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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti České společnosti 
AIDS pomoc, o. s. za rok 2010. V ní bychom chtěli představit 
činnost naší společnosti, co se nám v minulém roce podařilo, 
kdo nám v tom pomohl a s jakými zdroji jsme tyto cíle reali-
zovali. Naše organizace je poněkud specifická v tom, že jejím 
cílem není jen prevence, ale také (a snad především) přímá 
pomoc a podpora osobám, které s HIV žijí.

Podle statistických údajů počet HIV pozitivních stále přibývá a 
do budoucna se počítá s dalším růstem. Zájem o naše služby 
tedy stoupá. My se snažíme nárůstu počtu HIV pozitivních při-
způsobit a zároveň naše služby rozšiřovat a zlepšovat.

Oproti tomu finance ze státního rozpočtu se stále snižují. Pro-
to bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám v  roce 2010 
pomohli, a to bez ohledu na to, jestli penězi, věcným darem, 
dobrovolnickou činností, radou či jen solidaritou. To vše má pro 
fungování České společnosti AIDS pomoc obrovský význam a 
troufáme si říct, že by bez této pomoci nemohla nezisková or-
ganizace v současné době fungovat.

Ivo Procházka
předseda ČSAP
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

název společnosti:

sídlo společnosti:

právní forma:

datum registrace:

IČ:

DIČ:

telefon:

fax:

e-mail:

webové stránky:

Česká společnost AIDS pomoc, o. s.

Malého 3/282
186 21 Praha 8-Karlín

občanské sdružení

28. 9. 1990
Ministerstvo vnitra ČR
č.j. VSP/1-2596/90 – R

00409367

CZ00409367

224 814 284

224 810 345

info@aids-pomoc.cz

aids-pomoc.cz
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

výroční členská schůze

předsednictvo  
společnosti:

kontrolní komise
společnosti:

ředitel Domu světla a 
tajemník společnosti:

MUDr. Ivo Procházka, CSc. 
(předseda)
Vladimír Ondris
(místopředseda)
7 členů předsednictva
(včetně předsedy a místopředsedy)

Petr Břinčil (předseda)
2 další členové kontrolní komise

Miroslav Hlavatý
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ÚČEL A CÍL SPOLEČNOSTI

Česká společnost AIDS pomoc má v České republice dva zá-
kladní cíle. 

Prvním je přímá pomoc lidem HIV pozitivním a AIDS ne-
mocným, jejich rodinám a přátelům. Tato činnost je převážně 
zajišťována provozem Domu světla (dále jen DS). 

Druhým naším cílem je prevence a boj proti AIDS. Od ote-
vření Domu světla zajišťujeme několik dlouholetých 
preventivních projektů: AIDS poradnu v DS a AIDS porad-
nu v Ostravě spojené s bezplatným anonymním testováním na 
HIV infekci, besedy vedené našimi lektory Telefonní nonstop 
a bezplatnou linku AIDS pomoci, Internetovou AIDS porad-
nu, Gaystreetworkera, Edici Prevence, Distribuci preventivních 
materiálů.

Sídlem společnosti je Dům světla, který byl otevřen 11. 
srpna 1999. Jeho cílem je lidsky pomáhat lidem, kterým virus 
HIV vstoupil do života a snažit se je podporovat v této nelehké 
situaci. DS je poskytovatelem sociální služby — azylové domy. 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSAP A DOMU SVĚTLA

...aneb Co nám přinesl rok 2010

V roce 2010 byl zaznamenán opět další nárůst nových případů 
HIV infekce v ČR. Podle údajů Národní referenční laboratoře 
pro AIDS v SZÚ Praha dosáhl k 31. 12. 2010 celkový počet 
1522 HIV pozitivních osob. Za tento rok tedy přibylo 180 no-
vých případů, což je nejvíce za celou dobu testování v ČR 
(v ČR testujeme od roku 1985, kdy vznikla NRL AIDS). Z to-
hoto počtu případů za rok 2010 jsme v AIDS poradně v DS za-
znamenali 25 nových případů a další 2 případy byly zachyceny 
v naší ostravské pobočce. 

Počátkem roku se podařilo dokončit rekonstrukci Domu světla, 
Kromě azylového ubytování nabízí DS možnost komerční uby-
tovny a nově využití multifunkčního přednáškového sálu. Re-
konstrukce a její dofinancování však přispěly ke vzniku dosud 
nesplacených pohledávek (ve výši cca 850 000 Kč). 

