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Vážené členky a členové,
Vážení příznivci a příznivkyně PROUDu,
jednou z hlavní viditelných snah PROUDu je prosazení novely zákona o registrovaném partnerství umožňující přiosvojení dítěte partnera/partnerky. Bohužel ani po třech letech a opakovaných snahách zařadit návrh jako pevný bod k projednávání Parlamentu nebyl ani poslanecký, ani vládní návrh před volbami projednán a v únoru tak definitivně opět padl pod stůl.
Mezi další pokračující projekty patří již šestý ročník udílení LGBT+ cen bePROUD. Ocenění
za rok 2016 získala právě Radka Maxová, poslankyně Poslanecké sněmovny za hnutí ANO za
osobní nasazení při prosazování novely zákona o registrovaném partnerství jak v Poslanecké
sněmovně, tak v médiích. Přislíbila, že novelu bude pomáhat prosazovat i v dalším volebním
období. Třetím rokem také pokračovaly debaty podPROUDem, za finanční podpory LUSH.
Tentokrát v nových prostorách Etnosvěta.
Transformace proběhly a probíhají také v samotném PROUDu. Z výkonné rady odešli postupně tři lidé, byl zvolen nový jednatel, ukončen provoz v dosavadní kanceláři a změnilo se
sídlo spolku. Oživení přinesla nová loga pro platformu PROUD a pro debaty podPROUDem.
V rámci snahy zachovat činnost spolku a najít cestu další jeho existence jsme uspořádali
jednodenní strategické plánování.
Výrazným počinem bylo spuštění kampaně Jsme fér podporujíc manželství pro všechny. Do
koalice provozující kampaň patří Amnesty International, Logos Česká republika, Mezipatra,
Prague Pride a PROUD. Právě díky tomuto spojení různých organizací na společném projektu na každoročním summitu ILGA-Europe, který se konal ve Varšavě, byla schválená jako
hostitelské město summitu ILGA-Europe v roce 2019 Praha. Česká republika se tak poprvé
stane hostitelkou této události.
Kampaň podpořila i veřejná ochránkyně práv:
„Rovněž mi dovolte, abych vyjádřila podporu kampani „Jsme fér“, na jejímž vzniku a vedení
se spolupodílí i Vaše organizace, a související snaze o širší a intenzivnější společenskou diskusi na téma genderově neutrálních manželství. Diskusního formátu kampaně si pak cením
obzvláště.“
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r.

Vaši Jiří Procházka a Zdeněk Sloboda, jednatelé
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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. Mattioliho 3274/5
106 00 Praha 10

Kontakt:
Tel.: (+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.proud.cz
(migrace na novou doménu
z původního proudem.cz),

https://www.facebook.com/PROUDem/
https://www.facebook.com/stejnarodina/
https://www.facebook.com/podproudem/
https://www.facebook.com/beproud.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 do června, z rady odstoupil v září 2017)
Mgr. Ondřej Plešmíd (odstoupil v březnu 2017)
Mgr. Jiří Procházka (jednatel od června 2017)
Mgr. Zdeněk Sloboda (jednatel)
Mgr. Martina Štěpánková, MP (do března 2017)
Další orgány
Mgr. Petr Kalla (revizor)
Kolektivní členové a členky
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)
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Individuální členky a členové
Počet individuálních členů a členek (včetně členů/ek v orgánech spolku) byl v roce 2017
devatenáct. Na projektech a činnosti PROUDu se dále aktivně podíleli další dobrovolníci
a dobrovolnice.
Členství v jiných organizacích
PROUD je členem ILGA-Europe.

