
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC,Z.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC,Z.S.



OBSAH

OBSAH 1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2

O ČESKÉ SPOLEČNOSTI AIDS POMOC 3

AZYLOVÝ DŮM 4

UBYTOVNA DOMU SVĚTLA 6

POMOC HIV POZITIVNÍM PŘI OBHAJOBĚ JEJICH PRÁV 7

BEZPLATNÉ A ANONYMNÍ TESTOVÁNÍ NA HIV 8

INTERNETOVÉ PORADNY 11

TELEFONNÍ PORADNA 13

18. KVĚTEN – SVĚTLO PRO AIDS – SVÍTÍME ČERVENĚ! 15

PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÉ AKTIVITY, BESEDY PRAGUE PRIDE 16

1. PROSINEC - SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS  & OSVĚTOVÉ TRAMVAJE 21

PREVENCE SEXUÁLNÍHO PŘENOSU HIV SE ZAMĚŘENÍM NA MLÁDEŽ - BESEDY 23

KOMUNITNÍ PROGRAM PRO MUŽE MAJÍCÍ SEX S MUŽI (MSM) – GAY STREETWORK 24

SLUŽBY PRO HIV + KOMUNITU –  SETKÁNÍ PRO NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÉ 28

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM 29

ČERVENÁ STUŽKA 30

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A AKTIVITY 31

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014 35

ORGÁNY SDRUŽENÍ V ROCE 2014 36

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, PODPOROVATELŮM A PARTNERŮM 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014



2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Základní údaje

Česká společnost AIDS pomoc, z. s.

Právní forma: spolek

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.



3333333

O České společnosti AIDS pomoc

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa blízkých, 

známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem prakticky pomáhat při řešení každoden-

ních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce sdružení se postupně rozšířila i o pre-

venci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob.

Významným milníkem v naší činnosti bylo vybudování sociálně-azylového centra Dům 

světla koncem 90. let, od kdy ČSAP nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV

a azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. Organizace zabezpečuje provoz AIDS po-

radny, bezplatné anonymní testování na protilátky HIV v Praze a Ostravě, nonstop telefon-

ní poradenskou linku pro prevenci HIV/AIDS a další aktivity. V nedávné době spolek rozší-

řil svou činnost o právní pomoc v případech diskriminace HIV pozitivních osob a zaměřil

se také na snižování společenského stigmatu, které s sebou HIV infekce může přinášet.

Financování organizace je z dotací, darů a příspěvků.

Vlajkovým projektem České společnosti AIDS pomoc je Dům světla, poskytující od roku 

1999 pomoc a podporu HIV pozitivním osobám, které se ocitly v těžké osobní či sociální 

situaci a potřebují dočasně bezpečné místo, kde mohou obtížné období překonat. Jsme 

v České republice jediným místem, které podobnou službu určenou výhradně HIV pozi-

tivním osobám nabízí. Dům světla je zároveň místem, kde je jako na jednom z mála míst 

v České republice možné se nechat bezplatně a anonymně testovat na HIV. Testování na 

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

pochází z testování na vlastní žádost), jež navíc přivádí na testovací místa ty, kteří si jsou 

vědomi, že se dopustili rizikového chování.

V roce 2014 spustila organizace svůj nový web, kde návštěvníkům nabízí ucelené infor-

mace o problematice HIV/AIDS. Je na tradiční adrese www.aids-pomoc.cz. Nově jsou

webové stránky rozděleny i na tematické weby, což umožňuje snadněji vyhledávat in-

formace. Z evropských projektů vznikly weby www.hiv-prace.cz a www.hiv-uniforma.cz

a k nim později v roce 2014 přibyly weby www.hiv-prevence.cz, www.hiv-testovani.cz, 

www.hiv-komunita.cz a www.cervenastuzka.cz.
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Azylový dům 

Azylový dům je sociální službou poskytovanou podle zákona o sociálních službách

a Česká společnost AIDS pomoc má potřebnou registraci k jejímu poskytování. Služba 

je poskytována v kapacitě 15 lůžek.

Cílem služby je zajistit pomoc a podporu prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb 

HIV+ osobám a osobám s onemocněním AIDS. Jedná se o zlepšení dostupnosti a kvality 

poskytovaných služeb. Ideou je vytvoření prostředí, které dá HIV pozitivním lidem mož-

nost najít podporu při řešení problémů. Smyslem je zlepšit postavení HIV pozitivních lidí ve

společnosti a pomoci s obhajobou jejich práv. Cíle byly naplněny řadou aktivit, které

pomohly HIV pozitivním zlepšit jejich postavení ve společnosti. Jednalo se o zdravotní,

psychické, sociální, ubytovací, právní a personální služby, které personál, pracovníci a dob-

rovolníci ČSAP poskytovali nejen klientům Domu světla, ale také HIV pozitivním a ne-

mocným AIDS ve všech regionech ČR. Další podporu jsme poskytovali blízkým osobám 

a rodinným příslušníkům těchto osob. Spolupráce probíhala také se všemi regionálními 

AIDS centry.

Posláním našeho azylového domu je poskytnout individuální a důstojnou pomoc a pod-

poru osobám HIV pozitivním, které se ocitly v nepříznivé životní nebo sociální situaci spo-

jené se ztrátou bydlení. Mohou tak s naší pomocí v co nejkratší době svou situaci vyřešit

a začít zase znovu samostatně fungovat ve společnosti (např. mít kde bydlet, mít práci,

případně zajištěné příjmy). Každému z uživatelů poskytuje náš pracovník podporu v napl-

ňování jeho cílů, které si společně stanovili. 

Kromě jiných aktivit nabízíme azylové ubytování (5 pokojů s kapacitou 15 lůžek) a uby-

tovnu (8 pokojů s kapacitou 17 lůžek), pro klienty je zde připravena nejen sociální, ale

i zdravotní pomoc. Cena za ubytování je závislá na počtu lůžek na pokoji: dvoulůžkový

pokoj – 125 Kč/den/lůžko, trojlůžkový pokoj – 120 Kč/den/lůžko a čtyřlůžkový pokoj –

115 Kč/den/lůžko. 

Ubytovaní v azylové službě Domu světla jsou lidé v různých fázích HIV infekce. Jsou zde 

také klienti po propuštění z AIDS center (po ukončení hospitalizace), kteří se nemohou

ve svém domácím prostředí o sebe postarat sami a jsou tudíž odkázáni na pomoc druhých.

V roce 2014 bylo v azylové části ubytováno 19 klientů, z nichž se 3 podařilo úspěšně za-

řadit do života a další 4 klienti se přesunuli do ubytovny Domu světla (komerční služba). 

Průměrná obložnost v roce 2014 byla v azylovém domě 11,5 klientů/den. 
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Klientům naši pracovníci pomáhali při:

 vyřízení a zajištění základních příjmů ze systému sociálního zabezpečení – tj. jak so-

 ciálního pojištění, státní sociální podpory, tak dávky v hmotné nouzi;

 řešení dluhové situace – především oslovení věřitelů, zjištění výše dluhu, pomoc při

 dojednání splátkového kalendáře, ale i podpora při jeho plnění;

 hospodaření s fi nančními prostředky;

 zajištění uplatnění nároku na odškodnění ze sytému určeného obětem trestných činů 

 – ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí;

 hledání zaměstnání – vyřízení potřebných dokladů, sepsání životopisu, vyhledávání 

 vhodných pracovních nabídek, motivace uživatelů;

 zprostředkování pečovatelské služby.

