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ÚVOD

V uplynulém roce jsme si hrdě připomněli 25. výročí založení naší organizace. 
Již čtvrtstoletí pomáháme HIV pozitivním lidem vyrovnat se s diagnózou “HIV  
pozitivní“ a žít kvalitní a důstojný život. Nové případy HIV infekce v České republice 
bohužel neustále přibývají, dokonce rychlejším tempem, než v minulosti. V loň-
ském roce jsme se proto velmi snažili prosadit zavedení nových nástrojů prevence, 
zejména pre-expoziční profylaxe (PrEP) a zajištění včasné léčby pro všechny HIV 
pozitivní, jak to již běžně funguje v zahraničí. 
 
Rok 2015 však nebyl rokem oslav, ale především rokem tvrdé práce. Se skončením 
dvou velkých projektů financovaných z prostředků EU fondů jsme byli opět odkázá-
ni na podporu z národních dotačních programů. I přes nepříznivou situaci a velice 
skromnou finanční podporu ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR, se nám poda-
řilo zachovat veškeré preventivní a osvětové aktivity, a to i služby pro HIV komu-
nitu, a v některých ohledech tyto služby i rozšířit. Podařilo se to díky podpoře od 
firemní dárců, individuálních sponzorů, rezerv z předchozích období a zejména díky 
práci a podpoře dobrovolníků. Děkujeme všem.
 
Informace o našich službách a projektech, konkrétní čísla a výčet úspěchů najdete 
na následujících stránkách. Dovolte nám však se hned v úvodu pochlubit alespoň 
třemi z nich. V roce 2015 jsme zakoupili mobilní testovací sanitku, se kterou 
vyrážíme testovat do terénu. Jen za loňský rok jsme v sanitce provedli víc než tisíc 
testů po celé České republice u zájemců, kteří by se jinak nejspíš otestovat ne-
nechali. V pražské HIV poradně jsme nově zavedli rychlotesty na syfilidu pro 
skupinu mužů majících sex s muži. Nákaza pohlavní nemocí výrazně zvyšuje šanci 
přenosu HIV. Jejím včasným odhalením a léčbou chceme našim klientům toto riziko 
snížit. Loni jsme rovněž spustili projekt webinářů pro základní a střední ško-
ly. Jedním webinářem přitom zasáhneme násobně více škol, než při individuálních 
besedách. Ze všech těchto i dalších projektů máme velkou radost.
 
Závěrem bychom velmi rádi poděkovali všem zaměstnancům, členům spolku, do-
nátorům, sponzorům a našim příznivcům za podporu a vykonanou práci v loňském 
roce. Těšíme se na další spolupráci s vámi všemi i v letošním roce 2016! 

Robert Hejzák, předseda spolku 
Jiří Pavlát, ředitel Domu světla
Dne 15. 4. 2016
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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 u Fio banka, a. s. / 
IBAN: CZ10 2010 0000 0025 0042 8467; SWIFT: FIOBCZPPXXX 
17337021/0100 – provozní účet u Komerční banka, a. s. / 
IBAN: CZ30 0100 0000 0000 1733 7021; SWIFT: KOMBCZPP

Veřejná sbírka Červená stužka®: 
260 042 8472/2010 - sbírkový účet u Fio banka, a. s. / 
IBAN: CZ10 2010 0000 0026 0042 8472; SWIFT: FIOBCZPPXXX
51-0664650217/0100 – sbírkový účet u Komerční banka, a.s. / 
CZ91 0100 0000 5106 6465 0217; SWIFT: KOMBCZPP Komerční banka, a.s.
 
Orgány spolku v roce 2015

Předsednictvo sdružení • Ing. Robert Hejzák (předseda) • Prof. MUDr. Petr Pazdiora, 
CSc. (místopředseda) • Július Szabó • Jiří Pavlát • Mgr. Bc. Tomáš Rieger •
Kontrolní komise (kontrolor) • JUDr. Jakub Tomšej 
 
V roce 2015 v České společnosti AIDS pomoc, z.s., pracovali:

• ředitel Domu světla Jiří Pavlát,
• manažer provozu, zástupce ředitele Domu světla: Július Szabó,
• vedoucí AIDS poradny: MUDr. Ivo Procházka, CSc., 
• sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků Mgr. Lucie Prokešová, DiS.,
• pracovník v sociálních službách, lektor (besedy, přednášky) Michael Jettmar,
• lektor, preventivní pracovník Martin Hornych
• zdravotníci Tomáš Liška, Kateřina Černá a Veronika Vernerová
• právník JUDr. Jakub Tomšej,
• projektový manažer Miloš Štefančík, 
•	 pracovníci ostravské pobočky Petr Hanzlik (vedoucí), Mgr. Lukáš Pitřík, 
 RNDr. Sylwia Walczysková, Kateřina Vaňáková, Mgr. Kateřina Buržáková
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O ČESKÉ SPOLEČNOSTI AIDS 
POMOC 
Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla 6. prosince 1989 jako iniciativa 
blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem prakticky pomáhat při 
řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce sdružení se 
postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet 
samotných HIV pozitivních osob. 

