. Sedm případů se týkalo registrovaného partnerství, 12 dětí
a jejich práv, tři se týkaly možností početí dítěte a taktéž tři případy se týkaly trans osob.

Vzdělávání
Duhové vzdělávání
Duhové semináře na základních a středních školách byly v roce 2016 z naprosté většiny součástí
projektu Neviditelné menšiny, díky kterému byly
také plně financovány. Pro školy byly semináře
bezplatné, což ocenily zvýšeném zájmem o semináře.
V rámci projektu Neviditelné menšiny bylo od
ledna do března provedeno celkem 30 seminářů
na 4 základních školách, 4 gymnáziích, 3 středních
školách a 1 učilišti. Podpořili jsme tak akceptaci
LGBT+ lidí u téměř 700 žáků a žákyň po celé ČR.
Poté proběhl také 1 seminář mimo projekt Neviditelné menšiny na ZŠ v Duchcově.
Všechny semináře realizují speciálně vyškolení
lektoři a lektorky - Petr Pávek, Lucie Hradecká,
Jan Fiala a další. Také zajišťujeme prostor pro
sdílení a předávání dovedností mezi lektorujícími
a vzájemné zdokonalování.
Zároveň fungují webové stránky duhoveseminare.cz, kde si mohou vyučující objednat semináře
od našich lektorek a lektorů nebo vybrat z 8 metodických materiálů a vytvořit si vlastní seminář.
Duhová školení
Nově u MŠMT akreditovaný seminář pro vyučující byl ve své pilotní podobě realizovaný v lednu tohoto roku za
poměrně malé účasti vyučujících. Naše lektorky a lektoři byli ale zapsáni do akreditace obdobného semináře u NIDV
- Národní institut dalšího vzdělávání. Pro NIDV připravil Petr Pávek, člen vzdělávací skupiny PROUDu, na konci roku
také seminář pro ředitele škol a vedoucí výchovných zařízení, jenž má NIDV následně akreditovat.
V září 2016 jsme na objednávku OSPOD magistrátu města Hradce Králové uskutečnili pro 27 jejich zaměstnanců
a zaměstnankyň seminář Duhového školení pro sociální pracovníky a pracovnice v magistrátním zařízení v Deštném
v Orlických horách.
Duhová prevence
Tento typ semináře je pro období 2015 - 2017 přenechán k realizaci spolku Jules a Jim, jenž se specializuje na školní
preventivní programy. V roce 2016 zrealizovali 10 seminářů v oblasti Prahy a Středních Čech.
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Prezentace, účasti na konferencích atd.
Veřejné debaty podPROUDem
V roce 2016 pokračovaly úspěšné debaty pro
veřejnost, které jsme zahájili předchozí rok. V prostorách SVĚT HUB moderovala Bára Šichanová z
Rádia Wave debaty o queer bezdomovectví, LGBT+
seniorech a seniorkách jako neviditelné menšině,
dále téma (Homo)sexualita za socialismu, Drag/
travesti, Queer geografie, debatu v rámci Prague
Pride na téma Láska, Školství slepé vůči LGBT+ lidem, LGBT+ kultura a umění a druhou adventní neděli Teplé svátky? Genderová a hetero-normativita
svátků a tradic. Jednotlivá témata reprezentovala
pestrá řada inspirativních odbornic a odborníků.
Tyto debaty mají i vlastní stránku na Facebooku.
Další přednášky a prezentace
Google
V červnu proběhla ve společnosti Google akce #prideforeveryone – první virtuální pride pochod v České republice za rovnoprávnost, za možnost milovat
toho, koho si sami vybereme, za LGBT rodičovství.
Čtvrtečním odpolednem provedla ředitelka českého
Googlu, Taťána le Moigne. Na akci se představil
i PROUD krátkou prezentací vedenou Adélou Horákovou. Přítomen byl i spolek Prague Pride a Galibi.

NGO Market 2016
PROUD se již třetím rokem zúčastnil veletrhu neziskovek NGO Market 2016. Akce proběhla 27. 4. ve
Foru Karlín. Návštěvníci se mohli potkat se zástupci
a zástupkyněmi PROUDu a dozvědět se více o činnosti
organizace i jejích plánech do budoucna. K dispozici
byly také informační letáčky a trika kampaně RRSP.