Úspory ve státním rozpočtu vedly ke snížení prostředků v Ná-
rodním programu boje proti AIDS při MZ ČR. Snížení financí 
se zejména dotklo prevence a činnosti ostatních nevládních 
organizací, naše organizace byla opět jedinou organizací pra-
cující na poli prevence a boje proti AIDS, která získala finanční 
prostředky z tohoto ministerstva. Z našich projektů nebyl pod-
pořen projekt Besedy, Edice Prevence a Distribuce. Vzhledem 
k pozdnímu zasláním finančních prostředků, v říjnu 2010, se 
nám nepodařilo otevřít plánovanou pobočku anonymního tes-
tování a poradenství v Brně.

Provozovatelé areálu ve Střelských Hošticích nám vypověděli 
předem objednaný termín pro setkání HIV pozitivních. Pro ne-
dostatek finančních prostředků na tuto akci došlo v roce 2010 
k jejímu zrušení.

Stále větší odezvu měl již třetí ročník kulturně společenské 
akce ART FOR LIFE, projekt který zahrnuje kulturní a benefiční 
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počiny, jejichž výtěžek je věnován na preventivní aktivity ČSAP.

Léčba pro HIV pozitivní je stále na vysoké úrovni a dostupná 
pro české občany a pojištěné cizince. 
Nezaznamenali jsme konkrétní případ diskriminace HIV pozi-
tivních osob, i když skrytou diskriminaci nelze vyloučit. 

Prioritami je naše spolupráce s manažerkou Národního progra-
mu pro boj proti AIDS, Národní referenční laboratoří pro HIV/
AIDS při SZÚ a AIDS centry. 
ČSAP je členem Národní rady pro humanitární spolupráci a 
Národní rady zdravotně postižených. Jsme zastoupeni v komisi 
pro surveillance HIV/AIDS při Ministerstvu zdravotnictví ČR..

Nezbytnou podporu pro naši činnost dostáváme od státních 
institucí: Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a 
sociální věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR, dále od regionálních a 
místních úřadů, stejně jako sponzorů a drobných dárců.

LEDEN 2010

•  Proběhla stáž lékařů a kolegů z NNO z Bosny a Hercegoviny.
•  Konala se kulturní akce Rainbow Factory Benefit Night, jejíž 
součástí bylo vystoupení Chantal Poullain. Výtěžek z akce byl 
věnován na provoz Domu světla.
•  Byly dokončeny ubytovací jednotky ve 2. patře DS, které 
poskytly další ubytovací prostory.

ÚNOR 2010

•  Proběhla výroční členská schůze v Domě světla. Byly od-
souhlaseny změny stanov, týkající se pronájmu nebytových 
prostor v DS.
•  Konal se koncert skotského zpěváka Jimmy Somervilla, 
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který svým vystoupením podporuje boj proti AIDS  na celém 
světě. Jimmy Somervill se setkal se zástupci Domu světla.

BŘEZEN 2010

•  Dlouholetá dobrovolnice ČSAP, zdravotní sestra Jana Pa-
cáková, získala cenu „KŘESADLO“ za svou dobrovolnickou 
činnost.
•  Začal projekt Prevence HIV/AIDS a rizikového sexuálního 
chování v rámci školní výuky na základních a středních ško-
lách a v dětských domovech, týkající se žáků a studentů ve 
věku 13-17 let, který vznikl ve spolupráci Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR a ČSAP a je financován 
z Evropského sociálního fondu.
•  Zúčastnili jsme se konference o HIV/AIDS v Záhřebu.
•  Na Facebooku vznikl profil ČSAP, o.s., jehož úkolem je in-
formovat o akcích a novinkách na poli problematiky AIDS a 
o dění v ČSAP.

DUBEN 2010

•  Chodby Domu světla byly využity jako galerie a začala zde 
výstava pro veřejnost - Homosexualita a umění 1800 – 2000 
HERE! QUEER!
•  V divadle Milénium proběhl charitativní koncert populární 
hudby. Organizátorem akce se stal zpěvák Hynek Tomm. 
Výtěžek z koncertu byl určen na provoz Domu světla.
•  Proběhla naše účast na veletrhu PRAGOMEDICA.
•  Náš zástupce se zúčastnil schůze asociací podporujících a 
sdružujících HIV pozitivní na setkání „HIV Europe“ v Lisabo-
nu.
•  Zúčastnili jsme se tréninkového programu projektu Mental 
Health a HIV/AIDS v Tallinnu.
•  Byl ukončen projekt EU SIALON, na kterém jsme se podí-
leli.
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•  Ředitel Domu světla Miroslav Hlavatý a předseda ČSAP 
MUDr. Ivo Procházka, CSc. byli jmenováni za členy pracovní 
podskupiny pro tematický okruh „Problematika HIV/AIDS a 
STID“ rezortní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví ČR 
k aktualizaci projektu „Zdraví 21“.

