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Základní údaje 

Česká společnost AIDS pomoc, o. s. 

Právní forma:   občanské sdružení 

Sídlo organizace:   Praha 8, Karlín, Malého 282/3 

IČO:    00409367 

DIČ:    CZ00409367 

Registrace:   28. 9. 1990,  MVČR, Č.j. VSP/1-2596/90-r  

Telefon:    +420 224 814 284 

Datová schránka:   rsx32j8 

E-mail:    info@aids-pomoc.cz 

Web:    www.aids-pomoc.cz 

Bankovní spojení: 250 042 8467/2010 - provozní účet č. 1 

IBAN: CZ10 2010 0000 0025 0042 8467; SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Fio banka, a. s. 

17337021/0100 – provozní účet č. 2 

IBAN: CZ30 0100 0000 0000 1733 7021; SWIFT: KOMBCZPP 

Komerční banka, a.s. 

 

Veřejná sbírka Červená stužka®: 260 042 8472/2010 - sbírkový účet č. 1 

IBAN: CZ10 2010 0000 0026 0042 8472; SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Fio banka, a. s. 

51-0664650217/0100 – sbírkový účet č. 2 

IBAN: CZ91 0100 0000 5106 6465 0217; SWIFT: KOMBCZPP 

Komerční banka, a.s. 

mailto:info@aids-pomoc.cz
http://www.aids-pomoc.cz/
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O České společnosti AIDS pomoc, o.s. 

Česká společnost AIDS pomoc, o.s. již 25 let pomáhá lidem s HIV, jejich rodinám a blízkým žít 

kvalitní život. Díky pokrokům lékařské vědy dnes již onemocnění HIV nemusí nutně znamenat 

výrazné zkrácení života, a to i přesto, že infekci HIV stále nelze zcela vyléčit. Pomáháme HIV 

pozitivním lidem svou diagnózu přijmout, vyrovnat se s ní, žít plnohodnotný život a v případě 

potřeby řešit malá i větší úskalí a problémy, které život s HIV přináší.  

Vyléčit se zatím bohužel nedaří ani českou společnost, v které přetrvává neznalost způsobů, 

jak se virus přenáší, která často HIV pozitivní osoby diskriminuje a sama sebe před nákazou 

dostatečně nechrání. Naše preventivní aktivity se snaží tato bílá místa zaplnit a  přispět 

k celosvětovému úsilí onemocnění HIV zcela vymýtit.  

Ke konci roku 2013 bylo v České republice diagnostikováno celkem 2122 HIV pozitivních 

osob. Tempo přírůstu nových případů se zrychluje a roste. V průměru se v České republice 

dnes nakazí virem HIV každý den jeden člověk. Chceme i naší činností tento nárůst zastavit a 

pomoci naplnit celosvětové úsilí „dostaňme se na nulu“.  

Mrzí nás, že zrychlující se epidemie HIV v České republice zůstává stranou zájmu státu a 

dlouhodobě klesá objem dotací, které Česká republika věnuje na prevenci HIV. O to více 

bychom chtěli poděkovat všem, kteří i v roce 2013 činnosti naší společnosti podpořili. Ať již 

penězi, věcným darem, zapojením se do našeho dobrovolnického programu, radou či 

solidaritou. To vše má pro fungování České společnosti AIDS pomoc, o.s. obrovský význam. 

Bez vás a vaší pomoci by nezisková organizace v současné době nemohla přežít. Děkuji vám 

za vaši podporu a těším se na další spolupráci. 

 

Ivo Procházka, předseda ČSAP, o.s.  
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Dům světla 

Naším vlajkovým projektem je Dům světla, který od roku 1999 pečuje o HIV pozitivní osoby, 

které se ocitly v těžké osobní či sociální situaci a potřebují dočasně bezpečné místo, kde 

mohou toto obtížné období překonat. Jsme v České republice jediným místem, které 

podobnou službu určenou výhradně HIV pozitivním osobám nabízí. K tomu, aby Dům světla 

byl i nadále bezpečným přístavem pro všechny HIV pozitivní osoby, kterým se u nás dostane 

kvalitní péče, je potřeba mít stabilní a profesionální tým zaměstnanců a zajištěné 

financování.  

