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Za základní východisko veškeré své činnosti považujeme přesvědčení, že lidé jsou svobodní a jsou
si rovni v důstojnosti i v právech bez jakýchkoli rozdílů. Vizí sdružení je česká společnost, kde
sexuální orientace a identita není rozhodující pro
kvalitu lidského života.

SLOVO ÚVODEM
Vážené čtenářky a vážení čtenáři…
gayové, lesbické ženy, bisexuální, trans, intersex, queer, heterosexuání lidé a i vy další, ať se identifikujete jakkoliv, v této zprávě najdete souhrn toho, co občanské sdružení Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (dále jen PROUD) vykonalo v roce 2012.
Byl to první celý kalendářní rok naší činnosti, který přinesl velká očekávání, dílčí úspěchy. Prvotním
cílem bylo prostřednictvím diskusí a setkání s lidmi z LGBT+ komunity otevírat různá témata, monitorovat situaci, zjišťovat zkušenosti a evidovat případné podněty na řešení dílčích i komplexnějších
problémů. Z tohoto důvodu jsme již v lednu realizovali první panelovou diskusi na téma rodičovství.
Ta byla velice zdařilá. Nejen díky vysokému počtu účastníků a účastnic, ale také díky jejich reakcím
během debat, kde vystoupily pozvané odbornice. Diskuse na toto téma proběhla i v únoru v Brně,
v květnu v rámci filmového festivalu AFO v Olomouci, za účasti různorodého odborného panelu
i v srpnu během Prague Pride a v září jsme se (opět v Praze) zaměřili specificky na problematiku
„chybějícího“ rodiče „opačného pohlaví“. Vedle rodičovských diskusí s veřejností jsme otevřeli i téma
coming-outu na pracovišti a téma transsexuality a transgenderizmu.
Hlavní aktivita PROUDu se zaměřila na široké zmapování práv LGBT+ komunity a její postavení
v České republice (dále jen ČR). Díky finanční podpoře organizace ILGA-Europe se členové a členky
PROUDu a jejich spolupracující podíleli na tvorbě Zprávy , která sledovala míru implementace Doporučení výboru ministrů Rady Evropy. Zpráva umožnila širší vhled do situace LGBT+ lidí u nás včetně
témat jako je bezdomovectví, sport, azylová politika atd. Zpráva byla dokončena v roce 2012 a v roce
následujícím (2013) ji čeká vytištění jak v české, tak anglické jazykové mutaci.
Původně jsme chtěli PROUD několik let „testovat“ v rámci drobných činností financovaných jen
členskými příspěvky, otevřely se však možnosti financovat větší „projekty“ a rozšířit tak okruh aktivit
a zájmů.
Vedle zmiňovaného projektu ILGA-Europe získal PROUD ke konci roku grant americké OSI na
podporu zájmu o rodičovství ne-heterosexuálních párů, který umožnil zaměstnat na zkrácený úvazek první zaměstnankyni a začít se pomalu posouvat od aktivismu k profesionální organizaci. Grant
soukromé nadace PlanetRomeo Fundation dal vzniknout sérii seminářů pro střední školy a vyškolit
lektory a lektorky z řad spolupracující vysokoškolské organizace Charlie (více viz níže), aby mohli
v následujícím roce se semináři navštívit střední školy po celé ČR. Díky dílčímu grantu ILGA-Europe
jsme mohli pro členy a členky našeho sdružení uspořádat také workshop k realizaci tzv. litigačních
případů, především jejich organizační a mediální podpoře.
V rámci festivalu sexuálních menšin Prague Pride jsme podpořili naše aktivity v oblasti rodičovství
tvz. kočárkovou jízdou, která se, doufáme, stane naší i pridovou každoroční tradicí.
Rok 2012 je za námi, již s nadšením a očekáváním hledíme do roku nadcházejícího, kde nás čeká dokončení projektů ILGA-Europe i OSI, které s sebou nesou např. natáčení spotů, organizaci odborných
seminářů nebo lobbyingové aktivity na politické půdě.

Se srdečným pozdravem,
Zdeněk Sloboda
a Martina Štěpánková
jednatelé PROUDu

Celým názvem: Zpráva o plnění Doporučení CM/Rec(2010)5 Výboru ministrů členským státům ohledně boje proti diskriminaci
na základě sexuální orientace a genderové identity Českou republikou. (dále jen Zpráva)

DLOUHODOBÉ CÍLE PROUDu
Občanské sdružení Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu si již při svém založení v roce 2011 stanovilo dlouhodobé cíle,
k nimž zaměřuje svoji pozornost v dílčích aktivitách.
PROUD je:

PRO rodičovství a adopce

Jsme PRO zlegalizování adopce biologického potomka partnera, nebo partnerky, a PRO legalizaci individuálních i společných adopcí stejnopohlavními páry v registrovaném partnerství.

