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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 2014. Byl to již třetí 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 2014 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, Korzo Národní 17. 11. 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 spolek často
s důvěrou obracejí.
Asi nejviditelnější aktivitou spolku – v souladu se stanovenými prioritami – byla snaha o zlepšení podmínek života
stejnopohlavních rodin, a to zejména prostřednictvím diskuzí
s širokou veřejností v rámci kampaně Různé rodiny, stejná práva. Vloni jsme také dokončili sběr podpisů na podporu novely
– sešlo se jich více jak 9000 – a předali je petičnímu výboru
poslanecké sněmovny. V září 2014 byl poslanecké sněmovně
(znovu) předložen návrh novely zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila osvojení dítěte partnerem/partnerkou biologického rodiče. Do konce roku 2014 bohužel nebyl
návrh projednán.
Mezi jinými aktivitami nesmíme opomenout zmínit také
slavnostní předávání cen v oblasti LGBT+ komunity bePROUD,
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jehož třetí 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.
Dále jsme intenzivně rozvíjeli koncepci vzdělávání k toleranci a zvýšení povědomí o LGBT+ lidech prostřednictvím seminářů na školách i pro sociální pracovníky v oblasti LGBT+
problematiky. Pokračovali jsme v poskytování právního poradenství, které během roku 2014 zdarma využilo několik jednotlivců i párů. Další aktivity se odvíjely od dalších priorit, a to
například výzkum zkušeností trans * osob s českým zdravotnictvím. 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 2014 je za námi, s očekáváním hledíme do roku nadcházejícího, kde nás čeká mimo jiné projednávání novely zákona o registrovaném partnerství parlamentem České republiky
i další práce na projektech například od ILGA-Europe a FOSI.
Se srdečným pozdravem
Zdenek Sloboda a Petr Laně, jednatelé
31. prosince 2014
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DLOUHODOBÉ
CÍLE PROUDu

ZÁKLADNÍ
INFORMACE

Zapsaný spolek Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (dále
jen PROUD) si již při svém založení v roce 2011 stanovil dlouhodobé
cíle, k nimž zaměřuje svoji pozornost v dílčích aktivitách.

V průběhu roku 2014 proběhla v souladu se zněním nového občanského zákoníku změna statutu z občanského sdružení na zapsaný spolek. Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu je nyní zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 2217.

PROUD je:

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

PRO rodičovství a adopce
Jsme PRO zlegalizování adopce biologického potomka partnera/ky a PRO legalizaci individuálních i společných adopcí stejnopohlavních párů v registrovaném partnerství.

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

PRO lepší vzdělávání
Jsme PRO příznivou atmosféru ve vzdělávacích institucích, kde homofobní a transfobní šikana či nepřátelskost (jak symbolická, 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.

Statutární orgány spolku a členové/členky

PRO šťastné dětství a dospívání
Jsme PRO neproblematický coming out (v rodině i v širším okolí).
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 komunity a vytvoření nestereotypního obrazu v médiích.
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.
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, podpora a prosazování
tzv. měkkých opatření mezi firmami a na úřadech – vzdělávání, pozitivní akce apod.).
PROTI násilí
Jsme PROTI jakémukoli násilí (fyzickému i psychickému), které má kořeny v homofobii či transfobii.
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bankovní spojení:
Fio banka, Praha 1,
č. účtu: 2500139286/2010