KVĚTEN 2010

•  Získali jsme výroční cenu portálu Colourplanet za projekt 
Dům světla, který jedenáctým rokem pečuje o lidi infikované 
HIV.
•  Konal se 3. ročník Běhu proti homofobi.
• Ve světě proběhl 27. ročník mezinárodní akce „Světlo pro 
AIDS (AIDS Candlelight Memorial Day)“. V ČR se uskutečnil 
22. ročník této akce.
•  Probíhala celorepubliková sbírka Červená stužka. Do této 
akce se zapojilo jen 36 škol.
•  Zúčastnili jsme se akce „Světlo pro AIDS“ na Vysočině, 
jehož organizátorem je SZÚ.
•  Začali jsme pracovat na překladu zahraničních publikací 
věnovaných léčbě HIV infekce a onemocnění AIDS. Prvním 
přeloženým dílem byla Adherence + rezistence“.

ČERVEN 2010

•  Provozovatelé areálu ve Střelských Hošticích zrušili dohod-
nutý termín pro 13. setkání HIV pozitivních. Projekt byl pro 
tento rok zrušen. Dalším důvodem zrušení projektu byl nedo-
statek finančních prostředků.
•  Delegace z německé AIDS HILFE navštívila Dům světla.
•  Do Domu světla zavítal indický preventivní pracovník, 
který cestuje po celém světě na kole a věnuje se boji proti 
AIDS, mimo vedení ČSAP se setkání zúčastnil hlavní hygienik 
ČR MUDr. Michael Vít.
•  Proběhla stáž lékařů a kolegů z NNO z Bosny a Hercegoviny.
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•  Proběhl 1. výběr kasičky Sbírky Letiště Ruzyně – Sever 2 
v tomto roce, s výtěžkem 220 590,93 Kč, výtěžek je rozdělen 
mezi 6 organizací, které se na této sbírce podílí.

ČERVENEC 2010

•  Náš zástupce se zúčastnil 18. světové konference o AIDS ve 
Vídni. Na této konferenci bylo přibližně 20 tisíc lékařů, vědců, 
zástupců neziskových organizací či politiků ze 193 zemí. Při-
pojili jsme se k Vídeňské deklaraci, která preferuje zdravotní 
a sociální přístup k uživatelům drog před represí. Později jsme 
ještě připojili svůj podpis pod obdobnou Deklaraci pražskou .
•  Před konferencí ve Vídni se konala prekonference „Muži ma-
jící sex s muži a HIV“, které se také zúčastnil náš zástupce, 
pan MUDr. Ivo Procházka, CSc.
•  Naši delegáti odjeli na informační schůzku projektu SAFE-
SEX do Lucemburska.

SRPEN 2010

•  V Domě světla proběhla návštěva delegace z AIDS HILFE 
z Norimberka.

ZÁŘÍ 2010

•  Na vlastní žádost ukončili pracovní poměr oba lektoři pre-
ventivní pracovníci. Podařilo se však získat nového lektora a 
ten rozšířil řady pracovníků ČSAP.
•  V rámci projektu Prevence HIV/AIDS a rizikového sexuál-
ního chování v rámci školní výuky na základních a středních 
školách a v dětských domovech se konal první cyklus vzdělá-
vacího výcviku pro pedagogické pracovníky.
•  Začala příprava na prosincovou preventivně informační 
kampaň „Červená stužka“ spojené s celorepublikovou sbír-
kou. Bylo rozesláno celkem 5856 dopisů pro školská zařízení 
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po celé republice. Do obálek se vkládala, mimo jiné, žádost 
o pomoc studentů a žáků při této akci.

ŘÍJEN 2010

•  V Domě světla jsme pořádali jednodenní konferenci pro ne-
lékařské profese s názvem „Život s AIDS“.
•  Probíhali další cykly vzdělávacích výcviků projektu „Preven-
ce HIV/AIDS a rizikového sexuálního chování v rámci školní 
výuky na základních a středních školách a v dětských domo-
vech“.
•  Zapojili jsme se do evropského projektu HIV-COBATEST, 
který by měl zlepšit dostupnost testování na HIV v komunit-
ních zařízeních.
•  Zúčastnili jsme se další operativní schůzky lektorů evrop-
ského projektu SAFESEX.

