


 



Vážení přátelé, 

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti České společnosti AIDS pomoc, o. s. za 
rok 2012. V této zprávě bychom vám chtěli představit činnost naší společnosti, co se 
nám v minulém roce podařilo, kdo nám v tom pomohl a s jakými zdroji jsme tyto 
cíle realizovali. Naše organizace je poněkud specifická v tom, že jejím cílem není jen 
prevence, ale také a především přímá pomoc a podpora osobám, které žijí s HIV.  

Podle statistických údajů počet HIV pozitivních stále přibývá a do budoucna se počí-
tá s dalším růstem. K 31. 12. 2012 bylo diagnostikováno v České republice již 1887 
HIV pozitivních osob. Zájem o naše služby, v návaznosti na nárůst HIV infekce stou-
pá. My se snažíme naše služby rozšiřovat a zlepšovat ve prospěch našich klientů. 
Oproti tomu finance ze státního rozpočtu se stále snižují. Proto bychom chtěli pode-
kovat všem, kteří nám v roce 2012 pomohli, a to bez ohledu na to zda penězi, věc-
ným darem, dobrovolnickou činností, radou či jen solidaritou. To vše má pro fungo-
vání České společnosti AIDS pomoc, o.s. obrovský význam a mohu říct, že bez této 
pomoci by nemohla nezisková organizace v současné době fungovat. 

Ivo Procházka, předseda ČSAP 
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 V roce 2012 se bohužel nepotvrdil klesající trend v počtu nových případů HIV infekce 

v ČR z předchozího roku. Oproti roku 2011 došlo naopak k nárůstu o 59 případů, čímž 
byla překročena hranice výskytu 2 případů na 100 000 obyvatel a Česká republika tak již 
nepatří mezi země s nejnižším výskytem HIV v Evropě. Potvrzuje se tak bohužel fakt, že 
trend výskytu infekce HIV v ČR je dlouhodobě výrazně narůstající. 

Podle údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS v SZÚ Praha dosáhl k 31. 12. 2012 
celkový počet HIV pozitivních osob čísla 1887. Za tento rok tedy přibylo 211 nových pří-
padů (v roce 2011 to bylo 153 případů). 

Z tohoto počtu případů za rok 2012 jsme v naší AIDS poradně v pražském Domě světla 
zaznamenali 35 nových případů, což je rekordní číslo v historii poradny.  Další 2 případy 
byly zachyceny v našich regionálních pobočkách (vždy po jednom záchytu v Brně a Ostra-
vě). V roce 2012 jsme zaznamenali mírný nárůst počtu zájemců o testy, kdy celkem naše 
poradny navštívilo 5196 osob, u kterých bylo provedeno 5133 testů na HIV infekci. 

Úspory ve státním rozpočtu vedly ke snížení prostředků v Národním programu boje proti AIDS. 
Výrazné snížení původně přidělené částky pro naše sdružení a pozdní přidělení peněz se bohu-
žel dotklo naší preventivní činnosti, kterou jsme v roce 2012 museli omezit. 

Povedlo se nám nicméně získat podporu z prostředků EU a zahájit dva velké projekty, 
které se zaměří na boj s diskriminací HIV+ osob v zaměstnání. Rovněž se nám podařilo 
opět uspořádat týdenní rekondiční pobyt pro HIV pozitivní, již podruhé v Chotěboři . 

V roce 2012 zároveň úspěšně probíhal projekt testování a besed ve věznicích. Celkem se 
zapojilo sedm věznic, v kterých jsme za rok otestovali 495 osob.  

Léčba pro HIV pozitivní je stále na vysoké úrovni a dostupná pro české občany a pojiště-
né cizince. Prioritami je naše spolupráce s manažerkou Národního programu pro boj pro-
ti AIDS, Národní referenční laboratoří pro AIDS při SZÚ a AIDS centry v celé ČR.  

ČSAP je členem Národní rady pro humanitární spolupráci a Národní rady zdravotně posti-
žených. Jsme zastoupeni v Komisi pro surveillance HIV/AIDS při MZ ČR. V roce 2012 byl 
připraven nový Národní plán pro prevenci HIV/AIDS pro období 2013-2017, k jehož 
naplňování se hrdě hlásíme.  

Nezbytnou podporu pro naši činnost dostáváme od státních institucí: Ministerstva zdra-
votnictví ČR, Ministerstva práce a sociální věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR, dále od regio-
nálních a místních úřadů, stejně jako sponzorů a drobných dárců. 

 

 



 Organizovali jsme týdenní vzdělávací akci pro neziskové organizace a odborníky 

na problematiku HIV/AIDS ze Srbska. Následovaly obdobné akce pro odborníky 

a zástupce nevládního sektoru z Makedonie a Moldavska.  

  V Domě světla proběhla kolaudace horních pater. 

 Konala se výroční členská schůze ČSAP za rok 2011 a následně na jejím základě 

byla zpracována Výroční zpráva ČSAP za rok 2011.  

 Organizovali jsme vzdělávací akci pro odborníky z Makedonie 

  Další vzdělávací akce na téma HIV/AIDS byla určena pro odborníky z Moldavska. 