VÝKONNÁ RADA
Lucie Kazimourová, členka
Ing. Petr Laně, jednatel
Mgr. Jolana Novotná, členka
Mgr. Jiří Procházka, člen
Bc. Vítek Slíva, člen
Mgr. Zdeněk Sloboda, jednatel
Mgr. Martina Štěpánková, členka
DALŠÍ ORGÁNY
Lucie Kazimourová, hospodářka
Petr Kalla, revizor
Kolektivní členové
Charlie 		
(zastupuje Vítek Slíva)
eLnadruhou
(zastupuje Tereza Mikšaníková)
Gender Studies (zastupuje Jitka Kolářová)
Prague Pride
(zastupuje Petr Kalla)
STUD Brno
(zastupuje Marek Christ)
Individuální členové a členky
Počet individuálních členů a členek (vč. členů/ek v orgánech spolku) byl v roce 2014 25.
Na projektech a činnosti PROUDu se dále aktivně podílelo zhruba 15 dobrovolníků a dobrovolnic.
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GRANTOVÉ PROJEKTY
REALIZOVANÉ V ROCE 2014
Duhová výchova – projekt seminářů na středních školách
na LGBT témata a vytvoření metodické e-platformy –
donor Planet Romeo Foundation
V červnu 2014 skončil projekt, v rámci kterého jsme realizovali semináře „Duhová výchova“ pro střední školy v ČR. Cílem
projektu bylo zvýšení povědomí u studujících o tématech spojených s LGBT menšinou. Projekt přispívá k rozvoji tolerantní,
liberální a demokratické občanské společnosti a k rozvoji kritického myšlení mladých lidí a jejich schopnosti sebereflexe.
Podařilo se nám oslovit celou řadu z nich. Celkem se uskutečnilo prakticky ve všech krajích ČR 51 seminářů na 24 školách

pro zhruba 1 800 žáků a žákyň. V rámci projektu jsme také
připravili první metodiky pro vyučující, které budou v první polovině roku 2015 umístěny na webové stránky (www.duhoveseminare.cz), kde si je budou moci vyučující volně stáhnout
a použít v rámci své vlastní výuky. Projekt jsme dále rozšiřovali
a profesionalizovali, zejména díky dalšímu grantu od US Embassy, díky kterému jsme připravili například semináře primární prevence.

Rovnost pro všechny rodiny II –
donor Foundation Open Society Institute
Projekt byl zaměřen na pokračování aktivit z předcházejících
roků – zejména aktivity spojené prosazováním legislativní
změny v oblasti rodičovství párů stejného pohlaví a s mediální
kampaní Různé rodiny, stejná práva.
V září 2014 po více jak půlročním vyjednávání s politiky
a političkami se podařilo znovu předložit do Poslanecké sněmovny PČR návrh novely zákona o registrovaném partnerství,
která by umožnila osvojení dítěte partnerem/partnerkou biologického rodiče v rámci registrovaného partnerství. Toto předložení se těšilo významné mediální pozornosti. Na podporu novely zákona jsme i letos pokračovali se sběrem podpisů na petici.
Petiční archy s 8925 podpisy jsme předali v říjnu 2014 Petičnímu
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Velkou součástí projektu byla i kampaň Různé rodiny, stejná
práva. V rámci ní byla inovována (obsahově i graficky) tematická
webová stránka (www.stejnarodina.cz). Především jsme ale od
května 2014 začali oslovovat známé a zajímavé osobnosti a žádali
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je, aby se nám v našem tyrkysovém tričku nechali vyfotit. Mnoho
známých známý českých osobností se vyfotilo v tričkách kampaně. Do kampaně se doposud zapojily již desítky osobností z nejrůznějších sfér společenského a politického života.
I v letošním roce, především ve spojitosti s tématem rodičovství, vystupovali zástupci a zástupkyně PROUDu hojně
v médiích. Vystoupili jsme například v pořadech DVTV.cz,
Hydepark (ČT), Máte slovo (ČT) nebo v různých pořadech na
několika kanálech Českého rozhlasu.
V rámci projektu jsme i letos (16. května 2014) v předvečer dne IDAHO uspořádali předávání cen LGBT komunity bePROUD, které se čím dál tím více dostávají do povědomí široké veřejnosti. Jednu z cen předávala například ombudsmanka
Anna Šabatová. Více o večeru bePROUD viz níže.
V rámci projektu se také uskutečnily semináře pro sociální
pracovníky. Ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického
kraje proběhl seminář pro sociální pracovníky z celého kraje.

Pracovníci s lektory diskutovali například o coming outu a jeho
prožívání, o LGBT rodičovství či mýtech spojovaných s LGBT
minoritou. Tento seminář navazoval na seminář uskutečněný

na Vysočině. V první polovině roku 2015 bude následovat seminář další (v Plzni) a PROUD hodlá tyto semináře pro sociální
pracovníky akreditovat u MPSV.