LISTOPAD 2010

•  Probíhal 3. ročník benefičního projektu ART for Life. Výtěžek 
z kulturních akcí byl věnován na provoz a činnost Domu světla.
•  I v tomto měsíci probíhal další cyklus vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a to v Moravskoslezském kraji.
•  Do preventivně informační kampaně se přihlásilo celkem 
260 škol.

PROSINEC 2010

•  Prvního prosince probíhala celosvětová akce „Světový den 
boje proti AIDS“. ČSAP měla jako každoročně svůj informač-
ní stánek na Václavském náměstí. Ve spolupráci s Dopravním 
podnikem hlavního města jezdila po Praze preventivní tramvaj 
s názvem „Tramvaj DP proti AIDS“ a ve spolupráci s ostrav-
ským dopravním podnikem jezdila preventivní tramvaj také 
v Ostravě .
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•  Na začátku měsíce byla závěrečným večírkem ukončena 
úspěšná benefiční akce Art for Life.
•  Po celé ČR probíhala kampaň „Červená stužka“, která byla 
spojená s veřejnou sbírkou.
•  V Betlémské kapli se konal již 4. ročník slavnostního kon-
certu „Červená stužka a my“. Tuto akci pro ČSAP pořádala 
společnost NARI MODELS, s.r.o.
•  V Domě světla se konala schůzka Fóra nevládních organiza-
cí, která byla zaměřena především na problém snížení finanční 
podpory nevládních organizací a prevence.
•  ČSAP odmítla mediální kampaň podporující domácí HIV tes-
ty bez odborného poradenství. O několik dní později zaujímá 
obdobné stanovisko Ministerstva zdravotnictví.
•  Konala se tradiční vánoční besídka. Dárky pro tuto besídku 
zajistily firmy Abbott laboratories, s.r.o. a GlaxoSmithKline, 
s.r.o., tyto firma se na nadílce pro naše klienty podílejí pravi-
delně již několik let.
•  Proběhl 2. výběr kasičky Sbírky Letiště Ruzyně – Sever 2 
v tomto roce s výtěžkem 197.475,46 Kč, o výtěžek se opět 
podělilo 6 organizací.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2010

Tabulka 1: Hospodaření společnosti v roce 2010 — Příjmy za rok 2010
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Tabulka 2: Hospodaření společnosti v roce 2010 — Výdaje za rok 2010
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Tabulka 3: Hospodaření společnosti v roce 2010 — Kontrolní tabulka
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CÍLE NA ROK 2011

Stálé programy:

- přímá pomoc HIV pozitivním
- AIDS poradna — bezplatné s anonymní testování na HIV 
infekci spolu s předtestovým a potestovým poradenstvím 
pro širokou veřejnost
- prevence a boj proti AIDS v Moravskoslezském kraji a 
v Jihomoravském kraji
- telefonická a internetová AIDS poradna
- streetworker v gay komunitě
- besedy o HIV/AIDS s HIV pozitivním lektorem
- distribuce preventivních materiálů po celé ČR
- edice Prevence — výroba preventivně-informačních mate-
riálů s tématikou HIV a AIDS
- týdenní rekondiční pobyt pro HIV pozitivní
- spolupráce na kulturních a benefičních akcích
- vzdělávání nelékařských zdraqvotnických pracovníků a 
pedagogů
- spolupráce s fórem NNO

Pravidelné akce:

- Světlo pro AIDS — vzpomínková akce na oběti AIDS 
(15. května 2011)
- Červená stužka (9. - 15. 5. a 25. 11. - 5. 12. 2011)
- Světový den boje proti AIDS (1. prosinec 2011)
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FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC 2010

Poděkování patří těmto státním institucím:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR

těmto regionálním a místním úřadům:

Magistrát hl. m. Prahy
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
městské části Praha 8

následujícím společnostem a firmám:

Abbott Laboratories, s. r. o.
Agentura BEZ, s. r. o.
Astrologiský institut, s. r. o.
ESCAD Trade, s. r. o.
GESYS, s. r. o.
iProtect, o. s.
KANCELÁŘ V3M - ing. Vratislav Mužík
Le Patio International, s. r. o.
VIAKOM CZ, s. r. o.
Nadace Charty 77
Nadační fond GSK - GlaxoSmithKline
Nykar, s. r. o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
REDVEL, s. r. o.
REFOS — Jiří Šejtka
Safex, s. r. o.
Sarstedt, s. r. o.
SSL Česká republika ... a
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...všem nejmenovaným jednotlivcům, kteří se jakkoli podíleli 
na finanční či materiálové pomoci.
Vážíme si vaší pomoci a doufáme, že nám zůstanete nakloněni 
také v budoucnu. 