PRO lepší vzdělávání

Jsme PRO příznivou atmosféru ve vzdělávacích institucích, kde homofobní a transfobní šikana
či nepřátelskost (jak symbolická, psychická, tak i fyzická) bude nepřijatelná. Budeme prosazovat přítomnost témat spojených s lesbickou, gay, bisexuální a transsexuální skupinou na všech
stupních a ve všech oblastech vzdělávání.

PRO šťastné dětství a dospívání

Jsme PRO neproblematický coming out (v rodině i v širším okolí).

PRO kvalitní stáří

Jsme PRO konec ignorování faktu, že v naší společnosti žije mnoho LGBT+ seniorů, kteří mohou čelit potížím v běžném životě způsobených strachem z nepřijetí okolím. Veřejně tato skupina téměř neexistuje.

PROTI násilí

Jsme PROTI jakémukoli násilí (fyzickému i psychickému), které má kořeny v homofobii
či transfobii.

PRO manželství

Jsme PRO zrovnoprávnění partnerských vztahů a tedy dosažení legislativního stavu v ČR, kdy
stejnopohlavní páry mohou uzavírat občanský sňatek totožný s institutem manželství různopohlavních párů. Jsme PRO uznání stejnopohlavních svazků za plnohodnotné vztahy rodinné
povahy.

PRO vyvážený a rozmanitý mediální obraz

Jsme PRO posílení hlasu LGBT+ lidí a vytvoření nestereotypního obrazu.

PRO přátelské pracovní prostředí

Jsme PRO zajištění ochrany před diskriminací na pracovišti (rozšíření antidiskriminační legislativy o zákaz diskriminace na základě genderové identity), lepší vymahatelnost práva pro
LGBT+ osoby, podporu a prosazování tzv. měkkých opatření mezi firmami a na úřadech – vzdělávání, pozitivní akce apod.
Během roku v rámci diskusí s veřejností, díky možnosti financování určitých témat a zároveň
zájmů jednotlivých členů a členek byla hlavní prioritou stanovena snaha o zlepšení podmínek
stejnopohlavních rodičů. Dále jsme intenzivně rozvíjeli koncepci vzdělávání a právního poradenství. Další z priorit byla i témata spojená s transsexualitou a transgenderismem. Podpora
ze skupiny osob, jichž se toto téma týká, však byla roztříštěná a spíše jen marginální. Téma
vyváženého a rozmanitého mediálního obrazu je tématem dlouhodobé činnosti v oblasti vztahů s veřejností a s médii.

KONTAKTY
sídlo a poštovní adresa:

PROUD, Opatovická 166/12, 110 00 Praha 1
(dříve Šaldova 419/16, Praha 8)

mobil:
(+420) 776 833 629

email:

info@proudem.cz

IČ:
22895507
sdružení zapsané u MV ČR: 23. 8. 2011, pod č. j. VS/1-1/83904/11-R)

bankovní spojení:

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

STATUTÁRNÍ ORGÁN V ROCE 2012

VÝKONNÁ RADA
•
•
•
•
•
•
•

Kristýna Ciprová, členka
Róbert Fúriel, člen (zastupuje Charlie o.s.)
Lucie Kazimourová, členka
Jiří Procházka, člen
Aleš Rumpel, člen
Zdeněk Sloboda, jednatel
Martina Štěpánková, jednatelka

DALŠÍ ORGÁNY
•
•

Petr Kalla, revizor sdružení (zastupuje Prague Pride o.s.)
Lucie Kazimourová, hospodářka

