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Úvodní slovo
Občanské sdružení CODE 004 vzniklo v roce 2001 a za první rok své činnosti vstoupilo
do podvědomí velké části gay komunity v České republice. Napomohlo tomu uspořádání
několika akcí pro gaye a lesbičky, které se konaly ve východních Čechách v obci Opočno a
nesou název Cofočno. Rok 2002 byl však v porovnání s rokem předchozím poznamenán
výrazným rozvojem serveru 004.cz, který se vstoupil do podvědomí takřka celé gay
komunity v České republice. Code 004 se v roce 2002 několikrát objevilo v hlavních
médiích a jeho zástupce se účastnil i několika odborných konferencí. Počet akcí se v roce
2002 oproti předchozím letem zmenšil, o to více jsme se však věnovali tvorbě 004.cz.
Tento rok vzešlo z pera CODE 004 několik velkých projektů pro gaye a lesbičky.
Všechny projekty publikujeme zatím pouze na stránkách 004.cz, neboť žádné
z grantových řízení na tisk těchto materiálů nebylo v roce 2002 úspěšné.
Nové články a projekty přitahují však stále více návštěvníků, snaží se pomoci mladým
gayům a lesbičkám s jejich sebeuvědoměním a sebepřijetím, těm starším s udržením a
přijetím reality.

Petr Kaňka
Člen výkonného výboru CODE 004
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Zpráva o činnosti CODE 004
Občanské sdružení Code 004 je nezisková organizace, která byla založena v dubnu
roku 2001, ovšem aktivity současných členů na pomoc gay komunitě v České republice
byly zahájeny počátkem roku 2000.
Cílem sdružení je organizování kulturně-společenských akcí pro gaye lesbičky,
setkávání gayů a lesbiček s odborníky v oblasti právní, zdravotní a jiné, podpora zájmové
činnosti gayů a lesbiček, spolupráce s legislativními orgány při vytváření a konzultaci
návrhů zákonů týkajících se života gayů a lesbiček a informování veřejnosti o životním
stylu homosexuálně orientované minority v ČR v rámci boje proti homofobii. Cílem
sdružení je též podpora a pomoc vytváření zákona o registrovaném partnerství gayů a
lesbiček.
Code 004 rozděluje svoji působnost na dvě základní oblasti:
•

•

Tou první a dříve uskutečněnou, je práce s lidmi, vytváření alternativ na
kvalitní trávení volného času. Zcela ojedinělé byla České republice tzv.
Cofočna. První proběhlo v únoru 2000, konají se několikrát ročně
s návštěvností mezi 80 až 140 lidmi, jedná se o víkendová setkání gayů a
lesbiček celé republiky, hlavní povědomí a propagace probíhá na
Internetu – http://cofocno.004.cz a http://cofocno.kluci.cz.
Každé setkání je jinak tematicky zaměřené, od filmových festivalů po
sportovní hry, ale každému účastníkovi pomohou nalézt potřebný pocit
sounáležitosti a v mnoha případech vyřeší psychické problémy,
podmíněně se objevující v období coming-outu (období přijímání a
uvědomování své odlišnosti) nebo u jedinců nesmířených s menšinovou
rolí ve společnosti. Součástí těchto akcí jsou workshopy s psychology,
přednášky na témata homosexuality, partnerství a krize ve vztahu aj.
Vedle témat, která by měla napomáhat zkvalitnit život s menšinovou
sexuální orientací jsme uskutečnili přednášku na téma STD v gay populaci
s demonstrací fotografií příznaků jednotlivých onemocnění.
Věk účastníků se pohybuje od 15ti do cca 50ti, přičemž 90% je ve věkové
skupině 18 až 26 let.
Detailní informace na webu: http://cofocno.004.cz

•

Druhou oblastní je Internet. Zpočátku jsme provozovali informační server
www.code 004.cz s informacemi na proběhlé i plánované akce a odkazy
na zajímavé stránky gay internetu a na stránky členů sdružení. Rovněž
jsme se spolupodíleli na redakci portálu www.kluci.cz. Koncem listopadu
2001 jsme ale zahájili činnost serveru www.004.cz, který měl za úkol
vyplnit bílá místa na českém gay Internetu. Za několik měsíců provozu se
stal nejčtenějším médiem pro GLB komunitu v České republice.