Dům světla je zároveň místem, kde nabízíme jako jedno z mála míst v České republice 

bezplatné a anonymní testování na HIV. Celoročně se v ČR provede přibližně 11 tisíc HIV testů 

na vlastní žádost, celá třetina těchto testů proběhne právě u nás v Domě světla. Testování na 

vlastní žádost je přitom jedním z nejefektivnějších způsobů testování (přes 40% nových 

diagnóz pochází z testování na vlastní žádost), které navíc přivádí na testovací místa ty, kteří 

si jsou vědomi, že se dopustili rizikového chování.  

 

Příběh paní Dity, klientky Domu světla 

Poprvé navštívila Dům světla na jaře roku 2013. Přišla požádat o radu ve své složité situaci. 

Sama HIV pozitivní, žila tehdy s partnerem a jeho tetou v bytě na okraji Prahy. Situace pro ni 

ale začala být dlouhodobě nesnesitelná. Téměř denně vznikaly hádky, nedorozumění a Dita 

se přestala v takovém prostředí cítit šťastná. Navíc se u ní v důsledku psychické nepohody 

začaly objevovat i zdravotní potíže. Dita dostala šanci se nastěhovat do ubytovny Domu 

světla a využila i pomoc našeho psychologa, který ji podpořil v jejím rozhodování. Následně 

se od partnera odstěhovala. V Domě světla získala nové zázemí, kde se, jak sama tvrdí, 

nemusí bát ani stydět za to, kým je. Bylo to pro ni velmi úlevné. S pomocí a podporou sociální 

pracovnice se ji podařilo změnit zaměstnání a zlepšit svůj příjem. Největší odměnou pro ni 

bylo, když díky tomu mohla začít častěji vídat svou malou dceru, která je zatím v péči její 

matky. Dita se snaží změnit svůj život tak, aby ji znovu mohla mít u sebe nastálo. Dobře ví, že 

cesta k cíli, který si  vytyčila, nebude rovná. Nástrahy se jí ale překonávají snáz, když ví, že na 

své starosto není sama. 
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Azylový dům  

Azylový dům je sociální službou poskytovanou podle zákona o sociálních službách a Česká 

společnost AIDS pomoc, o. s. má potřebnou registraci k jejímu poskytováni. Služba je 

poskytována v kapacitě 15 lůžek. 

Služba je určena osobám, které jsou HIV pozitivní, jsou bez přístřeší, jsou postiženy tělesně, 

zrakově, sluchově nebo trpí jiným chronickým onemocněním či zdravotním (jiným) 

postižením nebo vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

Tedy osobám, které ztratily střechu nad hlavou a potřebují podporu a pomoc při řešení své 

nepříznivé životní nebo sociální situace. Tato služba je poskytována těmto osobám od 18 let 

bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání či sexuální orientace.  

Posláním našeho azylového domu je poskytnout individuální a důstojnou pomoc a podporu 

osobám HIV pozitivním, které se ocitli v nepříznivé životní nebo sociální situaci spojenou se 

ztrátou bydlení, tak aby si mohli v co nejkratší možné době svou situaci vyřešit a začít zase 

znovu samostatně fungovat ve společnosti (např. mít kde bydlet, mít práci případně zajištěné 

příjmy). Usilujeme o podporu nezávislosti a získání či zachování motivace a návyků důležitých 

pro fungování ve společnosti. 

Každému z  uživatelů poskytuje náš pracovník podporu v naplňování jeho cíle/ů, která si 

společně stanovili. Služba musí vždy být poskytována za vymezeným účelem, neboť se 

nejedná o ubytovací kapacitu, v rámci které uživatel nepracuje na zlepšení nebo vyřešení své 

nepříznivé sociální nebo životní situaci. 

K 1. 1. 2013 bylo ve službě celkem 9 uživatelů, během roku 2013 přišlo celkem 10 uživatelů 

a 13 odešlo. Důležité informace o uživatelích: 

 z 13 uživatelů odešlo 8 do vlastního samostatného bydlení nebo ubytovny, 1 uživatel 

využil navazující sociální služby azylových domů mimo DS, 

 celkem 10 uživatelů si během poskytování sociální služby našlo práci. 