Významným datem v naší historii byl 11. srpen 1999, kdy byl zahájen provoz  
sociálně-azylového centra Dům světla, poskytujícího pomoc a podporu HIV pozitiv-
ním osobám, které se ocitly v těžké osobní či sociální situaci a potřebují dočasně 
bezpečné místo pro překonání obtížného období. Jedná se o dosud jediné místo 
v České republice, které takové služby určené výhradně HIV pozitivním osobám 
nabízí. Dne 31. října 1999 byla dále v prostorách Domu světla otevřena AIDS  
poradna. Jako jedno z mála míst v ČR zajišťuje bezplatné anonymní testování na 
HIV. Testování na vlastní žádost je jedním z nejefektivnějších způsobů testování, 
jež motivuje zejména osoby, které jsou si vědomy rizikového chování. 

Vedle poradny a azylových a ubytovacích služeb pro HIV+ osoby zabezpečovala 
ČSAP v roce 2015 také provoz AIDS poradny v Ostravě, mobilní HIV testování, bez-
platnou nonstop telefonní poradenskou linku pro prevenci HIV/AIDS a další aktivity. 

Spolek v nedávných letech rozšířil 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. 

Organizace je financována z dotací, darů a příspěvků. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z. S.
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AZYLOVÝ DŮM 
Od roku 1999 v Domě světla zajišťuje Česká společnost AIDS pomoc sociální službu 
azylový dům. Je určena HIV+ osobám a osobám s onemocněním AIDS. Posláním 
azylového domu je poskytnout individuální a důstojnou pomoc a podporu HIV+ 
osobám, které se ocitly v nepříznivé životní nebo sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení. Azylový dům jim pomáhá v co nejkratší době zlepšit jejich situaci a začít 
znovu samostatně fungovat ve společnosti (najít si bydlení, práci, zajistit si příjem). 
Každému z uživatelů poskytuje pracovník Domu světla podporu v naplňování cílů, 
které si pro zlepšení situace klienta společně stanovili. Základní pomoc a podpora 
azylového domu je postavena na zajištění sociálních a zdravotních služeb. Klienti 
získávají dostupné a kvalitní služby vytvořené jim na míru. Kvalifikovaný personál 
pomáhá klientům rovněž při řešení každodenních problémů, často specifických pro 
tuto komunitu. Cílem uvedených aktivit je nejen okamžitá pomoc HIV+ osobám 
v nouzi, ale obecně celkově zlepšit postavení HIV+ lidí ve společnosti a pomoci 
s obhajobou jejich práv. 

Azylový dům je sociální službou poskytovanou podle zákona o sociálních službách 
a Česká společnost AIDS pomoc má potřebnou registraci k jejímu poskytování. 
V roce 2015 disponoval azylový dům kapacitou 15 lůžek. 

Cena za ubytování odpovídá počtu lůžek na pokoji - dvojlůžkový pokoj: 125 Kč/den/
lůžko, trojlůžkový pokoj: 120 Kč/den/lůžko a čtyřlůžkový pokoj: 115 Kč/den/lůžko. 
Ubytovanými jsou lidé v různých fázích HIV infekce. Jsou zde také klienti po propuštění 
z AIDS center (po ukončení hospitalizace), kteří se o sebe nemohou ve svém domácím 
prostředí dostatečně postarat a jsou tudíž odkázáni na pomoc druhých.

Klienti azylového domu v roce 2015 využívali celé řady služeb, zejména zdravotních, 
psychoterapeutických, sociálních, ubytovacích, právních a personálních služeb, které 
zajišťovali jak zaměstnanci ČSAP, tak také dobrovolníci. Uvedené služby poskytovala 
ČSAP nejen klientům Domu světla, ale také HIV pozitivním a nemocným AIDS, jejich 
rodinným příslušníkům a osobám blízkým, a to ve všech regionech České republiky 
a ve spolupráci s regionálními AIDS centry. 

V roce 2015 bylo v azylové části ubytováno 29 klientů, z nichž se 4 podařilo úspěšně 
zapojit do běžného života, další 3 klienti se přesunuli na ubytovnu Domu světla 
(komerční služba) nebo jinou ubytovnu a 4 klienti se rozhodli řešit své problémy 
přechodem na odbornou pomoc do léčeben.  