•

Finanční hrazení v první oblasti – akcí pro gaye a lesbičky probíhá formou
účastnických poplatků na jednotlivé akce, ze soukromých zdrojů
organizátorů a též ze sponzoringu. U Internetových projektů je hrazení ze
soukromých zdrojů organizátorů, reklamy a webhostingových služeb.
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CODE 004 a média
Dne 9.9.2002 byl večerní pořad BONA DEA na Českém rozhlase 1 – Radiožurnálu celý
věnován serveru www.004.cz. Hostem pořadu byl zástupce CODE 004 Petr Kaňka.
Dne 11.11.2002 se uskutečnila tisková konference G-Ligy (nezávislé seskupení G/L
organizací i jednotlivců), které se účastnili zástupci CODE 004 a podali interview pro ČR1 –
Radiožurnál a TV Galaxie. Záznam z tiskové konference byl odvysílán včetně interview
s CODE 004 dne 12.11.2002 v rámci zpravodajství TV Galaxie.
Dne 28.11.2002 – Magazín - Je to na vás, ČRO 6 - Život občanských sdružení v oblasti
justice a veřejné správy. Celých 50minut o CODE 004, serveru 004.cz, toleranci
společnosti, G-lize a partnerství, víře a sexuální orientaci atd.
1.12.2002 – Radium plus – ČRO 6 – 50min pořad pro studenty, a nejen pro ně – téma
homosexualita v Čechách, jak se žije gayům a lesbičkám,registrované partnerství atd.

Odborné konference a zasedání
•

•
•

Dne 18.10.2002 byl na 10. celostátním kongresu k sexuální výchově v ČR
v Pardubicích přednesen referát Petra Kaňky – Programy prevence serveru
004.cz a průvodce pro pedagogy. Odborná veřejnost byla seznámena
s unikátními materiály pro g-l komunitu a byly navázána oboustranně prospěšné
spolupráce mezi 004.cz a předními odborníky pro tuto problematiku v ČR.
Reportáž je zde: http://magazin.004.cz/t-kongres-sexualni-vychovy/
Účastnili jsme se i konference AIDS, drogy a my, která se konala 14-16.11.
v Poděbradech.
Dne 27.11. 2002 jsme se účastnili zasedání fóra nevládních organizací pro
řešení problematiky Národního boje proti AIDS v Praze.

CODE 004 a spolupráce s jinými subjekty a vedlejší aktivity
CODE 004 poskytuje zdarma webhostingové služby a spolupracuje na vytváření obsahu
svých stránek s jinými organizacemi. Mezi ně patří:
•
•
•
•
•

o.s. Kluci.cz, provozovatel portálu www.kluci.cz
o.s. Stud Brno – provozovatel informačního serveru www.stud.cz pro region
Moravy a Slezska, provozovatel komunitního centra pro GLBT mládež v Brně,
organizátor Gayfilmfestu Mezipatra v Brně a Praze – www.gayfilmfest.cz.
G-Liga – projekt www.partnerstvi.cz
o.s. Ingejání – sdružení gayů a lesbiček pořádající pravidelné víkendové akce a
výlety pro gaye, provozuje stránky www.ingejani.cz
poskytujeme webhosting služby pro www.aahz.info, Fidovník –
http://fidovnik.kluci.cz, Osobní stránky www.bodyia.cz , Alcantara –
http://alcantara.004.cz,
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Zapojení do jiných struktur
CODE 004 je zakládajícím členem občanské iniciativy G-Liga a signatářem jejího
prohlášení: „Žijeme tu společně“. Cílem G-Ligy je prosazení uzákonění zákona o soužití
osob téhož pohlaví a odstranění některých forem diskriminace gay a lesbiček.
CODE 004 je členem fóra nevládních organizací při řešení problematiky Národního boje
proti šíření infekce HIV – AIDS.

Finanční zpráva o činnosti CODE 004 – 2002
Financování aktivit CODE 004 bylo realizováno formou pronájmu reklamního prostoru
na serveru 004.cz – K významným reklamním klientům patří hudební klub pro g-l klientelu
Gejzeer, music club NAÏF, On clinic s.r.o., club Ptačí Klec Pardubice atd.
Na vlastním serveru dorian.cz nabízí CODE 004 komerční webhostingové služby např.
www.promedia-audio.cz nebo pojisteni.dorian.cz
Aktiva i pasiva činily po účetní uzávěrce 31.12.2002 – 120 000 Kč. Výkaz zisku a ztrát:
Výdaje 184 000 Kč, příjmy 162 000 Kč, ztráta 22 000 Kč. Pohledávky vůči CODE 004
k 31.12.2002 činily 12 000Kč, závazky CODE 004 činily 10 000 Kč. Zaokrouhlováno na
tisíce. Největší podíl na výdajích zaujímají náklady na provoz serveru, zbylá část jsou
náklady na pořádání akcí a ostatní drobné výdaje. Příjmy jsou tvořeny příjmy z pronájmu
reklamních ploch, webprostoru na serverech v majetku sdružení, z příspěvků členů
sdružení a z účastnických poplatků na akcích.