 

Nejčastěji byla uživatelům poskytována: 

 podpora při vyřízení a zajištění základních příjmů ze systému sociálního zabezpečení 

– tj. jak sociálního pojištění, státní sociální podpory, tak hmotné nouze 

 podpora při řešení dluhové situace – především oslovení věřitelů, zjištění výše druhu, 

pomoc při dojednání splátkového kalendáře, ale i podpora při jeho plnění 
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 podpora při hospodaření s finančními prostředky 

 pomoc při zajištění uplatnění nároku na od odškodnění ze sytému určeného obětem 

trestných činů – ve spolupráci s Bílým kruhem Bezpečí.  

 podpora při hledání zaměstnání – vyřízení potřebných dokladů, sepsání životopisu, 

vyhledávání vhodných pracovních nabídek, motivace uživatelů, 

 zprostředkování pečovatelské služby. 

Služby azylového domu financujeme systémem vícezdrojového financování, kdy část nákladů 

si hradí klienti sami, dále z dotací a grantů, z darů od jednotlivců i firemních sponzorů a naší 

sbírkové činnosti.  

V roce 2013 jsme spolupracovali při zajištění podpory a pomoci našim uživatelům s těmito 

organizacemi: Bílý kruh bezpečí o. s., Rubikon centrum, Eset Help o. s., Fokus  o. s., Sananim 

o. s. Všem za spolupráci děkujeme! 
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Ubytovna Domu světla 

Ubytovna Domu světla je určena pro HIV pozitivní osoby, jejich partnery a rodinné 

příslušníky. Ubytovna není určena osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 

těmto klientům nabízíme služby azylového domu, v kterém je HIV pozitivním osobám 

poskytována podpora sociální pracovnice.  

Účelem ubytovny je poskytnout HIV pozitivním osobám dočasné ubytování, výtěžek z nájmu 

používá ČSAP, o.s. k financování svých dalších činností.  

Ubytovna Domu světla je rozdělena do dvou částí podle pater budovy. V prvním patře 

budovy se nachází dvě bytové jednotky po dvou pokojích, které mají již základní vybavení. 

Pro dva pokoje je vždy společné WC, koupelna a předsíň. Pro celé patro je zde k dispozici 

kuchyň a kulturní místnost. V druhém patře domu jsou jednotlivé bytové jednotky, které mají 

samostatné sociální zařízení, koupelnu a také kuchyňku.  

V roce 2013 bylo v ubytovně ubytováno celkem 17 osob, přičemž 7 osob v tomto roce 

přišlo a 6 odešlo.  
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Bezplatné a anonymní testování na HIV 

V roce 2013 bylo v České republice diagnostikováno 235 nových případů infekce HIV, z toho 

36 případů bylo zachyceno díky testování prováděnému ČSAP, o.s. Jde o nejvyšší roční výskyt 

v ČR od roku 2002 a 23% nárůst oproti předchozímu roku.  

Význam testování na vlastní žádost každoročně roste. Odběry a následné laboratorní 

vyšetřování jsou v současnosti velmi důležité a efektivní – odhalí se při nich zhruba 40-45 % 

z celkového počtu nově zjištěných infikovaných osob. Důležité je, že při těchto vyšetřeních 

dochází k podchycení infekce nejčastěji ještě v bezpříznakové fázi onemocnění, což 

umožňuje nejen poskytnutí důležitých informací o infekčnosti, prevenci dalšího šíření nákazy, 

ale i zahájení průběžného sledování a optimální načasování specifické léčby. Dům světla má 

v této souvislosti velmi důležité postavení. V celé republice se ročně provádí cca 11-12 000 

vyšetření na vlastní žádost, z nich je zhruba každé sté pozitivní. Významný, zhruba třetinový 

počet všech testů je prováděn v ordinaci Domu světla v Praze.  

V roce 2013 ČSAP, o.s. zajišťovalo bezplatné a anonymní testování na třech místech České 

republiky – v Praze (Dům světla), Ostravě (spolupráce s ostravským AIDS centrem) a Brně 

(spolupráce se soukromou laboratoří). 

 

Testovací místo Celkem zájemců o test Z toho žen Z toho mužů Z toho HIV+ 

Praha 4008 1685 2323 33 

Ostrava 254 97 157 3 

 

* Testování v Brně probíhalo v roce 2013 formou smluvní spolupráce se soukromou laboratoří. 