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:
• zlegalizování 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;
• 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+ seniorek a 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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03 Realizované
projekty
V roce 2017 PROUD nerealizoval své projekty vyjma koalice za manželství Jsme fér.
Ve spolupráci se slovenským Saplinq jsme neúspěšně žádali o grant Erasmus+: Mládež
v akci na projekty TOHRET (trénink pro lidskoprávní vzdělavatele) a PROMASYO (projektovy management a soft skills pro LGBT+ organizace pro LGBT+ mládež)
Proud se hrdě připojil k prohlášení Undetectable = Untranslatable (U=U) hnutí NELP
(Network European Low prevalence countries), které vyplynulo z Mezinárodní konference
AIDS (IAS) v létě 2017 v Paříži. Připojila se nejen sama starostka Paříže, ale i přes 400
organizací z více jak 55 zemí světa. Sdělení je jednoduché: Osoby žijící s HIV, které užívají
anti-retrovirové léky a mají testem nezjistitelnou virovou nálož ve své krvi, představují zanedbatelné riziko přenosu HIV sexuálním stykem.
Prohlášení má podpořit destigmatizaci lidí žijících s HIV, podpořit prevenci, zájem o HIV
status svůj i ostatních a bojovat s desinformacemi a stereotypy v médiích a laické a odborné
veřejnosti.
Consensus Statement: https://www.preventionaccess.org/consensus
http://www.hiv-komunita.cz/clanky/riziko-sexualniho-prenosu-hiv-z-osoby-hiv-pozitivni-majici-testem-nezjistitelnou-virovou-naloz.html
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Lobbing, litigace, poradenství a seniorský program

Novela zákona o RP umožňující přiosvojení
Již přes dva roky ležela v Poslanecké sněmovně (PS) novela, která by umožnila přiosvojení
registrovanými partnery či partnerkami. Tuto novelu připravil a inicioval PROUD a byla
předložena v září 2014. PROUD zorganizoval a absolvoval desítky setkání za účelem shánění
podpory pro novelu - jak před jejím předložením tak po něm. K prvnímu čtení v PS ale došlo
až v červnu 2016. Jednání, jemuž se dostalo velké medializace především kvůli kontroverzní,
až skandální řeči poslankyně Nytrové, bylo přerušeno a po prázdninách 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
schválila až v listopadu 2016 a postoupila PS.
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 PS naplánovanými
na říjen 2018, připravil PROUD mobilizační kampaň pro komunitu a také face-to-face kampaň s poslankyněmi a poslanci, doplněnou letáky a sladkými drobnostmi pro poslankyně
a poslance, kterou plánoval zrealizovat v lednu 2017. V únoru 2017 hlasovala PS o zařazení
novely o přiosvojení jako pevného bodu programu, čemuž přihlížely mnohé rodiny s dětmi,
kterých se zákon přímo dotýká. Bohužel tento návrh byl zamítnut, což znamenalo, že do
konce volebního období (tj. do cca října-listopadu 2017) se již PS návrhem nezabývala. Zklamání v PROUDu, ale hlavně mezi samotnými rodinami a podporovateli našich aktivit, bylo
veliké. Nicméně tato energie se přesouvá k dalšímu projektu PROUDu, kampani “Jsme Fér”,
za rovné manželství.
viz http://proud.
cz/pro-media/236tiskova-zprava-kpriosvojeni-2-2017.
html