Zvláštní poděkování patří Generálnímu řediteli Letišti Praha, 
a.s. za umožnění konání veřejné sbírky v prostorách terminálu 
Sever 2. Dále děkuji kolektivu našich přátel z Art For Life, kteří 
se naší pomoci věnují několik let, a bez jejich pomoci by se 
nám těžko dýchalo.
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SLOVA ŘEDITELE DOMU SVĚTLA NA ZÁVĚR

Vážení přátelé,

rokem 2010 se završil jednadvacátý rok existence naší orga-
nizace a jedenáctý rok provozu Domu světla. Tyto roky trvání, 
činnosti a provozu, nejsou důvodem k velkým oslavám pat-
řícím vždy ke kulatým výročím. Z mého pohledu by za osla-
vu však určitě stály. Každý rok, který nevládní a nezisková 
organizace pracující v České republice v jakékoli sociální či 
zdravotní problematice, v této ekonomické situaci, přežije, je 
důvodem k bujarým oslavám. Pro organizace pracující v pro-
blematice AIDS to platí dvojnásob.

Někdo by mohl podotknout, a určitě se tací najdou, co tady 
brečím, když naše organizace je již po dva roky jedinou orga-
nizací, zhruba z 25 organizací pracujících v problematice AIDS 
v ČR, která obdržela státní dotaci od Ministerstva zdravotnic-
tví ČR. Brečím proto, že se nenašly finanční prostředky, které 
by pokryly činnost všech těchto organizací, které proti AIDS, 
každá svým způsobem, u nás bojují. Čím méně nás bude proti 
šíření HIV infekce a onemocnění AIDS bojovat, tím více nám 
budou hrozit zvyšující se počty ve statistikách problematiky 
AIDS. Rok 2010 přinesl celkem 180 nových případů HIV infek-
ce. Na základě zvyšujícího se počtu nově infikovaných lidí, na 
jedné straně, a poklesu finančních prostředků v našem státě, 
na straně druhé, se mi klade do úst otázka, kdy se tato situace 
stane otázkou neřešitelnou? Zvyšuje se počet pacientů žijící s 
HIV a nezvyšuje se počet infektologů, odborných lékařů pra-
cujících v AIDS centrech po celé republice, nezvyšuje se lůž-
ková kapacita těchto center, nezvyšuje se personální kapacita 
odborných laboratoří, na jejich rychlé výsledky krevních testů 
čeká, jak pacient, tak lékař. Mám obavy ze stále hlasitějšího 
uvažování o spoluúčasti na léčbě s vysokými doplatky za an-
tiretrovirové léky, obávám se, zdali budou mít lékaři dosta-
tek nových léků dostupných pro pacienty vhodných k úspěšné 
kombinované léčbě.
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Zdali byl rok 2010 pro Českou společnost AIDS pomoc ro-
kem úspěšným či nikoli se dá odpovědět jednou holou větou: 
“Ano, přežili jsme“. Pokud bych měl být konkrétní, tak snad 
by bylo dobré se zmínit o tom, že v roce 2010 se nám podaři-
lo zvýšit počet ubytovacích míst v Domě světla z 15 lůžek na 
lůžek 32 (15 lůžek azylová část a 17 lůžek ubytovna) a do-
končit závěrečnou rekonstrukci Domu světla. V AIDS poradně 
bylo provedeno více odběrů k testování na HIV infekci nežli v 
roce 2009. Z našich devíti dlouhodobých projektů jsme neby-
li schopni realizovat zatím jen jeden projekt a to rekondiční 
pobyt „Šumava“.

Na závěr musím poděkovat všem státním institucím, úřa-
dům, nadacím, firmám a všem lidem, kteří nám v roce 2010 
pomohli a to jak finančními, tak věcnými dary. Žijeme v 
ekonomicky kruté době a jen díky vám můžeme naši práci 
realizovat v dalším roce, v roce 2011.
Přeji vám a vaším blízkým příjemný rok 2011, hodně zdraví, 
lásky, štěstí a příjemných milých lidí okolo vás.

Miroslav Hlavatý
ředitel Domu světla
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AIDS poradna v Ostravě

Internetová AIDS poradna — souhrn dotazů

bez...bez určení pohlaví
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Telefonní AIDS poradna — linka AIDS pomoci

Besedy v období 2003 - 2010
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