 

Důležitým ukazatelem je počet osob, které se vracejí na opakované testy -  v roce 2013 to 

bylo téměř 15% testovaných (547). Pokud se toto číslo bude v budoucnosti zvyšovat, bude 

to pro nás dobrým znamením, že mezi lidmi roste povědomí o důležitosti testování pro 

případné včasné zahájení léčby a zamezení dalšího šíření HIV.  

Téměř třetina osob testovaných v Domě světla v roce 2013 patřila mezi tzv. skupiny se 

zvýšeným rizikem získání infekce HIV. V rámci této skupiny přes 80% testovaných byli muži 

mající sex s muži.  
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Slinné testování COBATEST 

Evropský týden testování (22.-29. listopadu 2013) 

 

do 18 let
5%

19 - 25 let
35%

nad 25 let
60%

Věk testovaných 
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Prevence  

V oblasti prevence se Česká společnost AIDS pomoc, o.s. v roce 2013 zaměřila na tři cílové 

skupiny: širokou veřejnost, mládež na školách a muže mající sex s muži (MSM).  

Pro širokou veřejnost provozuje ČSAP, o.s. dlouhodobě telefonickou a internetovou 

poradnu, jejíž provoz zajišťujeme s dotační podporou státu a pražského magistrátu. V rámci 

telefonické poradny (bezplatná telefonní linka s nepřetržitým provozem / 800 800 980) jsme 

v roce 2013 zodpověděli téměř deset dotazů denně (celkem 3242 dotazů) a dalších skoro 

tisíc dotazů (992) v naší internetové poradně. Nejčastější dotazy se týkají způsobu přenosu 

HIV a míry rizikovosti sexuálního chování.  

K zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku HIV/AIDS sloužily loni i naše dvě tradiční akce, 

květnová akce Světlo pro AIDS (Candlelight Memorial) a prosincový Mezinárodní den boje 

proti AIDS. V prosinci nás již tradičně podpořil Dopravní podnik hl. města Prahy při pořádání 

jízdy osvětové tramvaje.  
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Prevence mezi mládeží probíhala zejména prostřednictvím našeho programu osvětových 

besed s HIV pozitivním lektorem. V roce 2013 jsme uspořádali celkem 159 besed, během 

kterých bylo osloveno 6645 studentů. Přestože v loňském roce jsme zaznamenali mírný 

pokles zájmu škol o pořádání podobných akcí, z reakcí účastníků těchto besed usuzujeme, že 

osobní setkání s HIV pozitivním člověkem je stále velmi silným a účinným způsobem primární 

prevence v této cílové skupině. Terénní práci v oblasti prevence mezi mládeží zajišťovali 

především dobrovolníci ČSAP. 

Naší poslední cílovou skupinou byli v roce 2013 muži mající sex s muži (MSM). Hlavním 

projektem prevence u této skupiny je projekt terénní práce gay streetworkera, který jsme 

zahájili již v roce 2008 s cílem podpořit změnu 

rizikového chování u v České republice nejvíce 

ohrožené skupiny mužů majících sex s muži. 

V roce 2013 jsme navázali v pražských gay 

klubech a podnicích více jak 5 tisíc osobních 

kontaktů, během kterých naši vyškolení terénní 

pracovníci poskytli preventivní balíček 

(kondom, lubrikační gel, informační materiál o 

HIV a STD, kontakt na testovací místo v Domě 

světla), zodpověděli dotazy související 

s přenosem HIV a motivovali klienty 

k provedení HIV testu. Cílenou prevenci jsme 

rovněž prováděli v rámci několika externích akcí pro gay komunitu, např. mezinárodního 

sportovního turnaje pro LGBT komunitu Pražské duhové jaro (distribuce kondomů) nebo 

Prague Pride 2013 (preventivní stánek, dvě tematické besedy). V roce 2013 jsme zároveň 

připravili první cílenou preventivní kampaň pro skupinu MSM, jejíž realizaci zahájíme v roce 

2014. Skupině MSM bychom se v nadcházejících letech rádi věnovali v naší preventivní práci 

více a s širším dopadem, neboť muži mající sex s muži patří v České republice k nejohroženější 

skupině rizika nákazy HIV infekce. 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