6

2017

04 

Přehled
aktivit 2017
Kampaň za rovné 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 LGBT+ osob to, že registrované partnerství není plnohodnotným partnerským svazkem a že by bylo férové umožnit párům stejného pohlaví vstupovat do
manželství, či svazku majícího srovnatelná práva. Koalici za manželství tvoří mimo PROUDu
ještě Amnesty International, Logos z.s., Mezipatra z.s. a Prague Pride z.s.. Kampaň “Jsme
Fér!” byla oficiálně zahájena v dubnu 2017. Je postavena na 4 hlavních pilířích: mobilizace
a organizace LGBT+ komunity, vedení debaty se širší veřejností, práce s médii a konverzace
s veřejnoprávními činiteli, zejména členy a členkami Parlamentu ČR. Centrem debat není
Praha, spíše naopak. Do konce roku 2017 uspořádal tým “Jsme Fér!” zhruba 50 veřejných
setkání mimo Prahu a zúčastnil se nejrůznějších veřejných akcí (například hudebních festivalů). Započal sběr podpisů pod petici podporující hlavní myšlenku kampaně a team “Jsme
Fér!” si stanovil cíl 50 000 podpisů k 1. květnu 2018. Členky a členové PROUDu se v kampani
zapojují zejména do debat s veřejnoprávními činitelkami a činiteli. V roce 2017 jsme začali
kontaktovat vybrané politiky a političky a probírali s nimi myšlenku rovného manželství.
Aktivně jsme komentovali návrhy programů vybraných politických stran. Před volbami
do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 jsme zorganizovali a provedli rozsáhlý předvolební
průzkum názorů kandidátů a kandidátek do těchto voleb a zároveň vypracovali metodiku,
podle které jsme hodnotili, jak se k LGBT+ tématům staví jednotlivé strany jako celky. Tento
průzkum byl svého druhu jedinečným počinem v polistopadové éře LGBT+ hnutí - jak rozsahem, důkladností, tak jeho výstupem. Výsledky hodnocení stran i postoje kandidujících
jsme zveřejnili a voličky a voliči mohli tyto informace využít podle svého uvážení při volbě jak
stran, tak při volbě kandidátů a kandidátek ke kroužkování. Výsledky hodnocení stran jsme
také sdíleli s jednotlivými politickými stranami, včetně doporučení ke zlepšení jejich práce.
Po volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 započala další fáze debat s političkami
a politiky - osobní setkávání, na kterých prezentujeme vizi manželství pro všechny a bavíme
se o postojích politiků a političek a případných otázkách.
Litigace
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.
Ústavní soud v této záležitosti vydal dne 29. června 2017 nález sp. zn. I. ÚS 3226/16, kterým
rozhodl o tom, že předchozím rozhodnutím Nejvyššího soudu došlo k zásahu do ústavním
pořádkem zaručených práv, konkrétně práva na rodinný život a právo, aby nejlepší zájem
dítěte byl předním hlediskem rozhodování. V návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu následně Nejvyšší soud uznal rodičovství obou mužů založené náhradním mateřstvím.
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Právní poradenství
Během roku 2017 řešila právní skupina PROUDu několik případů, a to jak po emailech, tak
osobními kontakty. Většina případů pochází z emailové poradna@proud.cz. Čtyři případy se
týkaly registrovaného partnerství, 18 rodičovství (a to jak práv dětí, práv a povinností rodičů,
tak i otázek okolo vzniku rodičovství), tři se týkaly manželství možností početí dítěte, jeden
případ se řešil vztahu prarodičů k vnoučatům, jeden případ se týkal trans osoby a pět dotazů
bylo na otázky související s právem asylu (bohužel na řešení dotazů z oblasti asylového práva
nedisponuje naše právní skupina kapacitami: doporučujeme OPU, InBázi nebo SIMI).
OPU - https://www.opu.cz/en/
InBáze - http://www.inbaze.cz/jazyky/english/
SIMI - http://www.migrace.com/en/
Situace LGBT+ seniorů a seniorek
Především ve spolupráci s Životem 90 pokračujeme v tématu LGBT+ seniorek a seniorů
v Česku. V tomto kontextu byl 25. 6. 2017 ve spolupráci s pražským gay pěveckým sborem
Doodles uspořádán charitativní koncert Sever není chladný v Ústí nad Labem.
Koncert byl poděkováním Romanu Hlaváčkovi z Chomutova. Roman je po dětské mozkové
obrně upoután na vozík. Před zhoršením zdravotního stavu působil v severních Čechách
dlouhých 20 let v oblasti prevence drog a přenosných chorob, především HIV+. Pracoval
v nadaci Sokrates Most, spoluzakládal a vedl chomutovský Gay klub Adam, spolupracoval
s OHS Chomutov.
Koncert se konal den po 17. výročí založení SOHO v ČR (Sdružení organizací homosexuálních občanů v České republice). Gay klub Adam byl jedním z jeho regionálních členů. Výtěžek koncertu
(1 453 Kč) byl věnován na podporu Romanova asistenčního psa Montyho a nákup zdravotních
a kompenzačních pomůcek, které Romanovi usnadňují každodenní život. Dalšími sponzory
byli KLIMAK, s.r.o. – 25 000 Kč a STAR Czech, s.r.o. – 25 000 Kč. MUDr. Martina Grimmová,
Alergomedica sro. – dar 4 000 Kč na nájem sálu Hraničář pro charitativní koncert Doodles.
PROUD děkuje všem přispívajícím.
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Prezentace, účasti na konferencích a další
Community Forum: Breaking Out of Bubbles,
mezinárodní forum organizované Nadací VIA,
Praha, 27. - 29. duben 2017, seniorský program PROUD, Jolana Novotná.
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime-2/community-forum/
Stárnutí a veřejný prostor,
mezinárodní konference MPSV při příležitosti mezinárodního dne seniorů,
25. září 2017, seniorský program PROUD, Jolana Novotná.
https://www.mpsv.cz/cs/31749
První Evropská lesbická
konference ve Vídni,
7. 10. 2017, Jolana Novotná.
https://europeanlesbianconference.org/
sessions/lesbian-aging-how-to-build-alliances-between-generations/
PROUD na první Evropské
lesbické konferenci ve Vídni,
5. - 8. října 2017:
http://proud.cz/novinky/253-lesby-a-starnuti.html
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ILGA-Europe Annual Conference
(1-4. 11. 2017),
Varšava, PROUD zastoupen
Adélou Horákovou a Janem Kozubíkem.
Na každoročním summitu ILGA-Europe
v Praze, který se konal ve Varšavě,
byla Praha schválená jako hostitelské město
summitu ILGA-Europe v roce 2019.
Česká republika se tak poprvé stane
hostitelem této události.
První regionální paliativní konference,
Brno, 11. -12. 10. 2017, seniorský program PROUD, Jolana Novotná.
http://paliativnipece.info/konference/
Fond dalšího vzdělávání, Podpora neformálních pečovatelů II, členka poradního týmu pečujících (jako soukromá osoba, ale prosazuji také agendu seniorského programu PROUD)
http://www.fdv.cz/pecujici