Služby azylového domu fi nancujeme vícezdrojově: část nákladů si hradí klienti sami, dále

z dotací a grantů, zejména ministerstva práce a sociálních věcí ČR, hlavního města Prahy,

z darů od jednotlivců i fi remních sponzorů a z naší sbírkové činnosti. 
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Ubytovna Domu světla

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

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

klientům nabízíme služby azylového domu, v němž je HIV pozitivním osobám poskytová-

na podpora sociální pracovnice. Účelem ubytovny je poskytnout HIV pozitivním osobám 

dočasné ubytování. Výtěžek z nájmu používá Česká společnost AIDS pomoc na zabezpe-

čení chodu ubytovny a případně i k fi nancování svých dalších činností. 

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

dovy se nacházejí dvě bytové jednotky po dvou pokojích, které mají základní vybavení. 

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

kuchyně a kulturní místnost. V druhém patře domu jsou jednotlivé bytové jednotky se sa-

mostatným sociálním zařízením, koupelnou a kuchyňkou. Ubytovna má celkem 8 pokojů 

s kapacitou 17 lůžek. Ubytování je poskytováno na komerční bázi. Cena za lůžko se pohy-

buje v rozmezí 4000 – 4500 Kč/měsíc. V ubytovně jsme v roce 2014 poskytli služby 20 kli-

entům, průměrná obložnost byla 19,24 klientů/den.
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Pomoc HIV pozitivním při obhajobě jejich práv

Za důležitou složku pomoci HIV pozitivním spoluobčanům považujeme i jejich obranu 

před diskriminačními a stigmatizačními tlaky, jimž čelí zejména ze strany nedostatečně 

informované společnosti. Těmto negativním tlakům jsou vystaveni nejen v sociální, spo-

lečenské a pracovní úrovni, ale často také ve zdravotní oblasti mimo AIDS centra, kde

o nedostatku informovanosti o aspektech péče o HIV pozitivní osoby nelze hovořit (např. 

odmítnutím zdravotní péče – velmi často u zubaře). Dům světla v Praze proto poskytuje

základní právní a sociální poradenství a pomoc při řešení vzniklých problémů. Disponuje 

kontakty na prověřená a přátelská pracoviště. 

Kromě ubytovacích a azylových služeb popsaných v předchozích kapitolách, poskytuje-

me také sociální poradenské služby v několika oblastech života. V praxi jde o to, že ČSAP 

se svojí autoritou zasazuje za klienty při řešení případů porušování jejich práv, zejména ze

strany zaměstnavatelů, a při ochraně jejich osobních údajů. Je totiž nezbytné vytvořit

v ČR takové prostředí, kde by nepřetrvávala stigmatizace lidí infi kovaných HIV, a aby každý 

takto zdravotně postižený člověk měl stejný přístup k základním životním potřebám jako

další členové společnosti.

V roce 2014 využilo službu konzultanta pro zařazení na trh práce celkem 23 HIV pozitivních 

osob, z toho 6 žen a 17 mužů. Úspěšně zaměstnáno z nich bylo 14. Pět klientů pokraču-

je v hledání zaměstnání v roce 2015. Konzultant přizpůsobil formu konzultace potřebám 

klientů – schůzky probíhaly v kanceláři v Domě světla, pro mimopražské prostřednictvím 

programu Skype a v jednom případě v kavárně (klient měl obavu z návštěvy Domu světla).

Právník ČSAP poskytl služby v 16 případech.
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Bezplatné a anonymní testování na HIV

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

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

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

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

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

ale i zahájení průběžného sledování a optimální načasování specifi cké léčby. Česká spo-

lečnost AIDS pomoc a její pracoviště zejména v Domě světla má v této souvislosti vel-

mi důležité postavení. Celou třetinu vyšetření na vlastní žádost v ČR zprostředkují porad-

ny ČSAP a cca 90 % z nich je právě v Domě světla. Zbytek připadá na pracoviště v Ostravě 

a testy v sanitním voze při preventivních akcích. 

V roce 2014 proběhlo testování v sanitním voze při Prague Pride v Praze a v moravských 

městech pak při Evropském týdnu testování. Podrobněji se k těmto aktivitám vracíme

v dalších částech výroční zprávy.

Testování na vlastní žádost je nejen účinné, ale i fi nančně efektivní. Na vlastní žádost se

v ČR nechalo v roce 2014 vyšetřit 14 000 osob, 121 z nich (téměř 1 %) bylo HIV pozitivních. 

Pro porovnání - ze zdravotních důvodů bylo na HIV loni vyšetřeno 100 000 pacientů a po-

zitivních bylo jen 0,1 %. ČSAP se navíc daří oslovit ty populační skupiny, které jsou riziku

nákazy vystaveny nejvíce, např. skupinu mužů majících sex s muži (MSM). 

Důležitou součástí testování je 

osobní poradenství zajišťova-

né vyškolenými poradci, kteří 

procházejí průběžným vzdělá-

váním a supervizí. Pozitivní vý-

sledek na HIV infekci, který vždy 

potvrdí Národní referenční la-

boratoř pro AIDS, sděluje v sou-

ladu se zákonem o ochraně ve-

řejného zdraví vždy pouze lékař. 

Testovací místa České společ-

nosti AIDS pomoc v Praze a Os-

travě navštívilo v roce 2014 celkem 4586 klientů, z toho 3766 odběrů bylo realizováno

v Praze a 425 v Ostravě a 395 osob využilo pouze poradenství. Zacílení na skupinu mužů

majících sex s muži (tzv. MSM) se podařilo následovně: do našich testovacích míst přišlo

celkem 2740 mužů, z nichž bylo testováno 2455. Dle informací, které tito muži uvedli
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(nelze ověřit), patří do skupiny MSM 1269 klientů, tedy 51,69 %. Více než polovina mužů, 

kteří naše testovací místa navštíví, patří tedy do skupiny MSM. Na našich pracovištích bylo 

v roce 2014 diagnostikováno celkem 31 HIV pozitivních klientů (7 v Ostravě a 24 v Praze). 

V roce 2014 jsme měřili efektivitu jednotlivých informačních kanálů a zdrojů, které moti-

vovaly klienty přijít na testy. Z 1864 respondentů jich 908, tedy téměř polovina, uvedla, 

že informace čerpali z internetových stránek České společnosti AIDS pomoc. Tento infor-

mační kanál se jeví jako nejefektivnější a zároveň potvrzuje statistiky návštěvnosti stránek.

Celkem 514 lidí se dozvědělo o poradně od přátel nebo od lidí, kteří již poradnu navštívili.  

Třetím nejvýznamnějším kanálem jsou akce a aktivity ČSAP – 165 návštěvníků.

PORADNY V PRAZE A OSTRAVĚ

Poradna v pražském Domě světla je zřejmě nejstarší poradenskou aktivitou v České re-

publice. Naše společnost ji provozuje od samého začátku své existence od prosince 1989. 

Naši zaměstnanci jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy návštěvníků, případně zpro-

středkovat kontakt na další odborníky. Poradna je k dispozici prakticky kdykoliv v běžných

časech všedního dne (od 8 do 19 hod.). Významnou skutečností je fakt, že ČSAP má ve 

svých testovacích místech nevyšší počty záchytů HIV+ osob u rizikových skupin. Důvo-

dem je zkušenost s rizikovými cílovými skupinami, které se naučily pravidelně naše testo-

vací místa navštěvovat. Pro potřeby propagace poraden byly vytištěny vizitky, informační

letáky a karty pro testování. Poradnu v Domě světla osobně navštívilo v roce 2014 celkem 

4161 klientů, což je o 153 více než v předchozím roce (nárůst o 3,82 %).

Poradna v Ostravě pracovala čtvrtým rokem a počtem návštěv potvrdila svou potřebnost. 