Výzkum a analýzy
Výzkum seniorů a seniorek a přístupu poskytovatelů péče pro ně byl dokončen výzkumnicemi z Univerzity Palackého v Olomouci, výsledky výzkumu byly veřejně prezentovány v březnu. Výzkumná zpráva je ve zpracování a doplnění
o zahraniční stav pozvání a bude publikována v roce následujícím.
Byla dopracována naše zpráva z online výzkumu mezi více než 1300 studenty a studentkami středních škol zaměřující se na zkušenost s homofobně a transfobně motivovanou diskriminací a šikanou.
V roce 2016 byla publikována Stínová zpráva genderové rovnosti v České republice 2015, který analyzuje vývoj
od roku 2008. Zprávu vydala Česká ženská lobby a poprvé byla zařazena samostatná kapitola „LGBT+“ (s. 123-128),
kterou zpracovával PROUD. Vybrali jsme několik klíčových témat: rodina, partnerství, seniorství a transgender tematiku.

Osvěta, mediální a PR aktivity
Mediální výstupy
Masmédia
I v roce 2016 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 ve škole i na pracovišti, LGBT seniory a seniorky nebo prevencí homofobní a transfobní šikany na
školách. Přidal se také přelomový rozsudek Ústavního soudu z června 2016, který umožnil adopci dětí gayům a lesbám žijícím v registrovaném partnerství. PROUD celý případ inicioval a jeho právník Petr Kalla dovedl až do zdárného
konce. Zástupci organizace PROUD byli také zváni do televizních diskusí, rozhlasových pořadů nebo se vyjadřovali
do tištěných a online médií. Řada výstupů se věnovala samotné novele zákona o registrovaném partnerství a rozhodnutí Ústavního soudu. PROUDu se podařilo udržet úzkou spolupráci s množstvím tištěných médií: MF DNES, Právo,
Lidové noviny, BLESK, TÝDEN, Květy, Katka, Vlasta, Deník, Metro, Respekt, Hospodářské noviny atd.. ale i online
médií: lidovky.cz, www.ihned.cz, tyden.cz, aktualne.cz, blesk.cz, ceskenoviny.cz, www.idnes, ct24.cz, rozhlas.cz,
denik.cz, novinky.cz, echo24.cz, DVTV, atd. Těší nás, že jsme měli příležitost se vyjádřit i ve veřejnoprávních, ale
i soukromých médiích: Český rozhlas a Česká televize, TV Nova, TV Barrandov. Výstupů v masmédiích bylo více jak 60.
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LGBT média
Pokračovala i úspěšná spolupráce s komunitními webovými stránkami iboys.cz, colourplanet.cz, freshgaymagazin.
cz, lesba.cz, lui.cz atd a jejich fb platformami. V rámci mediální spolupráce nám uvedené weby zveřejňovaly tiskové
zprávy. Výstupů bylo více jak dvacet.
Tiskové zprávy a konference
V tomto roce PROUD vydal tiskové zprávy k vyjádření Ústavního soudu rušícího zákaz adopce v registrovaném
partnerství, k výrokům poslankyně Nytrové, k vítězům a vítězkám cen bePROUD za rok 2015, vydal tiskovou zprávy
a uspořádal konferenci k výstupům z výzkumu „Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o seniory” (29. 3.).

Weby a sociální sítě PROUDu
V roce 2016 disponoval PROUD
čtyřmi webovými stránkami:
1. w ww.proud.cz - hlavní web organizace, informuje o organizaci samotné,
cílech i novinkách z oblasti LGBT+ témat.
2. w
 ww.stejnarodina.cz - web věnovaný pouze kampani Různé rodiny,
stejná práva a rodičovství stejnopohlavních párů.
3. w ww.duhoveseminare.cz - stránka věnovaná vzdělávacím aktivitám organizace
4. w
 ww.beproud.cz - stránka věnované Cenám bePROUD nejprestižnějším cenám v LGBT komunitě.
čtyřmi1 facebookovými profily:
1.
2.
3.
4.

 ww.facebook.com/PROUDem/ (nárůst fanoušků/fanynek o cca 620 za rok)
w
w ww.facebook.com/stejnarodina (nárůst fanoušků/fanynek o cca 1400 za rok)
w ww.facebook.com/podproudem/ (nárůst fanoušků/fanynek o cca 100 za rok).
w ww.facebook.com/beproud.cz/ (nárůst fanoušků/fanynek o cca 60 za rok)

instagramovým účtem www.instagram.com/proud.cz/
youtube účtem https://www.youtube.com/user/VideoPROUDem
twitter účtem https://twitter.com/proudem (provázán s fb proudem.cz)

Koordinátorka seniorského programu Jolana Novotná také založila FB stránku specificky se zaměřující na stárnutí LGBT+ lidí.
https://www.facebook.com/Stárnout-v-teple-pohrbít-vřele-362377003965246/