Grantová řízení, jichž se CODE 004 účastnilo v roce 2002
•

•

•
•

Prvním grantovým programem v roce 2002 bylo řízení Nadace rozvoje zdraví,
Masarykovo náměstí 6, 733 01 Karviná-Fryštát. Jméno projektu bylo – Prevence
STD v gay komunitě. Tato nadace neodpověděla na výzvy týkající se
vyhodnocení grantového řízení. Na jejích web stránkách se neobjevila žádná
informace o výsledcích.
OSF Praha vyhlásila grantové řízení s názvem rok voleb. Projekt měl nestranně
zhodnotit výsledky politických stran za minulá období, napomoci svobodnému
rozhodování voličů a navodit veřejnou diskuzi na toto téma. Proto jsme se
přihlásili s projektem Projekt volby 2002 a homosexuální minorita. Projekt nebyl
podpořen, ale přesto se jej podařilo realizovat. V rámci projektu jsme oslovili
všechny strany a hnutí, které kandidovaly do PSPČR a položili jim 10 otázek,
které jsme zveřejnili na 004.cz. Projekt obsahoval asi 80 web stran – odpovědi
politických stran a stránky týkající se chování politických stran v otázce reg.
partnerství od roku 1989. K projektu se strhla v diskuzním fóru mohutná
diskuze se stovkami příspěvků od našich návštěvníků. Na projekt jsme navázali
v rámci G-Ligy a projektem www.partnerstvi.cz.
Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou vyhlásila řízení na pomoc mládeži. Téma
Coming out, pomoc rodičům s přijetím svých homosexuálních dětí. Grant byl
zamítnut.
Nadace Adra – grantové řízení na téma: „Aktivity zaměřené na pomoc
v překonání krizového období dospívání, přijímání handicapu nebo
vyrovnání se s důsledky prožitého traumatu“.
Pro tento projekt jsme podali žádost o dotaci na projekt: Projekt pomoci v
procesu coming out. Přestože 50% gayů, kteří navštíví psychologa či
sexuologa v období coming outu má suicidiální tendence a coming out je
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•

•
•

•

charakterizován jako období vyrovnání se internalizovanou a externalizovanou
homofobií a následným posttraumatickým šokem, nebyl vhodným kandidátem
na pomoc mládeži stigmatizované homosexuální orientací. Zamítnutí tohoto
grantu bylo otevřeně velkým zklamáním. Vzhledem k tomu, že server 004.cz a
poradna 004 denně pracuje s problematikou coming outu a problémem
internalizované homofobie, oslovuje desítky tisíc gayů, nadace projekt
nepodpořila.
OSF a program Gender problematiky – téma řízení: „Společnost, muži a ženy
z aspektu gender.“ Program byl zaměřen na podporu aktivit a iniciativ,
směřujících a přispívajících k vyššímu uvědomění si specifik vztahů mužů a žen
v české společnosti a odstranění některých forem diskriminace s nimi
souvisejících. Grant - Gender program GLBT minority CODE 004 byl
konzultován se socioložkou pro gender problematiku a označen za vhodný
proto, abychom jej podali do tohoto řízení. V rámci tohoto projektu jsme se
zaměřili na odstraňování diskriminace gayů a lesbiček, registrované partnerství
a uvědomování si přítomnosti gayů a lesbiček ve společnosti. Mediální kampaní
jsme oslovili několik milionů návštěvníků celého českého Internetu. Byly zřízeny
stránky www.partnerstvi.cz a CODE 004 se stalo zakládajícím členem G-Ligy
s prohlášením „Žijeme tu společně.“ Přesto nám přišla další zamítavá odpověď.
Téma se nehodí do koncepce tohoto grantového řízení. Předsednictvo CODE
004 bylo velmi překvapeno touto negativní odpovědí.
Na Ministerstvo zdravotnictví ČR jsme v září podali upravený projekt Prevence
STD v gay komunitě – internetové a tiskové publikování. Výsledky budou známy
až 31.1.2003
Druhým projektem na MZČR je Prevence HIV-AIDS pro gay komunitu. Gay
komunita je v tomto grantovém řízení poprvé doslovně označena za prioritní
skupinu, na kterou je třeba se zaměřit. V ČR neexistuje jiné médium určené pro
gay komunitu než servery 004.cz a kluci.cz a aktivity CODE 004 patří
v komunitě k nejznámějším.
Žádost o mimořádnou dotaci na MŠMT ČR – Průvodce pro pedagogy byla
zamítnuta. Řízení se přesouvá do roku 2003.