Poradnu v Ostravě navštívilo 425 klientů, což je o 171 klientů nárůst (nárůst o 67,32 %).

Celkově poradny osobně navštívilo 4586 klientů, což představuje nárůst oproti předcho-

zímu roku o 7,6 procent.

Statistika návštěvnosti AIDS poradny v Praze.

Muž Žena
Celkem 

návštěvy
Celkem
 odběry

H T K P Ost.
Do 

18 let
19-25 

let
nad 

25 let

2456 1705 4161 3766 1144 44 121 53 2394 226 1383 2545

Legenda: H / homosexuál a muži mající sex s muži; T / injekční uživatelé drog; 

K / sexuální kontakt s HIV pozitivním; P / prostituce a komerční sex;  Ost. / ostatní. 
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Statistika návštěvnosti poradny v Ostravě.

Muž Žena
Celkem 

návštěvy
Celkem
 odběry

H T K P Ost.
Do 

18 let
19-25 

let
nad 

25 let

284 141 425 425 125 4 1 0 299 26 126 289

Legenda: H / homosexuál a muži mající sex s muži; T / injekční uživatelé drog; 

K / sexuální kontakt s HIV pozitivním; P / prostituce a komerční sex;  Ost. / ostatní. 

Statistika návštěvnosti poraden -  CELKEM

Muž Žena
Celkem 

návštěvy
Celkem
 odběry

H T K P Ost.
Do 

18 let
19-25 

let
nad 

25 let

2740 1846 4586 4191 1269 48 122 53 2693 252 1509 2834

Legenda: H / homosexuál a muži mající sex s muži; T / injekční uživatelé drog; 

K / sexuální kontakt s HIV pozitivním; P / prostituce a komerční sex;  Ost. / ostatní. 

Zdroj: statistika ČSAP
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Internetové poradny

Internetové stránky a weby České společnosti AIDS pomoc navštěvuje měsíčně v průmě-

ru 23 000 jedinečných návštěvníků (každý je započítán pouze jednou i při opakovaných 

návštěvách), kteří si přečetli 60 000 zobrazených stránek. Ročně se tak jedná o 276 000 

jedinečných návštěvníků, kteří si přečtou 720 000 našich internetových stran. V oblasti 

poradenských stránek se jedná zejména o weby www.aids-pomoc.cz a tematické weby

www.hiv-testovani.cz a www.hiv-prevence.cz, www.hiv-prace.cz a www.hiv-uniforma.cz.

Součástí stránek jsou i internetové poradny, jejichž cílem je umožnit komukoliv a kdykoliv 

se obrátit na odborníka na problematiku AIDS a dostat profesionální odpověď na problém, 

který ho zajímá a který neumí řešit. V roce 2014 existovaly dvě poradny využívající externí 

systémy. Všeobecnou on-line internetovou poradnu využilo v roce 2014 celkem 1701 klien-

tů, nejčastější dotazy se týkaly způsobu přenosu HIV a testování.

Detailní provoz a statistika všeobecné on-line poradny.

 MĚSÍC CELKEM

Pohlaví Druh dotazu

Muži Ženy Nejas.
Cesty

přenosu
Virologie Příznaky Testování

Soc.

aspekt
Prevence

Zneužití 

linky

1/14 216 131 73 12 60 18 50 79 2 3 4

2/14 159 105 50 4 49 18 31 53 2 1 5

3/14 138 81 52 5 32 10 38 53 4 1 0

4/14 111 71 35 5 40 4 26 36 4 1 0

5/14 97 63 29 5 29 5 21 25 5 12 0

6/14 119 67 50 2 40 4 30 40 5 0 0

7/14 126 78 44 4 51 14 26 30 5 0 0

8/14 122 84 34 4 40 9 15 51 1 3 3

9/14 139 91 48 0 56 10 20 43 1 5 4

10/14 134 86 46 2 45 7 35 39 3 3 2

11/14 120 86 33 1 47 3 29 36 0 4 1

12/14 220 126 92 2 68 14 61 70 3 0 4

CELKEM 1701 1069 586 46 557 116 382 555 35 33 23
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HIV+ komunitě slouží naše druhá poradna pro HIV pozitivní, která v loňském roce obslou-

žila 95 klientů, nejčastěji dotazy směřovaly do oblasti léčby. 

Detailní provoz a statistika specializované on-line poradny pro HIV pozitivní.

 MĚSÍC CELKEM

Pohlaví Druh dotazu

Muži Ženy Nejasné
Léčba, 

léky
Virologie

Partner-

ství, ro-

dina

Sociální 

aspekt

Diskrim., 

stigma
Jiné

Zneužití 

linky

1/14 7 3 4 0 3 1 0 1 0 0 2

2/14 12 11 1 0 7 2 2 1 0 0 0

3/14 10 9 1 0 3 2 3 1 0 0 1

4/14 10 8 2 0 4 3 1 0 0 0 2

5/14 9 7 2 0 3 1 0 1 0 0 4

6/14 4 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1

7/14 6 5 1 0 4 0 1 1 0 0 0

8/14 6 3 1 2 3 0 1 1 0 1 0

9/14 7 6 1 0 3 2 0 2 0 0 0

10/14 12 10 2 0 6 1 4 1 0 0 0

11/14 10 8 2 0 5 0 1 2 2 0 0

12/14 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0

CELKEM 95 75 18 2 43 13 13 12 2 2 10
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Telefonní poradna

S otevřením Domu světla 11. srpna 1999 zahájila svoji činnost také poradenská nonstop 

Telefonní linka AIDS pomoci (jako první a zároveň dosud jediná telefonní linka s nepřetr-

žitým provozem v České republice věnovaná problematice AIDS). Na lince odpovídáme

24 hodin denně po celý rok na dotazy týkající se problematiky HIV/AIDS. Od 1. prosince

2005 se nám podařilo linku zprovoznit jako zcela bezplatnou pro volající, zelené číslo

je 800 800 980. Všichni pracovníci, kteří obsluhují linku AIDS pomoci, procházejí škole-

ním o problematice HIV/AIDS. V rámci supervize vedené MUDr. Ivo Procházkou, CSc., jsou

na pravidelných setkáních konzultovány zodpovězené dotazy. Tím se průběžně zvyšuje 

kvalita poskytovaných informací a služeb v rámci obsluhy linky. Jedním z cílů projektu je 

pokračovat v poradenské činnosti a ještě více rozšířit poradenství pro osoby HIV+, které 

se stále více setkávají se stigmatizací a diskriminací ze strany společnosti. Snahou je kva-

litně provozovat poradenské služby a zvýšit povědomí o existenci linky, čímž dojde k její-

mu efektivnějšímu využití. 
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 CELKEM Muži Ženy Nejasný Testování
Způsob 

přenosu
Jiné

Klinické 

příznaky
Virologie Prevence

Sociální  

aspekt

LEDEN 159 122 37 0 64 32 24 23 8 6 2

ÚNOR 134 92 40 2 78 21 8 11 3 8 5

BŘEZEN 70 40 29 1 48 5 8 2 3 2 2

DUBEN 203 152 51 0 92 39 23 36 1 10 2

KVĚTEN 147 112 35 0 62 38 12 24 4 6 1

ČERVEN 124 79 44 1 65 24 4 17 5 7 2

ČERVENEC 121 84 37 0 64 23 5 14 1 11 3

SRPEN 81 63 18 0 38 29 2 9 2 1 0

ZÁŘÍ 56 36 20 0 25 16 2 11 0 1 1

ŘÍJEN 62 39 21 2 27 21 1 9 2 1 1

LISTOPAD 95 71 21 3 46 21 2 12 4 6 3

PROSINEC 71 44 25 2 32 19 4 13 1 2 0

CELKEM 1323 934 378 11 641 288 95 181 34 61 22

Detailní statistika provozu bezplatné telefonní linky AIDS pomoci.