Veřejné debaty podPROUDem
Organizační tým debat tvoří Jan Fiala, Dagi Hergetová a Jiří Procházka. Facebooková stránka podPROUDem během roku 2017 změnila své logo. Debaty se uskutečnily v restauraci
Etnosvět, která se osvědčila zejména z důvodu bezbariérového přístupu. Vzhledem k podstatně nižší účasti v porovnání s předchozím prostorem se výhledově do budoucna zvažuje
změna místa konání. Na debatách je možné zakoupit náramky podPROUDem.
V roce 2017 proběhly debaty s následujícími tématy:
Láska s handicapem
Jak se LGBT+ lidé s hendikepem seznamují? Jak fungují ve sférách vztahů, sexuality, rodičovství? Jaký vliv má heteronormativita, ageismus a ableismus? Jaké běžné a speciální
potřeby lidé se znevýhodněním mají a jak to se samotným z(ne)výhodněním je? Co je intimní
a sexuální asistence?
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Co je to tradiční rodina?
O tradiční rodině a jejím ohrožení slýcháme pokaždé, když se ve veřejném prostoru hovoří
o nějakém požadavku LGBTQIA hnutí. Formy rodinného života jsou ale v čase i napříč kulturami neobyčejně rozmanité. O čem vypovídá argumentace „tradiční rodinou“ a má takový
koncept v české realitě vůbec opodstatnění? Jakým vývojem prošla v historii instituce
manželství? Na tyto otázky se při panelové diskusi z debatního cyklu podPROUDem podívají
z různých úhlů hosté, kteří mají k tématu rodiny co říci z perspektivy historie, sociologie
i dalších oborů. Debata byla součástí Měsíce queer historie.
Sešívané rodiny - nový život zevnitř
Jak se žije v nově složených patchworkových rodinách?
Náhradní rodinná péče
Pojďme společně prodiskutovat, jaké jsou základní rozdíly mezi náhradní rodinnou péčí
a rodičovstvím, jaké jsou druhy náhradní rodinné péče a jaké šance mají na tomto poli LGBT+
páry. V čem se jejich postavení zlepšilo díky zrušení části zákona o registrovaném partnerství, která registrovaným gayům a lesbám zakazovala stát se individuálními osvojiteli? A je
tímto LGBT rodičovství zcela vyřešené, nebo nás čeká ještě běh na dlouhou trať? Náhradní
rodinnou péči a její perspektivu z právního i sociálního úhlu pohledu duhového rodičovství
a genderu přiblížili hosté a hostky v rámci během festivalu hrdosti a rozmanitosti Prague
Pride.
Porvat se s tím - ženy ve sportu
Jsou ženy ve sportu stále přehlížené a jsou vůbec „ženské“ sporty? Zatímco „mužský“ sport
bývá vnímán bezpříznakově prostě jako sport, ženské „mužstvo“ se těší menší prestiži, dokud
nepotěší naše vlastenecká ega nějakou významnou výhrou. Podíváme se spolu s našimi hostkami na to, jak je to se sportem a genderem. Jak se vyjednává identita, intimita, prostory,
tělesnost a fyzický kontakt a jaké další proměnné hrají roli, jako věk, mateřství, nebo zdraví?