PROJEKTY REALIZOVANÉ
PROUDEM V ROCE 2012
Projekt Monitoring plnění doporučení Výboru ministrů
– Monitoring Implementation of the Committee
of Ministers' Recommendation (podpořený ILGA-Europe)
PROUD získal finanční podporu ILGA-Europe na realizaci projektu, který mu umožnil monitorovat
implementaci doporučení Výboru ministrů Rady Evropy týkající se opatření boje proti diskriminaci
z důvodu sexuální orientace v ČR. Doporučení Rady Evropy se týká např. rodičovství, ochrany
před diskriminací v zaměstnání, v přístupu ke zdravotní péči, bydlení, zabývá se útoky z nenávisti,
homofobií ve sportu, právy transsexuálních lidí, právy žadatelů o azyl atd.
PROUD v rámci tohoto projektu zpracoval detailní zprávu o tom, jak ČR uvedené doporučení
naplňuje, a kde jsou zásadní nedostatky v naplňování práv LGBT+ lidí. Na základě PROUDem
zpracované Zprávy, jakožto i na základě zpráv vypracovaných v dalších zemích Evropy, vytvořila
ILGA-Europe souhrnnou zprávu, která byla v únoru 2013 předložena Radě Evropy.
PROUD se v návaznosti na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy rozhodl věnovat pozornost
dvěma zásadním LGBT+ tématům:
1)
Rodičovská práva stejnopohlavních rodičů – zde je cílem změnit jejich současné postavení.
Ačkoli počet rodin, kde jsou rodiči dvě osoby stejného pohlaví, v ČR stále narůstá, stát odmítá
těmto rodinám přiznat jakákoli práva (např. uznání reg. partnerství coby svazku rodinného typu,
umožnění osvojení nebiologickým rodičem). V určitých případech, když je to pro stát výhodné,
nakládá na tyto rodiny stále více povinností.
2)
Práva transsexuálních lidí s cílem dosáhnout takové změny právních předpisů, aby kastrace, sterilizace či rozvod nebyly zákonnou podmínkou pro administrativní změnu pohlaví.
Pro obě tyto oblasti PROUD uspořádal několik veřejných i odborných diskusí a rozpracoval koncepty osvětových video-spotů, které budou natočeny a zveřejněny během roku 2013.
Projekt je realizován v období únor 2012 – květen 2013.

Projekt Semináře na školách a vytvoření e-platformy
– Seminars at High Schools on LGBT+ Issues and Creation of a Methodical e
Platform (podpořený PlanetRomeo Foundation)
PROUD získal podporu PlanetRomeo Foundation na realizaci projektu seminářů na gymnáziích, středních školách a učilištích. Celkem bylo naplánováno 32 seminářů na školách v celé ČR
(především mimo Prahu), jejichž tematické zaměření sahá od všeobecných debat přes specificky
zaměřené oborové semináře (směřované do výuky občanské výchovy a základů společenských
věd, biologie, dějepisu nebo výtvarné výchovy) či přednášky zaměřené na specifická témata
(na transsexuální a transgenderovou identitu, nebo rodičovství stejnopohlavních rodin). V rámci
projektu je plánováno také vytvoření webového portálu s informačními materiály, které budou
od roku 2013 k dispozici školám a učilištím, jakožto i vyučujícím pro využití i po skončení projektu
(www.duhova-vychova.cz).
Cílem projektu je zvýšení povědomí u studentů a studentek na středních školách a učilištích
o tématech spojených s LGBT+ menšinou, a to zejména v regionech. Naším záměrem je poskytnout různorodou perspektivu na život LGBT+ lidí u nás. Cílem ale nejsou primárně znalosti
o LGBT+ lidech; aktivity v rámci projektu přinesou především možnost diskuse souvisejících témat
jako např.: vlastní identita, místo ve společnosti, partnerský život, ale také negativní stereotypy,
předsudky, různé formy diskriminace a šikany v současnosti i v historii. Projekt chce přispívat
k rozvoji tolerantní, liberální a demokratické občanské společnosti a k rozvoji kritického myšlení
mladých lidí a jejich schopnosti sebereflexe a schopnosti empatie.
Projekt je realizován společně s organizací Charlie, o.s., který je platformou pro studenty, studentky, akademické pracovníky a pracovnice Univerzity Karlovy a jiných vysokých škol. Posláním
sdružení Charlie je zkvalitňování života LGBT+ skupiny v rámci akademické obce a celé společnosti.
Projekt je realizován v období únor 2012 – prosinec 2013.
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Projekt Rovnost pro všechny rodiny
– Equality to All Families
(podpořený OSI)

V říjnu 2012 PROUD zahájil realizaci projektu, který je zaměřen na zviditelnění otázek stejnopohlavních rodin a na změnu diskriminačních zákonů, které znevýhodnění stejnopohlavního rodičovství v ČR zakládají.
V rámci projektu byly na podzim 2012 vytvořeny 4 osvětové spoty na téma stejnopohlavního
rodičovství. Byl vytvořen a podán návrh na změnu zákona o registrovaném partnerství, byla zorganizována řada seminářů pro veřejnost a pro LGBT+ rodiče samotné. Všechny tyto aktivity byly
provázeny mediální kampaní a tvorbou tematické webové stránky (www.stejnarodina.cz). Hlavní
realizace aktivit projektu probíhá v roce 2013.
Projekt je realizován v období říjen 2012 – prosinec 2013.