Dokumentace zkušeností trans osob
s českým zdravotnictvím – donor ILGA-Europe
Jádrem projektu byl výzkum zkušenosti trans lidí s diskriminací v rámci českého zdravotnictví. Výzkum byl realizovaný
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. Zaměření na právní aspekty byly zahrnuty
po dohodě s Ústavem státu a práva AV ČR, který na toto téma
realizuje svůj výzkumný projekt. V rámci projektu také vznikl policy paper, v němž jsou navrhnuty změny v české legislativě.
V rámci projektu PROUD spolupořádal s USaP AV ČR konferenci Transgender Bodies of Law a inicioval setkání uzavřeného

kulatého stolu. Toho se zúčastnili jak členové a členky PROUDu
(především právníci), tak zástupce organizace TransFusion
a další s PROUDem spolupracující trans lidé. Kulatého stolu
se také zúčastnil právník Constantin Cojocariu sídlící v Londýně, který připravil návrh stížnosti k European Social Charter
(orgánu Evropské unie), v rámci níž bude prověřena česká legislativa týkající se především nucené chirurgické sterilizace
v rámci terapie transsexuality.
Součástí šíření výstupů výzkumu bude na začátku roku
2015 jako součást nového projektu „POD PROUDEM“ realizována veřejná diskuse na příslušné téma.

Obecná podpora –
donor Slovensko-český ženský fond
Prostředky projektu zajistily zejména rozvoj fundraisingu a nájem kanceláře. Podařilo se podat několik úspěšných žádostí
o financování jak základního fungování organizace, tak samotných dílčích aktivit spolku. V rámci projektu vznikl i návrh fundraisingové strategie, PROUD také začal využívat platformu
darujme.cz pro získávání darů od individuálních podporovatelů a podporovatelek.
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CENY
bePROUD
Tak jako každý rok se 16. května v předvečer Mezinárodního
dne proti homofobii a transfobii uskutečnilo slavnostní předávání Cen bePROUD tentokrát v klubu Mecca. Večer moderovali Ester Kočičková a Jakub Žáček.
Cenu za celoživotní přínos obdrželi paní Dagmar Křížková
a in memoriam Jiří Štork, kteří spoluzakládali organizaci Logos a koncem 90tých let otevřeli dveře farnosti skupině gayů
a leseb. Cenu předávala významná hostka večera – ombudsmanka Anna Šabatová.
Jako počin roku vybrala Výkonná rada PROUDu skupinu
dvaceti poslanců a poslankyň za podání návrhu novely zákona

DISKUZE, KONFERENCE
A PREZENTACE
o registrovaném partnerství (po rozpuštění poslanecké sněmovny musel být návrh podán v roce 2014 znovu). Cenu převzal z rukou prvního držitele ceny Czeslawa Walka za všechny
poslankyně a poslance Viktor Paggio.
Mediální cenu obdržel Igor Chmela za ztvárnění policisty
procházejícího coming-outem v seriálu Cesty domů. Tu mu
předala moderátorka a herečka Ester Janečková.
„Anticenu“ v kategorii protiPROUD si vysloužil teolog a poradenský psycholog Jeroným Klimeš, který se dlouhodobě
negativně vyjadřuje v médiích vůči LGBT menšině. Cenu si
nepřevzal.

LGBT senioři dnes a zítra
PROUD a SPQP (Společnost pro queer paměť) uspořádaly
v Praze 11. února panelovou diskusi o životě LGBT seniorů
a seniorek. V rámci diskuse se snažili jak zástupci a zástupkyně LGBT seniorů a seniorek a LGBT organizací, tak poskytovatelů péče o senior(k)y a odborníci z akademické sféry najít
odpovědi na následující otázky: Jak se žije LGBT seniorům
dnes? Jaké jsou jejich životní osudy? Z čeho mají obavy a co
jim přináší radost a naplnění? Setkávali a setkávají se z důvodu své homosexuality či transsexuality s diskriminací,

opovržením nebo násilím? Jaké kroky mohou udělat neziskové organizace, komerční subjekty, stát, obce, poskytovatelé péče a senioři samotní, aby kvalita života starších LGBT
lidí byla co nejvyšší? Salónek kavárny Krásný ztráty byl zaplněn do posledního místa lidmi všech generací, kteří se také
s chutí zapojili do diskuse.