Zdroj: statistika ČSAP
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18. květen – Světlo pro AIDS – Svítíme červeně!

Světlo pro AIDS (International AIDS Candlelight Memorial), je největší celosvětovou kam-

paní v oblasti boje proti AIDS, organizovanou lokálními pořadateli v podstatě ve všech ze-

mích na světě.  V roce 2014 probíhala s podtitulem Nenechme HIV zapadnout do stínu.

Česká společnost AIDS pomoc uspořádala třetí květnovou neděli v rámci tohoto vzpomín-

kového dne preventivně informační akci na Václavském náměstí v Praze. 

V informačním stánku odpovídali pracovníci ČSAP a dobrovolníci na dotazy obyvatel

a návštěvníků Prahy, rozdávali preventivní materiály a kondomy. Návštěvníci stánku moh-

li podpořit provoz Domu světla zakoupením upomínkového předmětu – červené stužky, 

symbolu boje proti AIDS a podpory HIV pozitivních. Stánek navštívily stovky lidí a Česká te-

levize uskutečnila dva živé vstupy do zpravodajských pořadů programu ČT24.  

Dobrovolníky a pracovníky ČSAP na Václavském náměstí podpořily české Sestry věčné ra-

dosti - sestra novicka Magdalena Libida a sestra novicka Václavka Anežka Sugar, které byly 

na letošní akci novinkou. Jejich úkolem bylo zaujmout veřejnost a přilákat pozornost mno-

ha kolemjdoucích. Sestry věčné radosti jsou ofi ciální českou odnoží mezinárodní organi-

zace „Sisters of Perpetual Indulgence“. Členové tohoto dobrovolnického hnutí gay mužů 

shromažďují dary pro potřebné lidi z LGBTQ komunity. Za léta své existence bylo světovou 

komunitou sester shromáž-

děno několik desítek milio-

nů dolarů, a to nejen na pro-

jekty související s HIV a AIDS.

Poprvé organizovala ČSAP

v Praze akci Svítíme červeně.

V rámci Světla pro AIDS se 

podařilo některé budovy na-

svítit symbolicky červeným 

světlem a upozornit tak na 

problematiku HIV/AIDS, aby 

nezapadla do stínu. Červe-

ně se večer rozsvítil žižkov-

ský televizní vysílač, budova magistrátu hlavního města Prahy, atrium Domu světla a Kar-

línské divadlo. Cílem do dalších let je zapojit více organizací a rozsvítit červeně více budov 

po celém Česku.

Akci podpořili: LEVI STRAUSS & CO., České Radiokomunikace, a.s., a Hlavní město Praha.
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Preventivní a osvětové aktivity

Besedy Prague Pride

V rámci Prague Pride organizovala

Česká společnost AIDS pomoc dvě

besedy. První beseda se konala

pod názvem HIV A CESTOVÁNÍ

a byla určena zejména HIV pozi-

tivním a samozřejmě i všem, které

téma zajímalo. Účastníci debato-

vali nejen o rizicích sexuální turis-

tiky, ale také o omezeních, která 

jsou v některých zemích uplatňo-

vána vůči HIV pozitivním turistům 

a o doporučeních, jak se v těchto 

situacích chovat.

Druhou besedu s názvem HIV A STIGMATA jsme organizovali ve spolupráci s queer sdru-

žením studentů Univerzity Karlovy CHAR-

LIE. Účastníci besedy měli možnost vidět 

video s příběhy HIV pozitivních lidí a je-

jich společenskými problémy, které musí

v běžném životě řešit. Následně v diskuzi 

debatovali o projevech stigmatizace HIV 

pozitivních lidí v české společnosti a spo-

lečně s právníkem diskutovali, zda české 

právo dostatečně chrání HIV pozitivní spo-

luobčany před diskriminací a stigmatizací. 
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Testování během festivalu Prague Pride

Během festivalu Prague Pride (probí-

hal od pondělí 11. do neděle 17. srpna 

2014) rozšířila Česká společnost AIDS 

pomoc v Domě světla provozní dobu 

poradny a testování na HIV, a to v pon-

dělí a ve středu od 9 až do 19 hodin. Zá-

roveň jsme ve spolupráci s neziskovou 

organizací Rozkoš bez rizika zajistili od-

polední testování v sanitním voze ve 

čtvrtek a pátek vždy od 16 do 20 ho-

din. V sobotu při JarmarQu na Letné 

probíhalo testování na HIV v sanitním voze až do 20 hodin. ČSAP zde také mělo informač-

ní stánek a jeho návštěvníci se mohli potkat mj. se zpěvákem Norbertem Peticzkým, jenž 

se mezi prvními nechal v sanitce otestovat.

Festival Prague Pride byl již čtvrtým v pořadí a testování na HIV v sanitce se v rámci něj 

konalo poprvé. Zájem účastníků Prague Pride o testování byl opravdu veliký a zejména

v sobotu zcela přesahoval kapacitu testovací sanitky. Celkem bylo realizováno 298 odběrů,

z toho 294 odběrů bylo na test na HIV a 4 odběry na test na syfi lis. Z 294 krevních odbě-

rů bylo 171 uskutečněno v mobilní sanitce a 123 odběrů ve zdravotnické zařízení ČSAP -

v Domě světla. 
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Společně v průvodu Prague Pride

Česká společnost AIDS pomoc v roce 2014 vypravila do průvodu Prague Pride tři vozy. Jed-

ním z nich byla sanitka, která přímo na Václavském náměstí ještě před začátkem průvodu 

uskutečnila několika nedočkavým zájemcům testy na HIV, druhým vozem pak pojízdný re-

klamní poutač fi rmy GOOD Media s.r.o. s osvětovými informacemi. Třetí byl alegorický vůz 

s hudbou. Přímo z hudebního vozu hrály hudbu ikony klubových gay parties DJane Evson 

a DJ Tiff a. Dobrovolníci se spolu se Sestrami věčné radosti starali o bezpečnost jízdy vozi-

del, rozdávali preventivní balíčky a prodávali odznáčky s červenou stužkou – symbolem 

boje proti AIDS a sympatie s HIV pozitivními. 
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Besedy a fi lmy na festivalu MEZIPATRA

Česká společnost AIDS pomoc se v roce 2014 snažila preventivní aktivity přenést co nejblí-

že LGBTQ komunitě a proto uspořádala ve spolupráci s festivalem Mezipatra v listopadu

besedy v Praze, Brně a Olomouci. Besedy se konaly po promítání fi lmu Elizabeth Taylor

a bitva o amfAR, který dokumentoval snahy lékařů a zejména Elizabeth Taylor o medializa-

ci problematiky HIV/AIDS a o podporu výzkumu léčby této infekce. Filmová ikona propůj-

čila svou tvář i hlas výzkumným snahám doktorky Mathilde Krim a jejímu týmu. Promítání 

fi lmu oscarového dua režisérů Jeff reyho Friedmana a Roba Epsteina doplnily besedy s pra-

covníky ČSAP a promítání příběhů ze života HIV pozitivních lidí a také preventivními klipy 

z vlastní produkce České společnosti AIDS pomoc.

Evropský testovací týden

I v roce 2014 se ČSAP zapojila do Evropského testovacího týdne, který se koná vždy po-

slední týden v listopadu. Letos poprvé se tak stalo hned na třech pracovištích - v Domě 

světla v Praze, v Ostravě ve Fakultní nemocnici a v mobilním testovacím místě v sanitce. 