  Pomáháme při založení obdobného sdružení jako je ČSAP na Slovensku. 

  Tři odborníci z ČSAP navázali na předchozí zahraniční spolupráci a uspořádali 

kurs pro místní experty v Moldavsku a Makedonii.   

 Byla zahájen tříletý projekt Inovace a akcelerace aktivit pro odstraňování bariér 

při zaměstnávání osob infikovaných HIV. Projekt je hrazen z Evropského sociál-

ního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 ��Konal se 5. ročník Běhu proti homofobii. 

 Ve světě proběhl 29. ročník mezinárodní akce Světlo pro AIDS (AIDS Candlelight 

Memorial Day). V ČR se uskutečnil již 24. ročník. Na Václavském náměstí jsme 

měli informační stánek s preventivními materiály. Motto akce: Podporu zdraví a 

lidskou důstojnost nelze oddělovat. 

 �V rámci Světla pro AIDS proběhl týden bezplatného a anonymního testování na 

HIV infekci. 

  Celý měsíc se konala celorepubliková sbírka Červená stužka. Do této akce se 

zapojilo 50 škol. 

  V Domě světla byla zahájena výstava Berlín- Jogjakarta o pronásledování sexuál-

ních menšin.  

 V Q-café byla zahájena výstava „Můj pozitivní den“ s fotografiemi z denního 

života tří HIV+ osob ze tří zemí EU (za ČR Petr Sobek). 

  Probíhá příprava preventivního plakátu.  

 ��Zúčastnili jsme se v rámci projektu  Inovace a akcelerace aktivit pro odstraňová-

ní bariér při zaměstnávání osob infikovaných HIV odborné stáže v Norimberku.   

   Proběhla Světová AIDS konference ve Washingtonu (bez naší účasti).  

 ���Česká společnost AIDS pomoc se zapojila do Prague  Pride 2012 (13.8. -19.8. ), 

zaměstnanci a dobrovolníci šli v  průvodu  a na Střeleckém ostrově byl umístěn 

preventivně – informační stánek. Doprovodné akce proběhly i v Domě světla: 

odborná beseda s diskuzí na téma HIV/AIDS stigma a diskriminace. 

 Proběhl 14. ročník mezinárodního rekondičního pobytu v Chotěboři v rekreač-

ním středisku Geofond (19.- 26. 8.), akce se zúčastnilo přes 30 osob. 



 Zaměstnanci  České spořitelny pomáhali v rámci dobrovolnického dne v Do-

mě světla.  

  Začala příprava na prosincovou sbírku Červená stužka, bylo osloveno 5.528 

škol v celé ČR. 

  Novým zaměstnancem v DS se stává Peter Pošta jako vedoucí recepce Domu 

světla. Petr Sobek  přechází do pracovní pozice obchodního manažera DS.  

  Naši zástupci přednášeli na 20. ročníku celostátního kongresu k sexuální vý-

chově v Pardubicích. 

 Česká společnost AIDS pomoc měla preventivní stánek na festivalu Babí léto 

v Psychiatrické léčebně Bohnice. 

 Zástupce ČSAP se zúčastnil schůze Sítě zemí s nízkou HIV prevalencí v Běle-

hradě a volného sdružení  organizací působících v prevenci HIV v komunitě 

MSM v Berlíně. 

 Byla navázána spolupráce s právníkem. 

 �V Domě světla proběhl testovací týden na HIV infekci a to ve spolupráci 

s občanským sdružením Art for Life (26.11. – 30.11.). 

  Členové naši společnosti se po celý měsíc účastnili preventivních programů 

občanského sdružení Art For Life. 

  Student Agency vysílala ve  svých autobusech zdarma preventivní video s 

informacemi o HIV testování a dárcovských SMS. 

  V DS proběhl další dobrovolnický den. 

  V Plzni se konala výstava Můj pozitivní den. 

 

 Dne 1. 12. probíhal „Světový den boje proti AIDS“. Česká společnost AIDS         

pomoc měla jako každoročně svůj informační stánek na Václavském náměstí.   

 Ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města jezdila po Praze preven-

tivní tramvaj s názvem  „Tramvaj DP proti AIDS“. Preventivní tramvaj jezdila 

také v Ostravě. 

  Po celé ČR probíhala preventivní akce „Červená stužka“, která byla spojená s 

 s veřejnou sbírkou.    

  V Betlémské kapli se konal již 7. ročník charitativního koncertu „Červená stužka 

 a my“, pod záštitou primátora Hlavního města Prahy a ČVUT. Tuto akci pro 

 ČSAP pořádala společnost NARI MODELS, s.r.o. 

  Konala se vánoční besídka. Program zajišťovali Hynek Tomm, Iva Pazderková, 

 Jarek Šimek. Dárky pro tuto besídku zajistily firmy Abbott a GlaxoSmithKline. 

 Pro moldavské experty jsme organizovali studijní pobyt v ČR. 