Server 004.cz
Server si za svoji krátkou působnost vydobyl širokou čtenářskou obec a stal se
nejnavštěvovanějším serverem pro GLBT minoritu u nás. Návštěvnost měla vzrůstající
tendenci, rostla každým měsícem cca o 20% od doby spuštění, které bylo v listopadu
2001. V červnu jsme přesáhli 30 000 unikátních čtenářů měsíčně, v červenci 37 000,
v srpnu 39000, v listopadu jsme pokořili hranici 500 000 unikátních návštěv od doby
spuštění serveru. Statistiky návštěvnosti přikládáme. Všechny naše články a témata
publikujeme souběžně i na jiných partnerských serverech – www.kluci.cz,
www.partnerstvi.cz či www.aahz.info, jejichž provoz technicky zajišťujeme. Při sečtení
měsíční návštěvnosti těchto 4 serverů se pohybujeme okolo čísla 150 000 unikátních
návštěv měsíčně. Celkový počet shlédnutých stránek je asi šestinásobný, kolem
1 000 000 měsíčně. Disponujeme redakčním materiálem, který obsahuje přes 1000
samostatných web stránek.
Tuto velkou čtenářskou obec je možné využít pro nejrůznější programy prevence, které
perfidně včleňujeme do každodenně aktualizovaného přehledu našeho magazínu. Čtenář
tak vedle informací o kulturně společenském dění přijímá informace o bezpečném
sexuálním chování, sexuálně přenosných chorobách, ale i o tom, jak překonávat

7
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

partnerské problémy a krize, aby se předešlo zbytečným rozchodům, stabilizovala se
partnerská krize a předešlo se promiskuitnímu chování především u mladých gayů.
Osvědčilo se vybrané elektronické publikace nabídnout i konzumentům erotiky a porna na
internetu – www.aahz.info. V čtenářské anketě měl export programů prevence STD
pozitivní ohlas. Více než čtvrtina návštěvníků tohoto serveru navštívila i stránky poradny
a informace o STD a HIV.

Statistiky návštěvnosti
Zdroj - www.toplist.cz

Leden
Únor

25729
30592

Březen
Duben

40597
43134

Květen
Červen
Červenec
Srpen

49368
49175
55648
51636

Září
Říjen
Listopad

52292
55235
64893

Prosinec

63725

Zdroj- www.toplist.cz

Zdroj - www.extremetracking.com

2002

Leden

Unikátní návštěvníci 004.cz
18951
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Únor

20867

Březen

20899

Duben

22746

Květen

28669

Červen

30036

Červenec

38019

Srpen

38858

Září

34994

Říjen

35050

Listopad

46134

Prosinec

48010

Každý ze serverů, který zajišťuje měření návštěvnosti, používá jinou metodiku
odlišování opakovaných a unikátních přístupů z různých IP adres v různém časovém
intervalu. Z tohoto důvodu se statistiky na různých serverech liší. Další ovlivnění
rozdílnosti je též zapříčiněno vytížením měřících serveru ve špičkách návštěvnosti a
schopností obsloužit všechny požadavky o měření imprese stránky.
Server 004.cz využívá měření serverů Extreme Tracking, Navrcholu a Toplist cz.