Celá akce byla propagována na našich webech, v médiích, ale také v gay klubech – formou 

distribuce preventivních balíčků „Sady správného muže“ s vizitkou zvoucí na Evropský

testovací týden. Kondomů jsme v rámci všech našich akcí rozdali přes 15 000 kusů.
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V obchodních centrech, na náměstích, ale i na dalších místech v Česku se mohli nechat

zájemci, kteří chtějí znát svůj HIV status, anonymně a bezplatně otestovat včetně před-

testového a potestového poradenství. V odůvodněných případech nabízeli pracovníci 

České společnosti AIDS pomoc i testy na syfi lis. Na test do sanitky přišlo během 6 dní cel-

kem 413 lidí.

Nejvíce otestovaných bylo v Olomouci – 72 lidí. Zde testování probíhalo na náměstí Re-

publiky a zájem o testy byl největší z řad návštěvníků fi lmového festivalu Mezipatra.

Dalšími navštívenými městy byl Liberec (na test přišlo celkem 63 osob), Praha (Pankrác -

57 osob), Havířov (52 osob), Jihlava (48 osob), Zlín (45 osob), Opava (31 osob), Šumperk

(19 lidí) a Břeclav (pouze 2 osoby). Provozní doba mobilního testovacího místa byla vždy 

3 až 4 hodiny dopoledne i odpoledne, nicméně ve večerních hodinách byla pro velký

zájem veřejnosti prodlužována. Testy se dělaly z kapilární krve a výsledky se zájemci do-

zvěděli do několika minut. Děkujeme všem návštěvníkům naší sanitky za trpělivost,

protože mrazivé počasí bylo zkouškou jak pro personál, tak pro veřejnost. Omlouváme se 

zájemcům o test, na které se nedostalo.

V pražském Domě světla využilo prodlouženou testovací dobu celkem 152 osob, v naší

ostravské pobočce jsme otestovali 26 osob. Celkem jsme na našich pracovištích a v sanit-

ce během tohoto týdne otestovali 591 zájemců.
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1. prosinec - Den boje proti AIDS  & osvětové tramvaje

I přes nepřízeň počasí (ledová kalamita) se nám v pondělí 1. prosince 2014 podařilo zor-

ganizovat preventivní a osvětové činnosti v rámci Světového dne boje proti AIDS. V tom-

to roce se naší společnosti poprvé podařilo zapojit téměř všechny dopravní podniky,

které provozují tramvajovou dopravu v Česku. V Praze, Ostravě, Brně, Plzni, Olomouci

a Liberci jsme vypravili preventivní tramvaje, které svezly tisíce cestujících zdarma. Ti

navíc získali informace o problematice HIV/AIDS a také se dozvěděli, kde se ve svém re-

gionu mohou nechat otestovat. Do aktivit se kromě našich zaměstnanců a dobrovolníků

zapojili například medici z IFMSA, dobrovolníci z T-Mobile, MAC Cosmetics, Sestry věčné 

radosti, představitelé ambasády USA v Praze, zpěváci a umělci z muzikálu RENT a další

známé osobnosti.

V Praze vyjela tramvaj již po jedenácté a mohli jste v ní potkat kromě již zmíněných Ses-

ter věčné radosti například herce z muzikálu Rent, kteří zazpívali v tramvaji a také v na-

šem stánku v Praze na Andělu. V Liberci byla k tramvaji přistavena sanitka, ve které probí-

halo bezplatné anonymní testování, a zároveň byla uspořádána tisková konference přímo

v tramvaji. V Liberci se nechali v sanitce otestovat i přítomní pracovníci americké amba-

sády, která převzala nad aktivitami České společnosti AIDS pomoc na 1. prosince záštitu.
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V Plzni, Ostravě, Olomouci a Liberci svezly tramvaje stovky cestujících. V Brně tramvaj bo-

hužel uvízla kvůli ledovce a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Cestující v tramva-

jích dostávali také preventivní balíčky „Sada správného muže“ nebo „Dům světla“. Záro-

veň mohli přispět na boj proti AIDS zakoupením odznáčku se symbolem červené stužky.

Preventivní tramvaje nejsou v Česku úplnou novinkou. Česká společnost AIDS pomoc už 

jedenáct let zajišťuje na 1. prosinec preventivní tramvaj v Praze a tři roky v Ostravě. V Brně 

šalinu třikrát organizovalo Společně proti AIDS a preventivní tramvaj dříve jezdila i v Plzni.

Letos poprvé se České společnosti AIDS pomoc podařilo oslovit dopravní podniky a spo-

lupracující organizace tak, že tramvaje vyjely ve všech městech v jeden den. Akci pod-

pořily tyto organizace: Dopravní podnik hlavního města Prahy, Dopravní podnik města

Brno, Dopravní podnik Ostrava, Dopravní podnik města Olomouc, Dopravní podnik měst 

Liberec a Jablonec, Plzeňské městské dopravní podniky, Společně proti AIDS Brno, OLLO-

VE Olomouc, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (pobočka Plzeň) a Státní zdra-

votní ústav.
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Prevence sexuálního přenosu HIV se zaměřením 
na mládež - besedy 

V rámci tohoto projektu pořádáme zejména besedy o problematice HIV/AIDS jak pro žáky 

a studenty na školách všech typů, tak pro veřejnost. Besedy se konají ve školách nebo pří-

mo v přednáškovém sále Domu světla. Účastí HIV+ lektora se beseda stává zajímavější pro 

posluchače. V první fázi besedy hovoří lektor o historii vzniku infekce HIV a onemocnění 

AIDS. Popisuje vir, možnost jeho přenosu, jeho činnost v těle hostitele, mluví o léčbě, o pří-

stupu veřejnosti k lidem HIV pozitivním. Závěr besedy patří veřejnému odhalení jeho dia-

gnózy: „Já jsem HIV pozitivní.“ Následuje část plná otázek k lektorovi samotnému, přičemž 

otázky se zpravidla dají shrnout do dvou směrů: „Kde se stala chyba?“ a „Jak se žije s HIV?“.

Naší dlouhodobou snahou je zvýšit profesionalitu besed, a to i cestou použití moderních 

metod, zejména komunikačních technologií. Besedy v Domě světla tyto moderní možnos-

ti využívají. Sál je ozvučen, vybaven audiovizuální technikou a má kapacitu 100 míst. 

S nabídkou besed oslovujeme písemně a cíleně počátkem každého školního roku školská

zařízení po celé ČR (cca 6000 kontaktů). Besedy provádíme zcela zdarma pro školy, které

s námi spolupracují na celorepublikové preventivní informační kampani Červená stužka

– spojené s veřejnou sbírkou. Pro ostatní školy jsou besedy za poplatek, a to 1500,-Kč. 

Pro vybrané (specializované) typy škol, jako jsou odborné školy sociálně právní nebo zdra-

votnické, provádí přednášky také sociální pracovnice Domu světla. Jedná se o přednášky 

zaměřené hlavně na práci s klienty a na provoz Domu světla. 

Cílovou skupinu tvoří mladí lidé ve věku od 15 do 25 let. Besedy jsou zaměřeny na poslední 

ročníky základních škol a na všechny ročníky škol středních. Celkem se besed v roce 2014 

zúčastnilo 3523 posluchačů, z toho 1878 dívek, 1475 chlapců a 170 pedagogů. 