Inspirativní ráno
Jan Kozubík byl jedním z řečníků projektu Inspirativní rána, což
jsou ranní setkávání se zajímavými osobnostmi, které mají co
říct. Jeho příspěvek měl název „Jiní a přitom stejní“. Divákům
a divačkám se snažil přiblížit život LGBT komunity v současném světě. Zaměřil se zejména na rozdíly mezi liberálními zeměmi, kde jsou práva LGBT osob totožná s právy majoritní
společnosti, a zeměmi, kde můžete být například za homosexualitu odsouzen k trestu smrti.

Zděnek Sloboda – jednatel PROUD z.s.

Ombudsmanka Anna Šabatová, Svatava Havlíčková, paní Štorková

Práva stejnopohlavních rodin
na festivalu Skrz prsty
Zdeněk Sloboda a Anna Jančaříková se zúčastnili zlínského
festivalu Skrz Prsty, což je akce pořádaná studujícími zlínské univerzity, která poukazuje na problémy dnešního světa,
a snaží se otevřít oči těm, kteří nesmyslně a pokrytecky tvoří
vlastní hranice mezi normálním a špatným. Zdeněk a Anna hovořili o problémech LGBT osob nebo o partnerských a rodičovských právech. V diskusi se snažili zdůraznit, že LGBT osoby
nechtějí něco navíc, pouze vše stejně jako ostatní občané.
Jakub Žáček, Ester Kočičková, zástupce TV Prima
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Czeslaw Walek, Viktor Paggio
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Konference Transgender Bodies of Law
Ústav státu a práva AV ČR v.v.i. společně s PROUDem uspořádal konferenci Transgender Bodies of Law. Hosté se snažili
zodpovědět následující otázky. Jaká je současná lidskoprávní
situace transgender lidí v České republice a dalších zemích
EU? Jaké jsou dnes možnosti organizace trans komunity v úsilí
o rovné zacházení v různých oblastech života? První z řečníků

z Velké Británie se zabýval zajímavým a provokativním tématem práva na orgasmus, o který jsou chirurgickou úpravou genitálií trans lidé často připraveni. Další z hostů poté analyzoval
zkušeností trans lidí z vězeňského prostředí. V závěrečné části
se poté představovali organizace z Česka, Slovenska a Polska
včetně evropského TGEU.

Konference o homofobii a transfobii ve škole pořádaná
na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Naše odborná vzdělávací skupina systematicky prosazuje
mezinárodní standard LGBT+ inkluze i do českého školství
a zpracovává zahraniční materiály, aby mohly být použity
i u nás. Na základě výzvy Výboru pro sexuální menšiny mohl
PROUD ve spolupráci s ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem a MŠMT uspořádat seminář pro metodiky a metodičky prevence, který byl zaměřený na homofobii a transfobii
na českých školách. Seminář se konal na půdě MŠMT a jeho
zahájení se zúčastnil náměstek ministra školství Jaroslav

Fidrmuc, za Ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu pronesla úvodní pozdravení náměstkyně Martina Štěpánková. Součástí rozmanitého a velice informativního
programu byly i pracovní kulaté stoly, v nichž se diskutovaly požadavky a problémy, s nimiž se školy ve vztahu k LGBT tématům
potýkají. I na základě těchto kulatých stolů vznikl především aktivitou Jana Trnky z PROUDu a Kláry Laurenčíkové „policy paper“,
který shrnuje body, které je s ohledem na inkluzi LGBT+ osob
v této oblasti do budoucna nutné změnit, vylepšit či nově zavést.

Workshop pro lídry(ně)
a udržitelnost aktivit LGBT
organizací v Lublani

NGO
Market

Náš jednatel Zdeněk Sloboda se zúčastnil workshopu ve
slovinské Rize pořádaného organizací ILGA-Europe. Cílem
workshopu bylo mezinárodní předání zkušeností s cílem posílit udržitelnost aktivit LGBT organizací v Evropě.