Další přednášky a prezentace
Mezipatra na Prague Pride Diskuze: Bez škatulek (Bisexualita a pansexualita: orientace, o kterých se nemluví). Psycholog Jiří Procházka - PROUD, Anna Wim - ilustrátorka, blogerka, šéfredaktorka Kink.cz, Marie
Feryna - básnířka, publicistika, aktivistka - Transparent CZ, Ivo Procházka – sexuolog; moderuje Bára Šichanová - Radio Wave; Sedmidomí v Hybernské ulici 4 (Praha), 11. 8. 2017
Debata pořádaná Institutem pro politiku a společnost
na téma “Manželství gay a lesbických párů”, (A)Void Foating Gallery, květen 2017, zástupkyně PROUDu - Adéla Horáková.
Forum rodinné politiky
(www.forumrodina.mpsv.cz), konference pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí,
31.8.-1.9.2017, workshop č. 12 - “Duhové rodiny”, zástupkyně PROUDu - Adéla Horáková.
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„Sešívané rodiny: nový život zevnitř i z venku“ zpracovaly Magdalena Skřivánková a Petra Kutálková. Studie byla představena za asistence
PROUDu na tiskové konferenci a věnovala se jí i jedna z debat podPROUDem.
http://www.dotyk.cz/publicistika/sesivane-rodiny.html?cast=1#kapitola
http://proud.cz/novinky/252-studie-sesivane-rodiny-novy-zivot-zevnitr.html
Spolupráce seniorského programu s Jaroslavou Hasmanovou Marhánkovou v přípravné fázi
její nové výzkumné studie “Sexualita a stárnutí – průsečíky ticha. Využití intersekcionálních
perspektiv při studiu zkušenosti stárnutí LGBT osob”.