Projekt zvyšuje informovanost u lidí, kteří začínají sexuálně žít. Jejich zasvěcenost do prob-

lematiky nám (a samozřejmě i ostatním subjektům působícím na poli boje proti AIDS) za-

jistí do budoucna silnou platformu pro zamezení šíření HIV prostřednictvím rizikového

sexuálního chování. Bez zapojení tohoto tématu do základní sexuální výchovy nelze za-

mezit šíření HIV ve společnosti. Nebudou-li mít mladí lidé zažité potřebné vědomosti

o HIV infekci a onemocnění AIDS ze školských lavic, nikdy se nebudou umět účinně bránit 

infekci, jak HIV, tak i dalších sexuálně přenosných onemocnění.
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Komunitní program pro muže mající sex s muži (MSM) 

Gay streetwork

V Česku je řadu let zaznamenáván zvýšený nárůst HIV pozitivních osob z řad mladých mužů 

majících sex s muži (dále MSM). Na základě předchozích zkušeností je gay streetwork ve-

lice efektivní cesta, jak přímo v terénu a adresně oslovit cílovou skupinu MSM. Hlavní pra-

covní náplní streetworkera je pravidelný kontakt s aktivními gay organizacemi, kontakt

s majiteli a vedením specializovaných gay zařízení (restaurací, klubů, barů, saun) a samot-

nými gayi a MSM po celé ČR. Zde po vzoru protidrogového streetworkera (mimo výmě-

ny injekčního materiálu) plní úkoly preventivního pracovníka, a to na poli prevence a boje 

proti AIDS. Zajišťuje distribuci informačně preventivních materiálů z ruky do ruky přímo 

při osobním kontaktu (a obsahuje prezervativ, lubrikační gel, vizitku a kontaktní infor-

mace), zajišťuje kontaktní spojení se státním a nestátním sektorem pracujícím v proble-

matice AIDS s ohledem na dostupnost v dané územní lokalitě, jako například kontaktní 

místa zajišťující odběry na testování na HIV infekci, kontakt na specialisty – lékaře všech 

odborností vztahujících se k problematice HIV/AIDS (sexuologové, psychologové, psy-

chiatři, dermatovenerologové, lékaři z AIDS center ČR, atd.). 

V rámci této aktivity byly vydávány freecards (letáky), které zvaly skupinu MSM na besedy

a akce. Materiály byly k dispozici zdarma v gay podnicích a provozovnách. Jednalo se

o materiály: LIGHT UP PRAGUE 2014/SVĚTLO PRO AIDS, HIV a testování, HIV a stigmata, 

Pojďte s námi do průvodu, Bezplatné anonymní testování. Do této aktivity patří také ak-

tivní účast na akcích Prague Pride, kde se preventisté a dobrovolníci celý týden věnují

skupině MSM. Jedná se nejen o účast v klubech, ale také o stánky na akcích, besedy, tes-

tování v terénu a účast v průvodu Prague Pride.

Přehled kontaktů v gay podnicích a v místech, kde mají sex MSM v roce 2014.

podnik / měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem

Latimerie club 45 40 35 35 45        200

Saigon       40 40 40 40 0 40 200

Sauna Babylonie        120 120 0 150 100 490

Piano Bar 45 35 35 35 30 30 25 45 30 25 200 30 565

Klub 21 40 45 45 40 45 35 35 90 45 60 100 70 650

Střelec 50 55 65 60 40 45 50 100 45 100 100 100 810
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Zdroj: statistika ČSAP

Fan Fan club 15 20 15 20 15 15 20 40 15 50 140 20 385

U Rudolfa 20 25 25 25 35 30 35 70 40 90 30 60 485

Saints      25 20 25 30 40 20 0 160

Kafírna u Č. pána 35 45 50 45 45 40 50 60 35 60 40 150 655

Heaven Bar        60 60 60 200 30 410

Club TerMax 50 65 70     120   400 0 705

Club Termix 85 85 90 90 90 120 100 120   400 0 1180

Freinds 80 80 85 90 90 90 85 180 60 65 400 0 1305

Stage club 120 100 90 90 90 90 90 200 90 200 500 150 1810

Jampadampa 15 10 15 15 15 15 15 30 15 25 20 30 220

Cafe Muzeum 30 30 30 30 30        150

Cafe Flirt 20 25 20 25 20 25 20 40 20 40 250 40 545

Q Cafe 40 40 40 40 40 40 45 100 45 120 250 80 880

Drake´s           200 0 200

Sauna DAVID           150 0 150

Sauna Marco           150 0 150

Sauna Labyrint           400 0 400

Sauna Bonbon           100 0 100

Alcatraz 50 50 50      120 120 300 0 690

Celkem 740 750 760 640 630 600 630 1440 810 1095 4500 900 13495
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Přehled kontaktů při mimořádných akcích MSM.

Rok 2014 Kluby Akce Celkem

Svatý Valentýn a Světový den kondomů 1100  1100

Světlo pro AIDS  1250 3000 4250

Prague Pride 4300 6500 10800

Týden testování 4000 540 4540

Světový den boje proti AIDS  7600 7600

Celkem 10650 17640 28290

Propagace bezpečnějšího sexu ve specializovaných gay médiích. 

Touto aktivitou jsme v roce 2014 oslovili desetitisíce uživatelů komunitních gay serverů

a sítí. Jednalo se o články, jejichž prostřednictvím jsme informovali MSM komunitu. Na

tyto články pak odkazovaly další servery a zejména profi ly na sociálních sítích, což ještě 

více zvýšilo jejich čtenost. Zároveň jsme na tyto weby umisťovali reklamu na naše preven-

tivní stránky (viz. obrázek reklamy na www.iboys.cz s upoutávkou na www.hiv-testovani.

cz nebo www.hiv-prevence.cz).

Zapojeny byly následující portály a sociální sítě: www.boyler.cz, www.iboys.cz,

www.gaynet.cz, www.004.cz, www.nakluky.cz, www.luklife.cz, www.colourplanet.cz, 

www.honilek.cz weby ČSAP (www.aids-pomoc.cz, www.hiv-komunita.cz, 

www.hiv-prevence.cz, www.hiv-testovani.cz a další). 

O preventivních aktivitách jsme informovali i prostřednictvím vlastních sociálních médií 

(Facebook apod.). 
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Prevence ve skupině MSM žijících s HIV

Zvláštní pozornost byla věnována skupině MSM žijících s HIV, což je skupina, na kterou se 

doposud v preventivních programech necílilo. Rostoucí počet HIV+ MSM s koinfekcí (sou-

běžnou nákazou) další sexuálně přenosnou nemocí dokazuje, že u některých osob po-

kračuje nechráněný sex i poté, co u nich byla diagnostikována HIV infekce. Cílem těch-

to dílčích aktivit je zvýšení informovanosti HIV+ MSM o zdravotních rizicích spojených

s rizikovými sexuálními aktivitami. Realizovali jsme besedy a diskuze a téma jsme akcen-

tovali ve zpravodaji POZITIVNĚ!, na freecards v gay podnicích a na webových stránkách

a sociálních sítích.
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Služby pro HIV+ komunitu

Setkání pro nově diagnostikované

Přibližně 1x za tři měsíce se v Domě světla schází svépomocná skupina pro nově diagnos-

tikované. Cílem programu je pomoci HIV+ osobám akceptovat jejich diagnózu, zodpově-

dět otázky týkající se života s HIV a nabídnout podporu jiného HIV+ vrstevníka, který se již 

se svou diagnózou smířil. Při organizaci setkání spolupracujeme s psychologem z HIV cen-

tra Nemocnice Na Bulovce, PhDr. Richardem Braunem.  

Zpravodaj POZITIVNĚ! a komunitní web

Dvouměsíčník POZITIVNĚ! je určen pro HIV pozitivní komunitu. Zpravodaj vychází elektro-

nicky i v tištěné podobě. Elektronicky je dvouměšíčník distribuován prostřednictvím emai-

lové rozesílky a webových stránek www.hiv-komunita.cz/pozitivne/, kde se lze přihlásit

k automatickému odběru. Časopis je v tištěné formě distribuován také do čekáren specia-

lizovaných lékařů, poraden ČSAP a AIDS center. V roce 2014 bylo vydáno 6 čísel. 