Zúčastnili jsme se výroční
konference ILGA-Europe v Rize
PROUD se zúčastnil pravidelné konference organizace ILGA
-Europe (evropská regionální pobočka velké mezinárodní asociace LGBT osob), které se konala v roce 2014 v lotyšském
hlavním městě Rize. Náš zástupce, Jan Kozubík, se tam setkal
s aktivisty a aktivistkami z celé Evropy a společně diskutovali
nad nejrůznějšími tématy, které trápí LGBT+ osoby. Konference se zúčastnila také místopředsedkyně Evropského parlamentu Ulrike Lunacek (na fotografii).

Aktivity PROUDu jsme prezentovali také na veletrhu neziskových organizací NGO market v pražských Dejvicích. S účastníky a účastnicemi veletrhu si u našeho stánku členové PROUDu
povídali o tom, co děláme, a co chystáme v budoucnu. Na
stánku byla také možnost podepsat petici na podporu „rodičovské“ novely zákona o registrovaném partnerství.

17. listopad – Korzo Národní
PROUD se prezentací na Národní třídě zapojil také do připomenutí událostí 17. listopadu 1989 Zaměřili jsme se zejména
na připomenutí LGBT aktivismu a jeho začátků v ČR. Prezentace byla založena na velkoformátových panelech, které
zobrazovaly život LGBT menšiny krátce po sametové revoluci
až do roku 2008. Akce byla významná zejména tím, že jsme
mohli představit naše aktivity široké veřejnosti. Kolemjdoucí se
tak seznámili s projekty, kterými se zabýváme, a měli možnost
se nás tázat na věci, které je zajímají. Nejvíce dotazů směřovalo k novele zákona o registrovaném partnerství.
17. listopad
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10 | 11

7

NOVELA ZÁKONA
O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ
Slyšení na Stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti
a národnostní menšiny v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky
Na pozvání předsedkyně komise poslankyně Radky Maxové zástupci PROUDu Jan Kozubík, Zdeněk Sloboda a Petr
Kalla informovali 30. května na půdě Poslanecké sněmovny
ČR členy a členky komise o připravované iniciativě k uzákonění osvojení dítěte partnerem/kou bilogického rodiče
v rámci registrovaného partnerství. Výstupem byla podnětná
diskuze s členy výboru, většinové pozitivní přijetí z jejich strany
a také článek na serveru idnes.cz

Předání petice předsedkyni Petičního výboru
Poslanecké sněmovny
V rámci kampaně na podporu novely zákona o registrovaném
partnerství, která by umožnila osvojení dítěte partnera/ky tím druhým, nebiologickým rodičem, probíhal i sběr podpisů na podporu novely. Dne 21. října byly sebrané podpisy oficiálně předány
předsedkyni petičního výboru paní Zuzce Bebarové-Rujbrové.

Jednalo se o celkem 601 archů obsahujících 8925 podpisů.
Na pozdější výzvu výboru jsme v listopadu dodali i archy, které
nám poslali příznivci a příznivkyně z celého Česka, číslo se tak
vyšplhalo na 9450 podpisů.

Tisková konference k předložení
novely zákona o registrovaném partnerství
V poslanecké sněmovně proběhla 6. srpna tisková konference k představení novely zákona o registrovaném partnerství,
která by umožnila osvojení dítěte partnerem/kou biologického
rodiče. Konference se zúčastnili kromě hlavní předkladatelky
zákona Radky Maxové (členka hnutí ANO) také naši zástupci Zdeněk Sloboda, Jan Kozubík, Viktor Paggio a Františka
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Kernová, za stejnopohlavní rodiny mluvila Tereza Mikšaníková
s partnerkou a dcerou. Podporu svou přítomností vyjádřil také
televizní moderátor Tomáš Novotný. Na základě tiskové konference o „rodičovské“ novele informovali např. rádio Impuls, idnes.cz,
aktualne.cz, tyden.cz, Deník, denik.cz, ČRo, Blesk.cz, Nova.cz,
Lidovky.cz, ZET.cz, ČTK, Haló Noviny, Novinky.cz, TN.cz, ČT24.
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PRAGUE
PRIDE
Kočárková jízda a stánek PROUDu během Prague
Pride 2014
Kočárková jízda se hrdě prohnala ulicemi Prahy společně
s průvodem Prague Pride. Navázali jsme tak na předchozí
ročníky, kdy jsme se taktéž účastnili pochodu hrdosti. Letos
se jízdy účastnila zhruba stovka osob v tyrkysových tričkách
s nápisem „různé rodiny, stejná práva“.