“Za komunismu žili gayové a lesby v manželstvích. Dnešní generaci pomáhají sítě”
http://www.lidovky.cz/za-komunismu-zili-v-manzelstvich-jak-se-zilo-homosexualnim-seniorum-v-cesku-1s6-/zpravy-domov.aspx?c=A170526_102132_ln_domov_sk
“Platforma pro rovnoprávnost vydává první českou studii o LGBT seniorech a seniorkách”
(Česká společnost pro gerontologii, z.s.)
http://prostari.cz/?p=4551
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Mediální výstupy

Masmédia
Právník Ondřej Plešmíd z PROUDu v pořadu České televize Dobré ráno osvětlil, jak je to
s adopcí u stejnopohlavních párů a pozval na předávání LGBT+ cen bePROUD, které byly
tradičně uděleny u příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii, transfobii a bifobii
na Nizozemské ambasádě v Praze.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/317291310020048/?video&
index=544336#video
druhá část: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/3172913100200
48/?video&index=544351#video
třetí část: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/31729131002004
8/?video&index=544364#video
DVTV,
rozhovor se spoluautorkou výzkumné zprávy LGBT senioři/ky - neviditelná menšina,
Jaroslavou Hasmanovou Marhánkovou, 9. 8. 2017
https://video.aktualne.cz/dvtv/gayu-mezi-duchodci-je-stejne-jako-mezi-mladymi-svojiidentit/r~0a7acbde7ce811e784870025900fea04/
Web Sexuální asistence,
reportáž z Prague Pride 2017, včetně besedy o LGBT seniorech/kách Vidím tě. Nevidíš mě.
http://www.sexualniasistence.cz/prague-pride-2017/
VITAL,
září - listopad 2017: Neviditelná menšina, LGBT komunita jakoby v seniorských
a pečovatelských domech a penzionech pro seniory neexistovala. Podklady ve spolupráci
s SPQP (Infobox o výzkumné zprávě LGBT senioři/ky - neviditelná menšina)
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Ve středu prvního listopadu se na půdě Fakulty sociálních studií uskutečnila další Masarykova debata, tentokrát věnovaná tématu adopce dětí homosexuálními páry. Na akci dorazilo
přes 130 posluchačů/ek. Na toto téma debatoval pro tezi za Proud Marek Christ a Lucie
Jarkovská za Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, proti tezi Aleš Hodina (Mezinárodní
institut pro rodinu a dítě) a Anton Chromík (Aliance za rodinu). Většina posluchačů se vyjádřila pro tezi.
Záznam z debaty je rozdělen do dvou částí a dostupný ke shlédnutí na těchto odkazech:
část 1.: https://www.youtube.com/watch?v=c0-AyvyLwus
část 2.: https://www.youtube.com/watch?v=60IPJ9vpDeY
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Strategické dokumenty
Projekt “Plán zdraví města Brna 2018 – 2030“, Pracovní skupina Aktivní a zdravé stárnutí,
SWOT analýza, slabé stránky: V koncepčních a strategických materiálech chybí tematizace
LGBT seniorů a etnických menšin a plány jejich inkluze (podařilo se prosadit díky Klára pomáhá z.s., ve které je zapojena Jolana Novotná z PROUDu), dokument je zatím neveřejný.

Tiskové zprávy a konference
Tisková zpráva k přiosvojení 2/2017
http://proud.cz/pro-media/236-tiskova-zprava-k-priosvojeni-2-2017.html
Manželství pro všechny bez rozdílu – je to fér?
Ptá se nová kampaň, která vybízí k diskuzi. (duben 2017)
http://proud.cz/novinky/237-manzelstvi-pro-vsechny-bez-rozdilu-je-to-fer-pta-se-nova-kampan-ktera-vybizi-k-diskuzi.html
Tisková zpráva k Cenám bePROUD za rok 2016
http://proud.cz/pro-media/240-tiskova-zprava-k-cenam-beproud-za-rok-2016.html
LUSH Charity Pot
http://www.colourplanet.cz/lush-slavi-treti-narozeniny-charity-pot-v-cr-podporuje-i-lgbt/
Ústavní soud (červenec 2017)
http://proud.cz/novinky/247-ustavni-soud-uznal-rodicovska-prava-muzskemu-paru-na-uzemi-cr.html
Pražský gay pěvecký sbor Doodles vystoupí charitativně v Ústí nad Labem (červen 2017)
http://proud.cz/novinky/243-prazsky-gay-pevecky-sbor-doodles-vystoupi-charitativne-v-usti-nad-labem.html
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Weby a sociální sítě PROUDu
V roce 2017 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.
čtyřmi facebookovými profily:
1. w ww.facebook.com/PROUDem/ (přes 3 500 sledujících)
2. w ww.facebook.com/stejnarodina (5 800 sledujících)
3. w ww.facebook.com/podproudem/ (400 sledujících)
4. w ww.facebook.com/beproud.cz/ (400 sledujících)
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)