V roce 2014 byl spuštěn komunitní web www.hiv-komunita.cz, který se speciálně věnuje 

problematice HIV z pohledu HIV pozitivních. Jsou na něm soustředěny informace o na-

bízených službách a aktualitách, ale také specializované poradny, seznamovací stránky 

apod.
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Dobrovolnický program

Do roku 2014 jsme vstupovali s 23 dobrovolníky. Tento počet narostl zejména kvůli nároč-

nosti realizace některých akcí (např. Prague Pride). Během roku se do programu přihlásilo 

8 nových lidí. Příjem zájemců do programu probíhá formou vstupní konzultace, na které 

se s dobrovolníkem řeší, co mu můžeme nabídnout a co od dobrovolnictví očekává. Každý 

nový zájemce projde přibližně po třech měsících vstupním školením dobrovolníků, které 

se skládá z těchto částí: informace o dobrovolnictví, HIV infekce, informace o spolku a jeho 

činnosti, BOZP a první pomoc. Dobrovolníci jsou v ČSAP rozděleni do týmů podle činností:

 • TESTOVACÍ TÝM: Předtestové a potestové poradenství, pomoc s koordinací pon-

  dělního testování

 • PŘEKLADATELSKÝ TÝM: Aktivní překlady článků ze zahraničních webů, které slouží

  k pravidelné aktualizaci našich tematických webů

 • PRACOVNÍ TÝM DS: Výpomoc v Domě světla,  administrativní činnosti

 • PREVENTIVNÍ TÝM: Pomoc s realizací preventivních a osvětových akcí,

  přípravy preventivních balíčků, nebo doprovod streetworkerů do gay clubů

 • FUNDRAISING TÝM: Sbírková činnost, mapování vhodných fi remních sponzorů

  a dárců
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Červená stužka

V roce 2014 oblékla veřejná sbírka Červená stužka zcela nový kabát. Do realizace sbír-

ky jsou zapojeny zejména základní a střední školy, které za pomoci studentů v ulicích

ve Světový den boje proti AIDS prodávají červené stužky. Byl spuštěn nový portál

www.cervenastuzka.cz, kde si školy objednají potřebné množství materiálů a na konci 

sbírky zde také provedou její vyúčtování. Vše je interaktivní, bez papírování, rychlé a snad-

né. Výhody jsou patrné pro obě strany – ušetří se čas i fi nanční prostředky a vše je vedeno 

v přehledném systému. V roce 2014 se do veřejné sbírky zapojila více než stovka škol a vy-

braná částka překročila 420 tisíc korun.

Obnovili jsme možnost přispívat prostřednictvím nástrojů Fóra dárců, tedy pomocí dár-

covských SMS (DMS) a také online prostřednictvím platebních karet. Pokračujeme také ve 

spolupráci s Letištěm Václava Havla v Praze, kde máme společně s dalšími neziskovými or-

ganizacemi umístěnou sbírkovou pokladnu. V rámci veřejné sbírky jsme rozšířili umístění 

vlastních sbírkových pokladen, které jsou umístěny v různých kavárnách, klubech a na dis-

kotékách po celé republice. V roce 2015 plánujeme síť pokladniček rozšířit ještě více, na 

rozdíl od roku 2014 chceme pokračovat ve sbírkové kampani společně se školami nejen

v prosinci, ale opět také v květnu.
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Mezinárodní projekty a aktivity

I v roce 2014 jsme pokračovali v mezinárodních aktivitách zejména s partnery z Německa, 

Polska, Maďarska a Slovenska. 

Inovace a akcelerace aktivit pro odstraňování bariér při zaměstnávání osob infi kova-

ných HIV

Tento tříletý projekt byl zahájen v dubnu 2012 a bude dokončen v březnu 2015. Projekt

je zaměřen na odbourávání stigmatizace a diskriminace HIV+ osob na trhu práce a je re-

alizován ve spolupráci s německou AIDS HILFE Norimberk. I v roce 2014 jsme se setkali

s několika případy diskriminace HIV pozitivních osob v pracovním poměru a počet osob 

setkávajících se s negativním přístupem bohužel nadále stoupá. Obecně platí, že pokud 

člověk v produktivním věku nepracuje, stává se závislým na státním sociálním systému, 

případně také na podpoře nestátní-

ho neziskového sektoru a tento fakt 

pro něj osobně představuje vážný 

stresový faktor. U nemocného člově-

ka platí dvojnásob, že je žádoucí, 

aby kromě uspokojivého fyzického

stavu byl také v dobré psychické 

kondici. Nezaměstnanost k dosaže-

ní duševní pohody nepřispívá. 

Uspořádali jsme šest vzdělávacích 

kurzů pro pracovníky Úřadu práce, 

pro zaměstnavatele, personalisty

a pracovníky neziskových organiza-

cí, kterým jsme se snažili předat co 

nejvíce informací o právech a povin-

nostech HIV pozitivních na pracov-

ním trhu. Také jsme v loňském roce 

zorganizovali informační kampaň, 

která se zaměřila nejen na stigmati-

zaci HIV pozitivních osob na trhu 

práce, ale upozorňovala i na bezplat-

né testování a šířila informace o HIV. 

V průběhu projektu byly natočeny

příběhy HIV pozitivních občanů, kte-

ré byly zpracovány do kinoautomatu, jenž umožňuje dozvědět se komentáře a připomín-

ky lékařů, právníků a personalistů k jednotlivým případům diskriminace. Kinoautomat 

společně s databankou informací je k dispozici na projektovém webu www.hiv-prace.cz.
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V listopadu 2014 jsme připravili mezinárodní konferenci s účastí odborníků z okolních 

zemí, kde jsme představili výstupy projektu a případy diskriminace, se kterými se ČSAP při 

svoji činnosti setkala. Věříme, že vzdělávací systém a realizované informační a propagač-

ní aktivity povedou ke změně společenského vnímání v oblasti zaměstnávání HIV pozitiv-

ních osob. 

Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušeností v zaměstnávání HIV pozitivních 

osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru (policie, armá-

da apod.). 

Dvouletý mezinárodní projekt probíhal od prosince 2012 do listopadu 2014. Partnery pro-

jektu byli berlínská AIDS HILFE, polská organizace SKA a Dom svetla Slovensko. Projekt se 

speciálně věnoval diskriminaci při zaměstnávání HIV pozitivních osob v záchranných a si-

lových složkách státu a byl ukončen závěrečnou mezinárodní konferencí v listopadu 2014. 

Infekce HIV se týká celé společnosti, tedy i policistů , hasičů, vojáků , pracovníků  vězeňské 

služby, záchranných složek atd. Z obavy před ztrátou zaměstnání tito lidé raději tají svůj 

skutečný zdravotní stav. 
 