Stejně jako vloni jsme i letos měli na Prague Pride festivalu na
Letné stánek, kde jsme informovali o našich aktivitách, diskutovali s kolemjdoucími a především jsme sbírali podpisy na
petici na podporu „rodičovské“ novely.

Fundraisingový workshop pro LGBT organizace ze střední
a východní Evropy pořádaný během Prague Pride
V rámci festivalu Prague Pride se uskutečnil fundraisingový
workshop zaměřený na neziskové organizace, které se zabývají LGBT tématy. Své zkušenosti účastníkům, mezi něž patřili
tři naši zástupci, předali aktivisté z USA a dalších států světa,
kde mají s fundrasingem letité zkušenosti.

Diskuse zástupců a zástupkyň LGBT organizací
ze střední a východní Evropy „Mráz přichází z Kremlu,
teplo ze západu?“
V rámci Prague Pride proběhla diskuse na téma: Jak se žije
LGBT lidem a organizacím v zemích východní a střední Evropy, zemích mezi liberálním Západem garantujícím mnoho
lidských práv, a Východem, který se snaží LGBT lidi kriminalizovat?
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Diskutovat v angličtině mezi sebou a s plným sálem Galerie
Langhans přišli představitelé a představitelky LGBT organizací z Pobaltí, Balkánu, Visegradu, ale také z Ruska a Ukrajiny.
Diskusi moderoval Juri de Boer z nejstarší LGBT organizace
v Evropě – nizozemské COC.
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PROUD
A MÉDIA
V roce 2014 byl PROUD v médiích zmiňován zejména v souvislosti s umožněním osvojení dětí nebiologickým rodičem
v rámci registrovaného partnerství. Zástupci organizace
PROUD byli zváni do televizních diskusí, kde vyjadřovali své
postoje k tomuto tématu. Řada výstupů se věnovala samotné novele zákona o registrovaném partnerství. PROUDu se
podařilo navázat úzkou spolupráci s největším tištěným deníkem v ČR, konkrétně MF Dnes, který jako jeden z mála
přinášel příběhy stejnopohlavních rodin a jejich každodenních starostí.
Mezi další témata, která našla ve většinových titulech
uplatnění, patřilo předávání cen bePROUD, za přínosy LGBT
komunitě za rok 2013.
Za celý rok 2014 jsme získali celkem 76 mediálních výstupů.
Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu spravuje
2 hlavní facebookové stránky. Jedna je věnována organizaci PROUD a jejím tématům, druhá, Stejná rodina, se věnuje
hlavně stejnopohlavním rodinám a zajišťuje informování veřejnosti o aktuálním dění. Vzhledem ke změně strategie na obou
těchto kanálech, došlo v roce 2014 k enormnímu nárůstu počtu fanoušků. Pro srovnání, na začátku roku 2014 vykazovala
FB stránka PROUD celkem 1216 fanoušků, na konci roku to
bylo již 2095. Celkem se podařilo dosáhnout nárůstu o 879
fanoušků. FB stránka Stejná rodina vykazovala k 1. 1. 2014
celkem 507 fanoušků. Zejména díky kampani Různé rodiny,
stejná práva, se podařilo navýšit počet fanoušků na 2502
k 31. 1. 2014. Nárůst činil 1995 fanoušků. Největší vlna nových
fanoušků byla zaznamenána v třetí čtvrtině roku, kdy na stránku přibylo 1338 liků.
U obou stránek docházelo pouze k zanedbatelnému odlivu fanoušků, což je znamením, že forma komunikace, stejně
tak jako její četnost byla nastavena optimálně.
Nové webové stránky
www.proudem.cz
PROUD z.s. klade velký důraz na on-line prezentaci své činnosti a na potřeby uživatelů. V únoru 2014 došlo k redesignu
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hlavních webových stránek, v rámci kterého došlo ke změně
navigačního menu a k jeho zpřehlednění. I nadále se držíme
konceptu, kdy je web rozdělen na sekce věnované jednotlivých projektům a na části webu, které informují o obecných
činnostech PROUDu.