Stránka 13 

Služby pro HIV pozitivní  

I v roce 2013 pokračovaly některé z našich dlouhodobých služeb pro HIV pozitivní: například 

projekt internetové poradny, v rámci které lékař zodpovídá zdravotní dotazy HIV pozitivních 

klientů, projekt internetové seznamky a diskuzního fóra nebo letního rekondičního pobytu 

pro HIV pozitivní, kterého se v tomto roce zúčastnilo 31 osob. Zároveň jsme ovšem spustili 

pro HIV pozitivní několik nových projektů a služeb. Od července 2013 vydáváme 

dvouměsíčník POZITIVNĚ!, který je určen výhradně pro HIV pozitivní komunitu, a jehož 

prostřednictvím ČSAP provádí terciární prevenci mezi HIV pozitivními osobami a informuje 

komunitu o novinkách z oblasti výzkumu a léčby onemocnění HIV.  

 

 

Na podzim roku 2013 jsme rovněž zahájili cyklus pravidelných setkání pro nově 

diagnostikované HIV pozitivní osoby, který probíhá v přibližně čtvrtletních intervalech za 

účasti psychologa a HIV pozitivních, kteří si již sami prošli procesem přijmutí diagnózy a jsou 

s ní vnitřně smířeni. Koncem roku jsme pak uspořádali první gay rychloseznamku (speed 

dating) pro HIV pozitivní.  

Naše dva největší projekty pomoci HIV pozitivním osobám v roce 2013 byly zaměřeny na 

odbourávání jejich stigmatizace a diskriminace na trhu práce; jevů, s kterými se ČSAP 

bohužel pravidelně setkává již od počátku své existence. Se zvyšujícím se počtem HIV 

pozitivních a se stále účinnější léčbou, která dovoluje těmto lidem žít plnohodnotný život, 

včetně toho pracovního, logicky stoupá také počet případů, kdy se tito stávají oběťmi 

diskriminace. Pokud HIV pozitivní ztratí práci, hledá novou velmi obtížně, a to nejen díky 

vysoké nezaměstnanosti, ale hlavně kvůli stigmatizaci, které bývá kvůli svému onemocnění 

vystaven. Obecně platí, že pokud člověk v produktivním věku nepracuje, stává se závislým na 

státním sociálním systému, případně také na podpoře nestátního neziskového sektoru a pro 
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něj osobně představuje tento fakt vážný stresový faktor. U nemocného člověka platí 

dvojnásob, že je žádoucí, aby kromě uspokojivého fyzického stavu byl také v dobré psychické 

kondici. Nezaměstnanost k dosažení duševní pohody bohužel nepřispívá. 

Proto naše společnost realizuje aktivity, které se touto problematikou zabývají.  Financovány 

jsou ze dvou základních projektů:  „Inovace a akcelerace aktivit pro odstraňování bariér při 

zaměstnávání osob infikovaných HIV“ a „Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušeností 

v zaměstnávání osob pozitivních na HIV“. Oba mezinárodní projekty jsou víceleté a jsou 

financovány z prostředků Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost) a státního rozpočtu ČR. Jejich cílem je přenos zahraničních zkušeností do 

Česka a jejich uplatnění zde v praxi. 

V rámci projektů došlo v roce 2013 k zmapování současného stavu zaměstnávání HIV 

pozitivních osob a byly zdokumentovány případy diskriminace HIV pozitivních osob v 

zaměstnání.  Tato zjištění byla detailně prozkoumána v rámci prvního jmenovaného projektu. 

Cílem bylo zjistit projevy diskriminace a také to, jaké techniky a kroky ze strany 

zaměstnavatele vedou ke ztrátě pracovního poměru nebo jiné formě diskriminace. Pro 

podporu zaměstnávání HIV pozitivních osob a zejména pro odstranění společenských bariér 

je nutné především zajistit kvalitní vzdělávání zaměstnavatelů, pracovníků nestátních 

neziskových organizací, sociálních pracovníků a úředníků. V rámci projektu byl vytvořen, 

pilotně ověřen a spuštěn nový vzdělávací systém v oblasti podpory zaměstnávání HIV 

pozitivních osob. Inovativní postupy byly přeneseny od partnerské organizace ze zahraničí, 

konkrétně od AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth, e. V. Vzdělávací semináře pro 

zaměstnavatele, pracovníky neziskovek a úřadů práce probíhaly celý rok 2013 a pokračují v 

roce 2014. Další částí projektu je vytvoření strategie pro odbourávání společenských bariér, 