Nové projekty CODE 004 za rok 2002
Témata (http://temata.004.cz)
Odborné projekty, které byly vytvořeny v roce 2002 a je možné je pouze v elektronické
podobě stáhnout z našich stránek, se nacházejí na adrese http://temata.004.cz. Již
dlouhou dobu usilujeme o získání finančních prostředků na vytištění některých z nich
formou volně dostupné brožury, ale žádné z grantových řízení nebylo úspěšné.
První bych představil projekt Mohu být gay? Jedná se publikaci, určenou mladým
gayům, která se jim instruktážně snaží pomoci s vlastním sebepoznáním –
sebeuvědoměním a sebepřijetím.
Nejčastějším problémem, se kterým se na Poradnu 004, kterou provozujeme, obracejí
dospívající chlapci, je ten, že nevědí, jaká je jejich orientace. Posílají emailovou zprávu,
z které samozřejmě nejsme schopni s určitostí říci, kým jsou, a proto jim doporučujeme
tento návod. Obsahuje praktická cvičení pro sebepoznání a položením mnoha otázek
sobě samému si snaží odpovědět na otázku vlastní sexuální orientace sami.
http://sebepoznani.004.cz
Dalším tématem je zde v elektronické podobě projekt MUDr. Procházky s názvem
Coming out. Projekt navazuje na téma Mohu být gay? Pomáhá se vstupem do gay a
lesbického života, odpovídá na obvyklé otázky, na které chtějí mladí lidé znát odpovědi.
http://comingout.004.cz.
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Stěžejním tématem je projekt homosexualita na adrese http://homosexualita.004.cz,
kde se návštěvník seznámí s nejnovějšími vědeckými poznatky či teoriemi o biologických
příčinách homosexuality, ale též psychosexuálním vývoji homosexuálů, bisexuálů,
statistických výzkumech u nás a ve světě a zákonech týkajících se této problematiky. K ní
náleží kratší tématický okruh Bisexualita – http://bisexualita.004.cz
Unikátním projektem je téma homosexuální partnerství a partnerská krize. O
zákonitostech heterosexuálního svazku, manželství a výchově dětí, byly napsány stovky
knih, u nás např. edice MUDr. Plzáka, která je známa většině lidí. O tom, jak má vypadat
vztah dvou mužů či dvou žen, jak překonávat krize a jak se vyrovnat se specifickými
zákonitostí homosexuálního svazku, který je v některých směrech diametrálně odlišný od
manželství, se nepíše nikde. Aby byl takový vztah založen na pevných základech, je
nutné nejprve dobře zvolit partnera. Problematiku navazování kontaktů, volby
nerizikového partnera a možnostech jak se homosexuálně orientovaný člověk může
seznámit píšeme v projektu Balírna: http://balirna.004.cz
I homosexuální vztah musí mít určené nějaké společné životní hodnoty, které partneři
sdílí. O jejich hledání a vyrovnání se s handycapem bezdětného svazku je projekt
partnerství. Pro manželský vztah jsou jednou z podstatných životních hodnot především
děti a jejich výchova v rodině. Gayové a lesbičky nemohou získat všechny potřebné
zkušenosti a znalosti o zákonitostech homosexuálního vztahu, pokud si za vzor vezmou
pouze své rodiče – tedy vztah muže a ženy. Samozřejmě, že výchova ve zdravé rodině
výrazně přispívá i ke spokojenému homosexuálnímu svazku, ale není plně dostačující.
V tématu partnerství se zabýváme uspořádáním životních hodnot, možnými modely
takového vztahu a tím, jak se vyrovnávat a řešit partnerskou neshodu, krizi a nevěru.
http://partnerstvi.004.cz a http://vztah.krize.004.cz
Dalším velkým projektem je téma prevence sexuálně přenosných chorob. Mladí lidé a
rizikové skupiny si sami stránky o prevenci venerických onemocnění příliš nevyhledávají.
V našem případě za tímto účelem navštívily tyto stránky z vyhledávačů pouze několik
desítek návštěvníků. Zjistili jsme, že pokud tak člověk činí, je již často pozdě, neboť jeho
snaha o získání informací pramení z toho důvodu, že na sobě již pozoruje příznaky
nemoci a má strach z návštěvy lékaře a pokouší se o autodiagnostiku či samoléčbu.
Mladý člověk nevyhledává informaci o tom, jaké výhody skrývá použití kondomu a co
všechno takový kondom může zachránit. Člověk by měl tuto informaci vidět, slyšet a číst
aniž by cíleně chtěl. Proto tyto informace začleňujeme např. do tématu Gay sex –
http://sex.004.cz. Téma gay sex neobsahuje pornografii a vzniklo právě proto, abychom
přilákali sexuálně aktivní čtenáře a např. prostřednictvím stránek o technikách milostného
aktu jim nabídli až vnutili informace o prevenci venerických onemocnění.
http://zdravi.004.cz a http://std.004.cz.
Průvodce (http://pruvodce.004.cz)
Během prvních měsíců provozu jsme obsah serveru rozšířili i pro další skupiny čtenářů z
řad heterosexuálů. Tyto skupiny mají své rubriky v sekci průvodce. Udělali jsme zde
průvodce pro rodiče. Průvodce pro rodiče je určen těm rodičům, kteří mají
homosexuální děti a právě se dozvěděli o orientaci svých dětí. V průvodci se nachází
v elektronické podobě brožura s názvem Můžeme porozumět, která by měla pomoci
s překonáním problémů s přijetím vlastních dětí. http://rodice.004.cz
Dalším průvodcem je průvodce pro homofoby. Na tyto stránky přichází určité
množství heterosexuálů, kteří ať už z jakéhokoliv důvodu mají předsudky vůči gayům a
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lesbičkám. V tomto průvodci se jim snažíme vysvětlit základní pojmy a témata, která by
jim mohla pomoci s pochopením této problematiky. http://homofob.004.cz
Posledním je průvodce pro pedagogy, kteří se setkají s tématem homosexuality
během sexuální výchovy, či náhodou, když se jako důsledek špatného prospěchu
některého žáka, či jeho závislosti na drogách ukáže příčina v jeho problémech s přijetím
homosexuální orientace. http://pedagog.004.cz. Na projektu průvodce pro pedagogy
spolupracujeme s MŠMT ČR. V roce 2003 se pokusíme průvodce zrealizovat v podobě
tištěné brožury. Autoři: Petr Kaňka, Andrea Scheansová, PhDr. Marádová. Oponentský
posudek poskytl MUDr. Radim Uzel CSs., Mgr. Jiří Frgal. Odborná recenze MUDr. Antonín
Brzek a MUDr. Ivo Procházka.
Poradna 004 (http://poradna.004.cz)
V dubnu 2002 byla na serveru 004 založena zvláštní redakce pro projekt psychologicko
zdravotní poradny především pro gay a lesbickou komunitu. Za 8 měsíců provozu
poradna zodpověděla zhruba 160 dotazů, z nichž jsme 120 publikovali na stránce
http://poradna.004.cz. Poradna je rozdělena do šesti rubrik – otázky týkající se
homosexuality, coming outu, intimních problémů, partnerských problémů, životních
kolizí(zneužívání, šikana) a poslední je poradna pro zdravotní otázky a sexuálně přenosné
choroby a HIV-AIDS.
Poradnu jsme nabídli i návštěvníkům pornografického serveru www.aahz.info, kde sklízí
velké úspěchy. Tuto obec návštěvníků lze považovat za velmi sexuálně aktivní, neboť
hlavním tématem, které je v popředí zájmu jsou sexuálně přenosné choroby. Na druhém
místě jsou chlapci, kteří si svou orientací nejsou ještě zcela jisti a odpověď na tuto otázku
hledají při pohledu na fotografie gay milostného aktu.
Dotazy zodpovídají:

Petr Kaňka – Přírodovědecká fakulta UK
Mgr. Andrea Scheansová – socioložka a terapeutka skupiny pro
gaye – skupina3.kluci.cz
MUDr. Martin Novák – dermatovenerolog

Konzultace v roce 2002 poskytli:

MUDr. Ivo Procházka CSc. – sexuolog
Mgr. Jiří Frgal – psycholog
PhDr. Richard Braun - psycholog
PhDr. Anna Tichá – psycholožka
MUDr. Jiří Grim – internista, farmakolog

Poděkování členů CODE 004
Rádi bychom zde poděkovali všem klientům, sponzorům, dárcům a účastníkům našich
akcí za přízeň a podporu při realizování těchto akcí a provoz serveru 004.cz.
Za první rok činnosti jsme prokázali, že existence sdružení CODE 004 má smysl. Svou
činností se snažíme pomoci gayům, lesbičkám a jejich rodičům s přijetím menšinové
orientace jako s běžnou životní alternativou. Je zde ještě velký prostor, pro to, co
bychom rádi uskutečnili a spousta bílých míst, které je třeba vyplnit. Doufáme, že příští
výroční zpráva bude o mnoho bohatší a budeme i díky vám moci pomoci ještě více.

Výkonný výbor občanského sdružení CODE 004
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