Pro Media

Kontakt PROUDu

Kategorie, v rámci které prezentujeme zejména tiskové zprávy
a prohlášení, které poskytujeme médiím.

Slouží jako místo, kde jsou k dispozici kontakty na organizaci
PROUD.

Web je nyní členěn do 5ti základních obsahových celků:
• O PROUDu
• S PROUDem
• Mimo PROUD
• PRO Média
• Kontakt PROUDu

O PROUDu
Sekce, která přehledně informuje návštěvníky webu o organizaci PROUD, o tom, jaké jsou naše cíle a vize, jaké je složení
rady a kdo jsou jednotliví členové. Přehledně zde jsou představeny jednotlivé pracovní skupiny a projekty, na kterých se
podílíme. Zároveň se na tomto místě prezentují mediální ohlasy na naši práci. Sekce je doplněna fotogalerií a důležitými
dokumenty.

S PROUDem

www.beproud.cz
V první čtvrtině roku 2014 byly redesignovány webové stránky
bePROUD.cz. Stránky jsou určeny pro prezentaci slavnostního předávání cen bePROUD, které od roku 2014 celý zaštiťuje
právě organizace PROUD. Nové stránky více odrážejí slavnostní charakter udílení cen a dávají důraz na jednotlivé ročníky. Z tohoto důvodu byla vytvořena zcela nová „korporátní
identita“, která se oproti PROUD liší zejména vizuálním stylem.
Webové stránky upustili od barev a jsou nově laděny pouze
v černobílém provedení. Na homepage je dostupný vždy aktuální ročník, včetně jednotlivých nominací a pravidel pro jednotlivé ceny. Média mají snadný přístup k fotogalerii večera, kde
najdou fotografie v tikové kvalitě, stejně tak jako tiskové zprávy.
Velkou změnou prošlo zařazení předchozích ročníků, které
nyní mají místo v archivu a pro uživatele jsou snadno dostupné
z vertikálního levého menu. To zároveň dává prostor pro přidávání dalších ročníků, aniž by došlo k znesnadnění navigace
uživatele na webových stránkách.

www.stejnarodina.cz
Na začátku druhé čtvrtiny roku byly redesignovány webové
stránky stejnarodina.cz. Jejich vzhled byl podřízen kampani
Různé rodiny, stejná práva. Z tohoto důvodu je vyveden ve
valérech modré a černé barvy. Stránka je řešena velice jednoduše. Netradičním prvkem je jednak navigační menu, které je
umístěno ve spodní části a také vizuálně začleněnými náhledy na fotografie významných osobností, které se zapojily do
kampaně.
Na stránkách stejné rodiny jsme se snažili vypíchnout
zejména možnost veřejnosti přispět na naše aktivity. Jde
zde jasně formulováno, jakým způsobem mohou přispět
a podpořit naši činnost. Kromě fotogalerie, do které jsou průběžně doplňovány nové osobnosti, najdou uživatelé tak informace, které se vztahují k právní oblasti stejnopohlavního rodičovství, stejně tak jako prohlášení odborné veřejnosti.

Sekce, která je věnována jednotlivým možnostem, jak s organizací spolupracovat. Ať už na bázi členství, dobrovolnického
zapojení se nebo možnosti dárcovství.

Mimo PROUD
Kategorie, která je věnována externí spolupracujícím organizacím, zejména v oblasti psychosociálního poradenství, nebo
specializovaných poraden. Na tomto místě jsou k dispozici
také externí odkazy na LGBT organizace a stránky v ČR, stejně tak jako na LGBT organizace v zahraničí.
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