1
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Weby a sociální sítě PROUDu
Součástí našich hlavních mediálních aktivit byla i v roce 2016 kampaň „Různé rodiny, stejná práva“ za přiosvojení dítěte partnera/
ky v rámci registrovaného partnerství. 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 s právní poradnou i argumenty pro a proti nebo s názor odborníků a také
svou fb stránku Stejná rodina. Oba kanály jsou spolu úzce provázány.
Kampaň byla několikrát publikována i v online médiích, například na
www.blesk.cz nebo www.lui.cz. Fotografii Báry Hrzánové z kampaně
otiskla Mladá fronta DNES u rozhovoru s touto herečkou 19. září 2016.
V kampani Různé rodiny, stejná práva, která bojuje za při-osvojení dítěte
partnera/ky v rámci registrovaného partnerství získala její fotografie
skoro 3000 lajků, což je za celou historii kampaně obrovský úspěch.
Pro podporu zařazení novely na jednání v Poslanecké sněmovně
plánovaného na leden 2017 byla vytvořena info-brožurka pro poslance a poslankyně a zadány do výroby tyrkysové perníčky, jež měli
rozhodování ve sněmovně zpříjemnit.
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Účast PROUDu na Prague Pride 2016
Rok 2016 byl pro PROUD a jeho účast na PP průlomový. V Kočárkové jízdě jsme poprvé vypravili výletní vláček pro
děti a seniory, který se setkal s obrovským ohlasem jak návštěvníků akce, tak i médií. Záštitu nad Kočárkovou jízdou
převzal velvyslanec Nizozemského království J. E. Eduard W. V. M. Hoeks. Finančně akci podpořilo také UPC Česká
republika, které dodalo balonky v tyrkysových barvách. Na Letné se program organizace nesl v duchu rozdávání balonků s logem PROUDu a UPC a také v rozdávání informačních letáků. Kdokoliv se mohl zastavit a informovat se na
činnost organizace, její úspěchy i neúspěchy nebo cíle do budoucna. Velké poděkování patří dobrovolníkům a dobrovolnicím, kterých se poprvé přihlásilo dostatečné množství a vypomohli nejen během průvodu, ale i na stánku.
Program PROUDu na PP’16:
• Pondělí 8. srpna až neděle 14. srpna výstava Různé rodiny,
stejná práva v Americkém centru. Výstava fotografií queer rodin s dětmi.
• Úterý 9. srpna v 19.00 debata podPROUDem na téma LOVE: EVOLution.
Se skvělými hosty jsme probrali LÁSKU z jiné perspektivy, než jakou znáte z lifestylových časopisů.
Jaká je, jaká může být a jaká byla? Mění se to jak milujeme? Potkali jsme se tradičně ve Světě hub ve Slovenské
ulici 21 kousek od Náměstí Míru. Více v události https://www.facebook.com/events/803575939744202/
• Čtvrtek 11. srpna v 17.00 Duhová školení pro další vzdělávání. Setkáváte se ve své práci (ve škole, na úřadě, v ordinaci, v terénu) s LGBT+ lidmi? Řešíte homofobní jednání, netoleranci okolí, obtížný coming out, stížnosti, nebo implementujete projekty zaměřené na genderovou a sexuální inkluzi a diverzitu? Pak jsou tu pro vás Duhová školení.
Potkali jsme se ve Světě hub
• Sobota 13. srpna Kočárková jízda. Jeli jsme všem připomenout, že všechny rodiny by měly mít stejná práva.
Letos jsme poprvé vypravili výletní vláček pro děti a seniory/ky. Více v události https://www.facebook.com/
events/1063897150347043/
• Neděle 14. srpna Vzpomínková slavnost se Zenith Virago.
Komorní setkání v Lese vzpomínek je oslavou hlubokých vztahů k blízkým, kteří už nežijí.
Více v události https://www.facebook.com/events/639081552905866/
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Předávání cen bePROUD za rok 2015
V úterý 17. května 2016 proběhl pátý ročník předávání Cen bePROUD. Tenktokrát se
Ceny bePROUD předávaly za rok 2015. Slavnostní večer pořádal PROUD – platforma
pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského
království v ČR. Akce se konala v rezidenci velvyslance Nizozemského království – jeho
Excelence Eduarda W. M. V. Hoekse na Praze 6. Předávání proběhlo při příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii a transfobii (IDAHOT) a také při příležitosti nizozemského
předsednictví EU.
Večer, který režíroval Lukáš Pečenka, nenechal nikoho na pochybách, že jde o prestižní a jedinečnou událost. Velký
podíl na tom měly moderátorky večera Lejla Abbasová a Ester Janečková . Pozvání kromě mnoha čelních představitelek a představitelů české politické, kulturní a akademické sféry přijalo také mnoho zástupkyň a zástupců ambasád
(USA, Švédsko, Francie) i zástupkyň a zástupců českých i nadnárodních společností, které se přihlásily do klání
o Cenu bePROUD zaměstnavatel roku. Proto byla akce moderována dvojjazyčně - v českém a anglickém jazyce.
Příjemným zpestřením byly muzikálové melodie v podání Markéty Procházkové za klavírního doprovodu Ester Godovské. Květinový servis zajistilo květinářství Serafín.
Předávání zahájila jeho Excelence Eduard W. M. V. Hoeks velmi povzbudivým a inspirativním projevem na téma
LGBT práva v Nizozemsku a v České republice. Zmínil například, že Nizozemsko bylo první zemí na světě, která
v dubnu 2001 zlegalizovala sňatky osob stejného pohlaví a v témže roce také umožnila stejnopohlavním párům adopce. V České republice jsme letos sice oslavili desetileté výročí od uzákonění registrovaného partnerství, ale mnoho
let se již snažíme o novelizaci tohoto zákona, která by umožnila alespoň osvojení dítěte partnera/partnerky.
Kdo získal Cenu bePROUD zaměstnavatel roku? Letošní rok byl u této ceny opravdu přelomový, do klání se přihlásily firmy zvučných jmen napříč obory: taxislužba Modrý anděl, výrobce přírodní kosmetiky LUSH (a také iniciátor
kampaní na podporu LGBT komunity Sign of Love a Gay Is OK), výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu
Škoda Transportation, poskytovatel placených televizních služeb a vysokorychlostního internetu UPC, mobilní operátor Vodafone, advokátní kancelář Dentons, developerská společnost Traxial a další. Cenu bePROUD zaměstnavatel
roku získal mobilní operátor Vodafone.
V kategorii Celoživotní přínos byla oceněna dlouholetá práce v oblasti práv a postavení gayů a leseb a také aktivita
v boji proti HIV. Nositelkou Ceny bePROUD za celoživotní přínos se stala MUDr. Džamila Stehlíková.
Mediální cenu bePROUD získala paní Ivana Karásková, reportérka deníku MF DNES za sérii reportáží na téma život
LGBT osob.
Cenu bePROUD za počin roku 2015 získala Společnost pro queer paměť za otevření Centra queer paměti
Nositelem Duhové anticeny protiPROUD za rok 2015 se stal psycholog PhDr. Jaroslav Šturma.