 Skončil evropský projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů financovaný z Ope

 račního programu—Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 



KONTROLNÍ TABULKA 



 Komunitní HIV testování a poradenství Praha 

SOUHRN TESTOVÁNÍ DOMU SVĚTLA, PRAHA 

SOUHRN TESTOVÁNÍ, BRNO 

 Testování v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji  

SOUHRN TESTOVÁNÍ, OSTRAVA 

Vysvětlivky: H—homosexuálové, T—injekční uživatelé drog, K—sexuální kontakt s HIV pozitivním, P—prostitující,      
Ost.—ostatní 

Vysvětlivky: H—homosexuálové, T—injekční uživatelé drog, K—sexuální kontakt s HIV pozitivním, P—prostitující,      
Ost.—ostatní 

Vysvětlivky: H—homosexuálové, T—injekční uživatelé drog, K—sexuální kontakt s HIV pozitivním, P—prostitující,      
Ost.—ostatní 



 Testování ve věznicích 

 Týden HIV testování (květen a listopad 2013) 

 Projekt zaměstnávání osob infikovaných HIV 

 Světlo pro AIDS (Ruka v ruce proti AIDS) a Světový den proti AIDS 

 Výstava Můj pozitivní den 

 Beseda na Prague Pride 

 Propagace Deklarace z Oslo proti kriminalizaci HIV 

 Telefonní linka AIDS pomoci 

 

 

 Webová stránka včetně internetové poradny 

 Projekt Červená stužka 

 „Červená stužka a my“ v Betlémské kapli  

 Besedy na školách za účasti HIV+ lektora  

 

 

 

 Plakát Zapomněli jsme na AIDS 

 Gay streetwork 

 Edice Prevence, distribuce preventivních materiálů

 Dům světla  - informační aktivity, fitness centrum, poradenství  

 Azylové ubytování a ubytovna 

 

 

 

 

 

 Vysočina 2012  - rekondiční pobyt pro HIV pozitivní    

 Internetové poradenství, seznamka a diskusní forum pro HIV+ 

 Právní a psychologické poradenství 

 Beseda na Prague Pride 

OBLOŽNOST—AZYLOVÝ DŮM A UBYTOVNA V DOMĚ SVĚTLA 

POČET BESED V ČESKU VČETNĚ PRAHY 

POČET TELEFONÁTŮ 



 Komunitní HIV testování a poradenství Praha   

 Projekt slinných testů v rámci HIV-Cobatest 

 Týden HIV testování (květen a listopad 2013) 

 Testování v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji  

 Testování ve věznicích 

 Česká verze základních zpráv projektu HIV-Cobatest (doporučení a indikátory)  

 Světlo pro AIDS (Ruka v ruce proti AIDS) a Světový den proti AIDS 

 Telefonní linka AIDS pomoci 

 Projekt Červená stužka 

 „Červená stužka a my“ v Betlémské kapli  

 Besedy na školách za účasti HIV+ lektora  

 Webová stránka společnosti (obecná poradna)  

 Gay streetwork 

 Pokračování v sítích NELP a HIV prevence u MSM 

 Spolupráce s  Art for Life, Colourplanet, iboys.cz 

 Prague Pride (téma coming out), Mr. Gay Europe 

 Edice Prevence  

 Dům světla  - informační aktivity, fitness centrum, poradenství  

 Azylové ubytování a ubytovna 

 Brožura pro nově diagnostikované HIV pozitivní 

 Příprava  nové verze informovaného souhlasu pro HIV pozitivní 

 Vysočina 2013  - rekondiční pobyt pro HIV pozitivní    

 Internetové poradenství  seznamka a diskusní forum 

 „POZITIVNĚ!“ – bulletin pro HIV pozitivní   

 Projekt zaměstávání HIV pozitivních osob financovaný z Operačního program 

 Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 Monitoring a právní pomoc při diskriminaci HIV+ 

 Buddy projekt 

 

 



 

 AIDS Action Europe     

 HIV Europe 

 Network of European HIV  

 Low Prevalence Countries (NELP)  

 EATG 

 MSMGF 

 

 

 

  
 

 Manažer Národního programu HIV/AIDS    

 Státní zdravotní ústav v Praze - NRL AIDS 

 AIDS centrum Nemocnice Na Bulovce + dalších 6 AIDS center 

 Fórum nevládních organizací 

 Art For Life, Narimodels, Iboys.cz  

 státní instituce - MZd, MPSV, MV, MŠMT 

 regionální instituce - MHMP, MČ Praha 8  

 Národní rada zdravotně postižených, Rada pro humanitární 

spolupráci, Rada vlády pro lidská práva  

 Rada pro lidská práva a její výbor pro sexuální menšiny  

V roce 2012 nás podpořili následující firemní dárci, kteří při-

spěli na naši činnost částkou 669 253,31 Kč, děkujeme! 

Děkujeme i všem individuálním dárcům, kteří nám v roce 2012 

anonymně nebo s uvedením svého jména věnovali celkem 

545.348 Kč. Vaší pomoci si velmi vážíme a děkujeme za ni. 

 Deutsche AIDS-Hilfe  

 Háttér 

 Społeczny Komitet ds. AIDS 

 AIDS Hilfe Nürnberg 

 Dom svetla Slovensko 

 