která by měla napomoci v lepším zaměstnávání HIV pozitivních osob. HIV pozitivním také 

pomáhá právník, personalista a konzultant zařazení na trh práce. Věříme, že vzdělávací 

systém a realizované informační a propagační aktivity povedou ke změně společenského 

vnímání v oblasti zaměstnávání HIV pozitivních osob. Nově získané znalosti a dovednosti 

zástupců NNO a pracovníků úřadu práce povedou ke zvyšování kvality poskytovaných služeb 

občanům. Všechny poznatky a výstupy z realizace projektu budou prezentovány na 

závěrečné odborné konferenci, která se uskuteční na jaře 2015 v Praze. 

Druhý projekt se speciálně věnuje diskriminaci zaměstnávání HIV pozitivních osob v 

záchranných a silových složkách státu a byl zahájen na konci roku 2013. Infekce HIV se týká 

celé společnosti, a tedy i osob pracujících v tzv. služebním poměru, tedy policistů, hasičů, 

vojáků, pracovníků vězeňské služby, záchranných složek atd. Z obavy před ztrátou zaměstnání 
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pak tito lidé raději tají svůj skutečný zdravotní stav. Podle zpracovaných odborných analýz i 

názoru ombudsmana není současná praxe a stávající právní úprava v souladu s ústavním 

pořádkem a může docházet k porušování antidiskriminačního zákona. Proto je vhodné 

otevřít tuto problematiku k odborné diskuzi. Zároveň na základě zahraničních zkušeností z 

Polska, Německa a Slovenska pak také v roce 2014 navrhnout možná doporučení, jak situaci 

vhodně a v souladu se zákonem řešit. 
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Dobrovolnický program 

Na začátku roku 2013 tvořilo dobrovolnickou základnu 15 dobrovolníků, kteří se aktivně 

podíleli na aktivitách Domu světla. V průběh roku projevilo zájem o práci dobrovolníka 

dalších 26 zájemců, z nichž 17 se nakonec do dobrovolnického programu i zapojilo. Ke konci 

roku 2013 měl program celkem 24 aktivních dobrovolníků. 

Dobrovolnický program jsme v roce 2013 upravili tak, aby se každý dobrovolník mohl rozvíjet 

a zapojovat do činnosti sdružení zejména v takových oblastech, které jsou mu/jí obsahem 

práce nejbližší. Na základě dotazníkového šetření se zapojení dobrovolníků do činnosti ČSAP 

rozdělilo šesti tematických okruhů:  

 tým testování (předtestové a potestové poradenství, obsluha klientů přicházejících 

na testy a práce na telefonické lince AIDS pomoci) 

 preventivní tým (účast na preventivních akcích Světlo pro AIDS, Mezinárodní den 

boje proti AIDS a jiné preventivní akce) 

 administrativní tým (překlady, vyhledávání informací na internetu, spolupráce při 

projektu OPLZ) 

 tým terénní práce (prevence v komunitě MSM) 

 pracovní tým Domu světla (manuální práce) 

 fundraisingový tým (sbírková činnost a práce s firemními sponzory). 

 

V roce 2013 odpracovali dobrovolníci pro naši organizace 1.042,7 hodin. Jejich přínos byl 

tedy přibližně 147.177,- Kč. 

Děkujeme tímto všem našich dobrovolníkům za jejich zapojení do našeho programu a za svůj 

čas a energii, který ČSAP, o. s. věnují. Bez jejich přispění by mnoho z našich programů a služeb 

nemohlo fungovat nebo jen v omezené míře.  
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Hospodářský výsledek za rok 2013 

Příjmy za rok 2013 (v Kč) 

Dotace a granty: 

MZ  1 167 000,00 

MPSV  1 144 000,00 

MV ČR  4 000,00 

MHMP  748 100,00 

MPSV OP LZZ I.  2 323 144,82 

MPSV OPLZZ II.  2 265 389,19 

  7 651 634,01 

Ostatní příjmy: 