13

Fundraisingové aktivity
Ve fundraisingu PROUD v roce 2016 spolupracoval s firemními i nefiremními dárci. Firemními dárci
se stala firma Vodafone, UPC a Lush. První dva přispěvatelé přispěli organizaci formou věcného
daru (forsforeskujících náramků), které byly v prodeji na besedách podPROUDem a na Prague Pride. Náramky zároveň darovala i belgická ambasáda, ve formě věcného daru. Děkujeme také firmě
Lush, která přispěla naší organizaci na realizaci besed podPROUDem ve svém grantovém kole. I
díky ní teď můžeme debaty fotit i nahrávat.
Zároveň děkujeme individuálním dárcům, kteří naší organizaci přispěli přes Darujme.cz, GIVT.cz,
koupí fosforeskuících náramků a triček ke kampani “Různé rodiny, stejná práva”. Vaše podpora pro
nás znamená hodně. Znamená, že věříte v to, co děláme a podporujete hodnoty, na kterých nám
záleží. GIVTu děkujeme, že pro nás připravil speciální kampaně, které jsme mohli použít na našich
sociálních sítích.
Pokud stále nevíte, jak nám přispět, pak jsme pro vás připravili fundraisingovou brožuru, ve ve které
je popsáno, jak nás můžete podpořit.
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Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Úč NO Úč 1 - 01

ROZVAHA

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

sestavená k 31.12. 2016
(v tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
Opatovická 166/12
110 00 Praha 1
Právní forma

občanské sdružení

IČO

22895507

řádek
b

AKTIVA

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

1

2

B.

Krátkodobý majetek celkem

041

592

253

B.II.

Pohledávky celkem

052

11

32

4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314) 056

7

7

5.

Ostatní pohledávky

(315) 057

4

10

17.