Při realizaci prvních aktivit jsme se v jednotlivých oslovených resortech setkali s velmi roz-

dílným přístupem. Od nadšeného a vstřícného, až po panický strach některých pracovní-

ků. Téma HIV na pracovišti bylo dosud tabu a vzniklé problémy se řešily rozdílně a někdy

i v rozporu s platnou legislativou. Prvotní písemné reakce některých vedoucích pracovníků 

jednotlivých složek tvrdily, že se jich problematika HIV netýká, protože se jedná o nemoc 

homosexuálů, a ti u nich nepracují, nebo že téma vyvolá paniku apod.
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Pro členy expertních skupin jsme zorganizovali dvě školení po 15 lidech v oblasti zdra-

votní, pracovně-právní a legislativní problematiky s ohledem na HIV/AIDS. K identifi kaci

příkladů dobré praxe jsme využili studijních cest k našim zahraničním partnerům, kde ze-

jména v Německu a Polsku je v současné době běžné, že HIV pozitivní lidé pracují ve zdra-

votnictví, u policie apod. Pracovních cest se zúčastnili i experti z jednotlivých českých

ministerstev. Zorganizovali jsme setkání s jejich protějšky v jednotlivých zemích. Navíc 

se podařilo uskutečnit setkání i se zástupci kanceláře veřejného ochránce práv v Polsku

a na Slovensku. Tato aktivita nám pomohla přesvědčit některé skeptické zástupce českých

resortů a prolomila ledy. Vzájemná spolupráce se pak dostala kvalitativně na mnohem

vyšší úroveň. Podařilo se nám získat záštitu ministra vnitra ČR a ministra zdravotnictví ČR 

nad projektem, což v delším horizontu umožňuje akceptaci našich návrhů zpracovaných 

v metodice řešící problematiku zaměstnávání HIV pozitivních osob ve služebním poměru. 

Základním krokem, ke kterému 

se na základě jednání zavázala 

všechna spolupracující minister-

stva, je, že bude probíhat posu-

zování skutečného zdravotního 

stavu HIV pozitivního příslušníka.

Až na základě výsledků lékař-

ského posouzení bude rozhodo-

vat posudková komise o zdravot-

ním stavu a jeho způsobilosti pro
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výkon služby. Proces propouštění tedy nebude automatický, jak tomu dosud bylo. Návrhy 

na legislativní změny, tedy změny Zákona o bezpečnostních sborech a vojácích z povolání, 

v době konání projektu nebyly v legislativním plánu jednotlivých ministerstev. Na zákla-

dě jednání s úřadem Veřejného ochránce práv, v případě úprav uvedených zákonů v bu-

doucnu, budou úřad ochránce trvat na odstranění diskriminačních znění zákona, na které 

v metodice upozorňujeme a které navrhujeme změnit.

Ve spolupráci s jednotlivými resorty se nám podařilo zajistit výzkum mínění ve sborech. 

Po počátečním nezájmu příslušníků sborů o účast ve výzkumu se nám díky lepší public

relations na intranetových stránkách jednotlivých ministerstev podařilo realizovat výz-

kum u 834 příslušníků. Armáda – 62, celní správa – 347, hasiči – 79, policie – 256, vězeň-

ská služba – 0, záchranáři – 90. Bohužel, výzkumu se zúčastnili jen 4 příslušníci vězeňské 

služby, kteří nebyli započítáni z důvodu nerelevantnosti vzorku.  

V průběhu projektu byly vydány čtyři publikace o infekčních chorobách se zaměřením

na rizika přenosu pro jednotlivé složky, tedy pro armádu, policii, vězeňskou službu, záchra-

náře a hasiče.

Výsledky výzkumu a publikace o infekčních chorobách jsou k dispozici na projektovém 

webu www.hiv-uniforma.cz. 
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Hospodářský výsledek za rok 2014

Spotřeba materiálu 850 835,16 Kč

Spotřeba energie 435 676,93 Kč

Opravy a udržování 89 272,96 Kč

Cestovné 537 593,93 Kč

Náklady na reprezentaci 60 420,67 Kč

Ostatní služby 4 059 575,72 Kč

Mzdové náklady 5 258 153,00 Kč

Zákonné sociální pojištění 1 631 489,00 Kč

Daň silniční 4 500,00 Kč

Ostatní daně a poplatky 5 692,00 Kč

Ostatní pokuty a penále 40 718,00 Kč

Kurzové ztráty 2 666,56 Kč

Dary 495 500,00 Kč

Manka a škody 200,00 Kč

Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky…) 50 192,78 Kč

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16 756,00 Kč

Členské příspěvky 400,00 Kč

        

Náklady celkem 13 539 242,71 Kč

       

       

    

Tržby z prodeje služeb 1 538 238,68 Kč

Prodej červené stužky 44 093,92 Kč

Úroky 70,17 Kč

Kurzové zisky 6 222,75 Kč

Jiné ostatní výnosy 19 627,06 Kč

Přijaté příspěvky (dary) 1 607 700,84 Kč

Přijaté členské příspěvky 2 820,00 Kč

Dotace 8 750 459,54 Kč

        

Výnosy celkem 11 969 232,96 Kč

Finanční zpráva organizace byla schválena členskou schůzí České společnosti AIDS pomoc 

dne 24. 4. 2015. 
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Orgány sdružení v roce 2014

Předsednictvo sdružení 

• Ing. Robert Hejzák (předseda)

• Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. (místopředseda)

• JUDr. Jakub Tomšej

• Max Blanck

• Július Szabó

Kontrolní komise

• Mgr. Petr Mach

• Mgr. Katarína Kožiaková - Oboňová

• Patrik Ferra

vedení Domu světla

• Jiří Pavlát (ředitel)
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Poděkování sponzorům, podporovatelům a partnerům

Děkujeme všem dárcům a sponzorům za jejich pravidelné i nepravidelné fi nanční i věcné 

dary a příspěvky na sbírkové účty. Děkujeme fi remním sponzorům za fi nancování a pod-

poru našich prospěšných aktivit. Děkujeme partnerským organizacím za spolupráci a pod-

poru činnosti České společnosti AIDS pomoc. Zvláštní poděkování patří našim dobrovolní-

kům za jejich práci vykonávanou bez nároku na fi nanční odměnu.

Speciální poděkování za spolupráci a podporu směřujeme těmto organizacím: Minister-

stvu práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvu zdravotnictví České republiky, 

Ministerstvu vnitra České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Pra-

ha 8, Státnímu zdravotnímu ústavu, Národní referenční laboratoři pro HIV/AIDS, Zdravot-

nímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (pro Čechy), Zdravotnímu ústavu se sídlem v Os-

travě (pro Moravu a Slezsko), Nemocnici Na Bulovce (Infekční klinika – HIV/AIDS centrum), 

Fakultní nemocnici Ostrava (infekční klinika), Art for Life, z. s., Gilead Sciences, s.r.o., Le-

tišti Praha, a. s., GlaxoSmithKline s.r.o., International Visegrad Fund, LEVI STRAUSS & CO.,

MAC Cosmetics.

Dále děkujeme za vstřícnost a podporu pracovišti národního manažera boje proti HIV/

AIDS a pracovníkům Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Za významnou nefi nanční podporu aktivit ČSAP a Domu světla děkujeme následujícím 

fi rmám a organizacím: GOOD Media s.r.o., Alza.cz a.s., Qcafe s.r.o., Cafe Flirt Bar (Euro-Tra-

de-Point, s. r. o.), Komerční banka, a. s., Prague Pride, o. s., České Radiokomunikace, a.s., 

Dopravní podnik hlavního města Prahy, Dopravní podnik města Brno, Dopravní podni-

ku Ostrava, Dopravní podnik města Olomouc, Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec,

Plzeňské městské dopravní podniky, Společně proti AIDS Brno, OLLOVE Olomouc, 

Deutsche AIDS-Hilfe e. V. (Německo), AIDS-HILFE NÜRNBERG-ERLANGEN-FÜRTH e. V. (Ně-

mecko), Społeczny Komitet ds. AIDS (Polsko), Dom svetla Slovensko, o. z. (Slovensko), 

Dúhové srdce, o. z. (Slovensko), Háttér Társaság (Maďarsko), Mezinárodní federace asocia-

cí studentů medicíny IFMSA - IFMSA České republiky, Rozkoš bez rizika, OLLOVE Olomouc.
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