Průměrná obložnost v roce 2015 byla v azylovém domě 10,27 klientů/den.  Kritéria 
obložnosti azylového domu a počtu ubytovaných klientů za rok nejsou podstatná 
pro vyhodnocení celkové úspěšnosti naplňování cílů a poslání poskytování služeb. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z. S.
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Kritéria jsou naopak důležitá k realizaci a potřebnosti využívání uvedených služeb. 
Tyto ukazatele hodnotí především míru zájmu o službu mezi potenciálními klienty 
a míru využití kapacity služeb. Směrodatným kritériem je jednoznačně úspěšnost 
zařazení našich klientů do běžného života (samostatné bydlení, uplatnění na trhu 
práce). Uvedené kritérium sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme.  

Foto: společný workshop ČSAP a Progressive

Důležitou aktivitou je zprostředkování zdravotní péče klientům. To probíhá ve 
dvou rovinách. Jednak nabízíme bezplatné konzultace s psychology, psychiatry  
a sexuologem. Konzultace probíhají v pravidelných termínech a je možné, aby je ab-
solvovali i ti, kteří nejsou klienty azylového domu. Druhou rovinou je úzká spolupráce 
s AIDS centry, zejména s AIDS centrem Nemocnice Na Bulovce. V rámci této koo-
perace zajišťujeme pomoc těm klientům, kteří k nám přicházejí ve zhoršeném zdra-
votním stavu, a to často bez vědomí příslušného AIDS centra, kam klient dochází. 

Sociální pracovník azylového domu intervenoval ve prospěch klientů nejčastěji v rámci 
poradenství ohledně sociálních dávek, zajištění osobních dokladů, zprostředkování 
kontaktů s rodinou a blízkým okolím. Někteří klienti využili i bezplatného právního 
poradenství, kde se řešila především jejich dluhová problematika. 

Jelikož existuje reálná pravděpodobnost, že se mezi klienty azylového domu může 
vyskytnout člověk, který má problémy s užíváním drog, byla zahájena jednání ČSAP 
s organizací Progressive o.p.s., specializující se na problematiku léčby závislosti 
uživatelů drog. Na několika setkáních byly řešeny možnosti spolupráce v situacích, 
kdy se v azylovém domě objeví nový klient se závislosti na drogách, nebo naopak kdy 
se organizace Progressive setká s drogově závislým, u něhož byla diagnostikována 
HIV pozitivita.   

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z. S.
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UBYTOVNA DOMU SVĚTLA
Zatímco azylový dům je vyhrazen pro osoby nacházející se v sociální tísni, ubytovna 
Domu světla je určena nejen pro HIV pozitivní osoby, ale i pro jejich partnery 
a rodinné příslušníky. Účelem ubytovny je poskytnout HIV pozitivním osobám dočasné 
ubytování. Výtěžek z nájmu používá Česká společnost AIDS pomoc na zabezpečení 
chodu ubytovny, případně k financování dalších svých činností. Ubytovna Domu světla 
je rozdělena do dvou částí podle pater budovy. V prvním patře budovy se nacházejí 
dvě bytové jednotky po dvou pokojích se základním vybavením. Dva oddělené pokoje 
mají vždy společné WC, koupelnu a předsíň. Pro celé patro je zde k dispozici kuchyň 
a společenská místnost. V druhém patře domu jsou samostatné bytové jednotky 
s vlastním sociálním zařízením, koupelnou a kuchyňkou. Ubytovna má celkem 8 pokojů 
s kapacitou 17 lůžek. Ubytování je poskytováno na komerční bázi. Cena za lůžko se 
pohybuje v rozmezí 3750 – 5000 Kč/měsíc dle vybavení pokoje. V ubytovně jsme 
v roce 2015 poskytli služby 17 klientům, průměrná obložnost byla 9,22 klientů/den.

Foto: pokoje na ubytovně Domu světla jsou vybaveny TV a vlastním zázemím
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POMOC HIV POZITIVNÍM 
OSOBÁM PŘI HLEDÁNÍ 
ZAMĚSTNÁNÍ A OBHAJOBĚ 
JEJICH PRÁV
Důležitou složkou pomoci HIV pozitivním osobám je jejich obrana před 
diskriminačními a stigmatizačními tlaky, jimž čelí zejména ze strany nedostatečně 
informované veřejnosti. Těmto negativním tlakům jsou vystaveni nejen v sociální, 
společenské a pracovní úrovni, ale často i ve zdravotní oblasti mimo AIDS centra. 
Jedná se zejména o odmítnutí zdravotní péče pod různými záminkami. Například  
v roce 2015 se nejvíce případů týkalo odmítnutí péče u stomatologů. 