Projekt Strategickým plánováním k úspěšné litigaci
– Strategic plan for succesful litigation
(podpořený ILGA-Europe)

V rámci tohoto projektu PROUD zpracoval strategický plán vedení soudních sporů, jejichž cílem
je dosáhnout významných soudních rozhodnutí, jež by posílila práva LGBT+ lidí, zejména práva
LGBT+ rodin.
V první fázi PROUD zpracoval analýzu vybraných strategických litigačních kauz, jejich průběhu
a dopadů. Na základě této analýzy PROUD následně zpracoval strategii plánovaných soudních
sporů, jejichž cílem je umožnit:
-

osvojení dítěte partnera/partnerky,

-

individuální osvojení pro registrované osoby a odstranění zákazu
osvojení ze zákona o registrovaném partnerství,

-

uznání osvojení dětí stejnopohlavními páry, ke kterému došlo v zahraničí,
Českou republikou,

-

vydání českého rodného listu pro dítě narozené gay páru prostřednictvím
náhradní matky v zahraničí.

Součástí strategického plánu byla také tvorba strategie fundraisingu s cílem zajistit
finanční prostředky pro vedení soudních sporů a souvisejících aktivit.
Projekt byl realizován v období červenec 2012 – prosinec 2012.

DALŠÍ AKTIVITY PROUDU
Cena bePROUD [bí praud]
Slavnostní večer bePROUD se konal 16. května 2012 v předvečer Mezinárodního dne proti homofobii
a transfobii. V rámci ceremonie předalo občanské sdružení PROUD společně s portálem Colour Planet
ceny projektům a osobnostem, jejichž činnost je přínosem pro LGBT+ komunitu.
Od roku 2012 se předávání cen bePROUD, které navazuje na udělování cen Colour Planet, jež v roce
2008 založil Janis Sidovský, skládá ze dvou částí. Předání ceny PROUDu a předání cen Colour Planet.
Předchozími držiteli ceny Colour Planet jsou například zasloužilí aktivisté Jiří Hromada, Ivo Procházka,
Marcela Šulcová, dlouholetý ředitel festivalu Mezipatra Aleš Rumpel nebo projekty ArtForLife a Dům
světla.
Sdružení PROUD předává cenu za počin uplynulého roku, který nejvíce zviditelnil LGBT+ témata
nebo pomohl komunitě. Široká nominace na cenu probíhá on-line, aby se do ní dostaly aktivity regionální, nebo aktivity veřejnosti méně známé, které jsou však kvalitní a přínosné. Výkonná rada PROUDu
poté vybírá do úzké nominace pět počinů, jejichž zástupce a zástupkyně pozve na slavnostní vyhlášení. Z této pětice je pak vybrán vítěz.
Barevný a dynamický program večera bePROUD 2012 moderovali Květa Fialová a Jakub Žáček.
Cenu Colour Planet pro osobnost komunity získal bývalý gay aktivista a redaktor Miloslav Šlehofer,
který dosud vede jedinečnou a detailní statistiku registrovaných partnerství v ČR. Druhou cenu večera, Poklonu Colour Planet, si vysloužila lékařka Květoslava Kotrbová za dlouhodobou práci v oblasti
prevence HIV v jihočeském regionu.
Na závěr programu, proloženého tanečním vystoupením světově oceňovaného gay tanečního páru
Valčuha-Hradecký a písní frontmana kapely Niceland, vyhlásil PROUD nejlepším LGBT+ počinem v roce
2011 jednoznačně první ročník festivalu Prague Pride, který byl zásadní ukázkou rozmanitosti LGBT+
komunity. Homofobní mediální útoky, které se kolem Prague Pride vyrojily, ukázaly na limity české,
takzvané tolerance mezi politiky.
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Tematické diskuse PROUDu
pro všeobecnou i odbornou veřejnost
PROUD považuje za důležité diskutovat se členy a členkami LGBT+ komunity, které zastupuje, a zjišťovat, jaké jsou jejich zkušenosti, potřeby a názory na jednotlivá témata, jež se jich týkají. Proto bylo od
počátku roku 2012 uspořádáno několik veřejných debat. Cílem těchto veřejných debat je a bude otevírat různá, často nová, témata týkající se nejen LGBT+ komunity samotné, ale i širších společenských