Rekondiční pobyt  15 832,00 

Azylové ubytování  302 923,96 

Ubytovna  457 554,16 

Besedy  10 563,87 

Pronájem sálu  130 233,30 

Tržby za prodané zboží  1 900,72 

Úroky  324,90 

Kurzové zisky  34 625,80 

Zúčtování fondů  24 323,92 

Jiné ostatní výnosy  366 573,74 

Finanční dary FO  585 963,43 

Finanční dary PO  271 851,80 

Věcné dary PO  416 917,00 

Červená stužka  513 065,00 

Fórum dárců  17 446,50 

Sbírka letiště  416 047,00 

Přijaté členské příspěvky  10 420,00 

  3 576 567,10 

   
Příjmy za rok 2013 celkem 11 228 201,11 
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Výdaje za rok 2013 (v Kč) 

Spotřeba materiálu  1 120 017,36 

Spotřeba energie  655 132,07 

Opravy a udržování  250 289,62 

Cestovné   523 551,11 

Náklady na reprezentaci 11 811,14 

Ostatní služby  3 455 161,55 

Mzdové náklady  5 368 485,00 

Zákonné sociální pojištění 1 689 855,00 

Ostatní daně a poplatky 1 750,00 

Ostatní pokuty a penále 136 097,00 

Kurzové ztráty  6 771,81 

Dary   212 243,00 

Manka a škody  -1,41 

Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky..) 170 028,38 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

16 757,00 

Výdaje za rok 2013 celkem 13 617 948,63 

 

 

 

Finanční zpráva organizace byla schválena členskou schůzí dne 25. 4. 2014. 

Vyjádření kontrolní komise k finanční závěrce za rok 2013: 

KK prošla předložené doklady k účetní uzávěrce za rok 2013. Na základě těchto dokladů nebylo nalezeno 

pochybení.  
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Orgány sdružení 

Předsednictvo sdružení (do 5. 4. 2013) 

• MUDr. Ivo Procházka, CSc. (předseda) 

• Vladimír Ondris (místopředseda) 

• MUDr. David Jilich 

• Mgr. Veronika Kulířová 

• Libor Matula 

• Max Blanck 

• Petr Sobek 

 

Předsednictvo sdružení (od 5. 4. 2013) 

• MUDr. Ivo Procházka, CSc. (předseda) 

• Ing. Robert Hejzák (místopředseda) 

• MUDr. David Jilich 

• Max Blanck 

• Július Szabó 

 

Kontrolní komise (do 5. 4. 2013)  

• Ing. Martin Palík (předseda) 

• Jana Koryntová 

• Petr Novák 

 

Kontrolní komise (od 5. 4. 2013) 

• Mgr. Petr Mach (předseda) 

• Mgr. Katarína Oboňová 

• Mgr. Veronika Kulířová 
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Sponzoři 

Děkujeme našim firemním sponzorům: 

GlaxoSmithKline s.r.o. 

SARSTEDT spol. s r.o. 

Alza.cz a.s. 

Oftalmologie Praha 4 s.r.o. 

Cervello s.r.o. 

Qcafe s.r.o. 

Torino-Praga Invest s.r.o. 

LE PATIO INTERNATIONAL s.r.o. 

Alcatraz 

Agency transport 

Dům zbraní 

IPSOS s.r.o. 

Johnson a Johnson 

IFMSA Brno 

Gilead Sciences s.r.o.

 

Děkujeme desítkám jednotlivců za jejich pravidelné i nepravidelné finanční i věcné dary a příspěvky na 

sbírkové účty a našim dobrovolníkům za jejich práci vykonávanou bez nároku na finanční odměnu. 
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Partneři: 

Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS 

Nemocnice Na Bulovce, Infekční klinika – AIDS centrum 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Letiště Praha, a. s. 

Art for Life, o. s. 

Magistrát hlavního města Prahy 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Ministerstvo vnitra České republiky 

Městská část Praha 8 

Komerční banka, a. s. 

Prague Pride, o. s. 

Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. 

Evropská unie - Evropský sociální fond Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Zahraniční partneři: 

The International Visegrad Fund 

Deutsche AIDS-Hilfe e. V. (Německo) 

AIDS-HILFE NÜRNBERG-ERLANGEN-FÜRTH e. V. (Německo) 

Społeczny Komitet ds. AIDS (Polsko)  

Dom svetla Slovensko, o. z. (Slovensko) 

Dúhové srdce, o. z. (Slovensko) 

Háttér Társaság (Maďarsko) 
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Tiráž 

Výroční zpráva České společnosti AIDS pomoc, o. s. za rok 2013. 
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