Nové logo
PROUD a podPROUDem mají nové logo, jako součást práce na grafické identitě PROUDu
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Kampaň RRSP
Účast PROUDu na Prague Pride 2017
V rámci týdenního festivalu diverzity PROUD 8. srpna uspořádal debatu podPROUDem
na téma náhradní rodinné péče.

10. srpna byla ve spolupráci
s Životem 90 uspořádána
beseda “Vidím tě. Nevidíš mě.
Jak se žije LGBT seniorům
a seniorkám.” o výstupech výzkumné zprávy o LGBT seniorech/kách a výhledech seniorského programu PROUD.
I letos jsme se podíleli na vypravení vláčku pro děti a seniory/ky. Na Letné jsem pak
měli svůj stánek, ve kterém
se např. prodávala trička ke
kampani Různé rodiny, stejná
práva a náramky k debatám
podPROUDem.
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Předávání cen bePROUD za rok 2016
Ve středu 17. května 2017 proběhl již šestý ročník předávání Cen bePROUD. Slavnostní večer
pořádal PROUD – platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemského království v ČR. Akce se již podruhé konala přímo v rezidenci
velvyslance Nizozemského království – jeho Excelence Eduarda W. M. V. Hoekse na Praze
6. Předávání proběhlo při příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii, transfobii a bifobii
(IDAHOTB).
Večer, který režíroval Lukáš Pečenka, nenechal nikoho na pochybách, že jde velmi o prestižní a jedinečnou událost, která má v České republice nenahraditelné místo a rok od roku
sílící pozici a ohlas. Velký podíl na tom měly moderátorky 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, Nizozemí)
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 Jana Fanty.
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 jedenáctileté výročí od uzákonění registrovaného partnerství, ale
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mnoho let se již snažíme o novelizaci tohoto zákona, která by umožnila alespoň osvojení dítěte partnera/partnerky. Dále připomněl, že je velmi rád, že může LGBT + komunitu v její snaze
o zrovnoprávnění podporovat.
Cenu bePROUD za počin roku 2016 získala Radka Maxová za osobní nasazení při prosazování novely zákona o RP jak v Poslanecké sněmovně, tak v médiích. Cenu si osobně převzala
z rukou jeho Excelence Eduarda W. M. V. Hoekse.

Cenu bePROUD zaměstnavatel roku získal podruhé v řadě mobilní operátor Vodafone.
Nositelem Ceny bePROUD za celoživotní přínos se stal Karel Mrnka. Cenu předala loňská
nositelka ocenění MUDr. Džamila Stehlíková.
Karel Mrnka založil v devadesátých letech minulého století spolek UCHO tety Vilemíny, který
pořádal na Olomoucku akce pro LGBT komunitu (setkání, výlety, besedy...), vydával informační
časopis se stejným názvem (49 čísel). A nelze opomenout to, že UCHO zajišťovalo v 90. letech
vždy dvakrát do roka v Olomouci speciální tramvaj na zlepšení informovanosti o problematice
HIV/AIDS
Mediální cenu získalo hnutí Amnesty International za sérii online dokumentů o životě LGBT +
osob s názvem Neboj se taky mluvit. Cenu převzala Žaneta Sladká, koordinátorka kampaně
z rukou jednoho z jednatelů PROUDu Zdenka Slobody.
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