vztahů a fenoménů jako je například podoba současné rodiny, atmosféra ve školách, na pracovišti
nebo ve společnosti obecně.
V únoru a březnu 2012 byly uspořádány první dvě diskuse (v Praze a poté v Brně), které se týkaly
problematiky homoparentality (stejnopohlavního rodičovství) a byly uvedeny provokativními větami:
„Lesby a gayové chtějí a mají děti. České právo to však ignoruje. Chceme to změnit? Jak?“. Tyto věty
vycházejí z faktu, že právní zákaz adopcí registrovaným párem neznamená, že rodiny, kde dítě má dvě
maminky nebo dva tatínky, neexistují. Co je ale asi horší, že takovéto rodiny nejsou před zákonem rovnoprávné a že absence právních norem jak rodinám, tak především dětem v nich znesnadňuje život.
Diskuse moderoval sociolog Z. Sloboda (jednatel PROUDu), hosty a hostkami byli psycholožka E. Polášková (autorka knihy Plánovaná lesbická rodina), antropoložka V. Sokolová (FHS UK, autorka studie
Otec, otec a dítě), scénáristka P. Ušelová vychovávající své dvě děti v lesbickém vztahu nebo právnička
M. Štěpánková (jednatelka PROUDu) a právník P. Agha (Ústav státu a práva AV ČR).
V srpnu 2012 během Prague Pride proběhla odborná diskuse pro veřejnost, která zahájila dlouhodobou kampaň PROUDu Různé rodiny, stejná práva. Podotázkou tohoto setkání bylo „Proč nemají
všichni rodiče v ČR stejná práva?“. Diskusi spoluorganizoval Sociologický ústav Akademie věd ČR,
za nějž se panelu zúčastnila socioložka rodiny H. Maříková. Vedle ní usedla právnička M. Štěpánková (PROUD), psycholožka E. Polášková, A. Baršová (vedoucí sekce lidských práv Úřadu vlády ČR)
a náměstek ministra spravedlnosti F. Korbel, který situaci shrnul slovy: „Právně není problém, když
budeme mít od lidí požadavek na takovou [právní] úpravu, uděláme ji.“ Je zřejmé, že stejná práva pro
stejnopohlavní rodiny jsou především otázkou politické vůle.
Téma listopadové (2012) diskuse se zaměřilo na častý argument používaný proti homoparentálním
rodinám, kterým je ne/přítomnost biologického rodiče opačného pohlaví v životě dítěte. V diskusi se
probíralo především to, jestli má dítě právo znát svého biologického rodiče. Jestli otázku nepřítomnosti druhého biologického rodiče bude dítě vůbec v budoucnu řešit. Pokud ano, co mu říct? Diskusi
moderovala bývalá redaktorka ČT J. Sluková, diskutovali P. Ušelová, která toto téma zpracovala i ve
filmu Chromozom v cyklu ČT (Ne)vinné lži, dále socioložka rodiny R. Dudová a psycholog J. Procházka
a psycholožka M. Porketová.
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Vedle tématu rodičovství jsme ale diskutovali také:
•

zda coming out na pracovišti může ohrozit kariéru, tedy téma diskriminace v zaměstnání
s manažerem J. Sidovským, právníkem a akademikem J. Wintrem, vojákem z povolání K.
Tichým, učitelkou S. Ficovou a právničkou oddělení rovného zacházení kanceláře Veřejného
ochránce práv L. Obrovskou (květen, 2012),

•

o trans lidech v ČR (duben, 2012); diskuse se zúčastnila L. Zachariášová z MPSV,
psycholožka O. Pechová, W. Dinarsky z evropské transgender organizace TGEU
a zástupci a zástupkyně transkomunity.

Stánek a kočárková jízda na Prague Pride
PROUD se aktivně zapojil také do průvodu hrdosti konaném dne 18. 8. 2012. V rámci průvodu se
rozhodl PROUD zviditelnit stejnopohlavní rodiny žijící v ČR. Pod heslem Různé rodiny, stejná práva
se tak do kočárkové jízdy zapojila řada rodin s dětmi s cílem ukázat, že rodiny s rodiči stejného pohlaví v ČR žijí, a že budou aktivně prosazovat svá práva a především práva svých dětí.

Foto: archiv PROUD
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