Jiné pohledávky

(378) 069
072

581

210

Peněžní prostředky v pokladně

(211) 073

3

5

Peněžní prostředky na účtech

(221) 075

578

205

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1.
3.
B.IV.

Jiná aktiva celkem

1.

15

081

11

(381) 082

Náklady příštích období

AKTIVA CELKEM

ř. 1 + 41

11

085

592

253

PREMIER system ver. X6.1 ©…

řádek
b

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

086

447

196

A.I.

Jmění celkem

087

435

80

(911) 089

435

80

091

12

116

2.

Fondy

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

1.

Účet hospodářského výsledku

092

104

2.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

(931) 093

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932) 094

29

12

-17

B.

Cizí zdroje

095

145

57

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

098

18

6

(389) 104

18

6

6.
B.III.

Dohadné účty pasivní

Krátkodobé závazky celkem

106

127

40

Dodavatelé

(321) 107

4

1

4.

Ostatní závazky

(325) 110

45

2

5.

Zaměstnanci

(331) 111

42

22

7.

Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.

(336) 113

24

11

9.

Ostatní přímé daně

(342) 115

12

1.

4

Jiná pasiva celkem

130

11

1.

Výdaje příštích období

(383) 131

10

2.

Výnosy příštích období

(384) 132

1

B.IV.

(ř.86+95) 134

PASIVA CELKEM
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Mgr. Zdeněk Sloboda

16

592

253
Okamžik sestavení:

31.07.2017
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REVIZNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

spolku Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. , se sídlem Opatovická 116/12, Nové Město, Praha 1, PSČ: 110
00, IČ: 22895507, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22718

Já, níže podepsaný, Mgr. Petr Kalla, narozený dne 20.09.1976, bytem Londýnská 217/33, Vinohrady,
Praha 2, PSČ: 120 00, zde jako revizor spolku Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s., se
sídlem Opatovická 116/12, Nové Město, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 22895507, zapsaného ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22718 (dále též jen
„PROUD“), tímto předkládám svou následující revizní zprávu za rok 2016:
1. Jednatelé PROUDu mi v dostatečném předstihu předložili výroční zprávu PROUDu za rok
2016, jejíž součástí je i účetní závěrka PROUDu k datu 31.12.2016, jakož i zápisy z jednotlivých
zasedání výkonné rady.
2. Rovněž mi bylo v dostatečném předstihu předloženo k nahlédnutí a kontrole účetnictví
PROUDu a byly my vysvětleny veškeré souvislosti. Rovněž mi bylo poskytnuto bližší objasnění
k otázkám, na něž jsem se dotazoval.
3. Účetnictví PROUDu je vedeno svědomitě a přehledně. Neprováděl jsem položkovou kontrolu
celého účetnictví, toliko kontrolu namátkovou, způsob vedení účetnictví však ve mně
vzbuzuje důvěru v řádnost jeho vedení.
4. Z výroční zprávy a ze zápisů z jednotlivých zasedání výkonné rady vyplývá, že se PROUD
skutečně věnuje své činnosti v souladu se stanovami PROUDu. Ze strany PROUDu není
vykonávána žádná vedlejší hospodářská, resp. podnikatelská činnost.
5. Hospodaření PROUDu skončilo k 31.12.2016 ziskem ve výši 104.000,- Kč (slovy: jedno sto
čtyři tisíc korun českých).
6. Výroční zprávě PROUDu za rok 2016 lze snad vytknout toliko skutečnost, že se ve velmi
omezeném rozsahu věnuje hospodářským záležitostem PROUDu, když tyto jsou shrnuty
připojením účetní závěrky. Do budoucna lze jen doporučit, aby výroční zpráva obsahovala
alespoň stručný komentář k hospodářské situaci a hospodářským výsledkům PROUDu
za předmětné období. Rovněž by bylo vhodné, aby v rozsahu přípustném právními předpisy,
smluvními dokumenty a podmínkami udělování grantů bylo ve výroční zprávě stručně
shrnuto i vyúčtování jednotlivých grantů.
7. Rovněž lze vytknout skutečnost, že výroční zpráva je sestavována po uplynutí delšího času od
skončení roku 2016.
Doporučuji členské schůzi PROUDu, aby schválila výroční zprávu PROUDu za rok 2016, a to včetně
účetní závěrky k 31.12.2016 a zisku za rok 2016 ve výši 104.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři tisíc
korun českých).
V Praze dne 26.01.2018

Mgr. Petr Kalla
revizor Platformy pro rovnost, uznání a diverzitu z.s.
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