Dům světla v Praze proto poskytuje základní právní a sociální poradenství a pomoc 
při řešení vzniklých problémů. Disponuje kontakty na prověřená a přátelská 
pracoviště. Česká společnost AIDS pomoc se svojí autoritou zasazuje za klienty při 
řešení případů porušování jejich práv, zejména ze strany zaměstnavatelů, při ochraně 
jejich osobních údajů a samozřejmě také při řešení stigmatizace a diskriminace HIV 
pozitivních ze strany společnosti. 

V roce 2015 využilo službu konzultanta pro zařazení na trh práce celkem 12 HIV 
pozitivních osob, 5 z nich bylo úspěšně zaměstnáno a 7 klientů pokračuje v hledání 
zaměstnání v roce 2016. 

Bezplatné právní poradenství HIV pozitivním osobám v záležitostech týkajících 
se jejich HIV statusu poskytuje Česká společnost AIDS pomoc již od roku 2012. 
Poradenství zajišťuje advokát JUDr. Jakub Tomšej. V roce 2015 se na právní poradnu 
obrátilo celkem 18 žadatelů o právní pomoc, a to zejména s případy týkajícími 
se diskriminace při poskytování zdravotní péče, diskriminace v zaměstnání 
a trestněprávními problémy. Z konkrétních sporů, úspěšně dořešených v roce 2015, 
lze zmínit např. spor o poskytnutí potřebné stomatologické péče, spor ohledně 
porušení lékařského tajemství, spor s pojišťovnou o výplatu pojistného plnění nebo 
třeba úspěšné zastupování HIV+ klienta v trestním řízení.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z. S.
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SLUŽBY PRO HIV+ KOMUNITU 
Setkání pro nově diagnostikované 

Každé tři měsíce se v Domě světla schází svépomocná skupina pro nově 
diagnostikované. Cílem programu je pomoci HIV+ osobám akceptovat diagnózu, 
zodpovědět 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 AIDS centra Nemocnice Na Bulovce PhDr. Richardem Braunem. 

Zpravodaj POZITIVNĚ! 

Dvouměsíčník POZITIVNĚ! je primárně určen pro HIV pozitivní komunitu. 
Zpravodaj vychází od roku 2012 a komunitě je k dispozici elektronicky i v tištěné 
podobě. Elektronicky je newsletter distribuován prostřednictvím e-mailové 
rozesílky a webových stránek www.hiv-komunita.cz/pozitivne/, kde se lze přihlásit 
k automatickému odběru. V tištěné formě je časopis distribuován také do čekáren 
specializovaných lékařů, poraden ČSAP a AIDS center v celé České republice. 
V roce 2015 bylo vydáno  6 čísel a díky narůstajícímu objemu informací pro cílovou 
skupinu, došlo k rozšíření plochy časopisu o 50 %.
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Komunitní web 

Komunitní web www.hiv-komunita.cz se speciálně věnuje problematice HIV 
z pohledu HIV pozitivních. Jsou na něm soustředěny informace o nabízených službách 
a aktualitách, ale také kontakty na specializované poradny, odkazy na seznamovací 
stránky apod. Sledujeme zahraniční zdroje týkající se problematiky života s HIV 
a zajímavé informace přinášíme na komunitní web. Jedná se o novinky z oblasti 
výzkumu, léčby nebo např. stárnutí HIV populace. Nezapomínáme ani na tipy do 
života – jak v oblasti soukromé, tak profesní. Na stránkách komunitního webu je 
možné se zaregistrovat pro e-mailový odběr časopisu Pozitivně! a pozvánek na 
různé akce. Nedílnou součástí webu je také on-line poradna pro HIV+ komunitu.

Obr.: komunitní webové stránky www.hiv-komunita.cz
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Sdílna+, poradna pro rodinu a osoby blízké HIV+

Poradna Sdílna+ slouží jako jedna z podpůrných cest pro rodinu a osoby blízké 
HIV pozitivních. Pracujeme s faktem, že sdělení diagnózy se netýká jen samotného 
HIV+, ale stejnou měrou mohou procesem smíření procházet i osoby jemu blízké 
(partner/ka, rodina, přátelé…). Podpora a pomoc v této oblasti může celkově přispět 
a zlepšit kvalitu života.

Prostředky, kterými se snažíme podporovat osoby blízké a tím i samotné HIV+, 
jsou zejména individuální bezplatné konzultace s psychologem a HIV+ mentorem.  
Dále také nabízíme možnost účastnit se skupinové terapie nebo využít on-line 
poradenství. Na Sdílnu+ se v roce 2015 obrátilo celkem 9 osob.

Čtyři lidé využili on-line poradnu, tři e-mailové poradenství, jeden individuální 
terapii psychologa a jeden využil poradenství prostřednictvím Skype konzultací (ze 
Slovenska).

Pro propagaci a osvětu Sdílny+ bylo v roce 2015 natočeno video (ve spolupráci 
se soutěží Gay roku) s názvem „HIV a předsudky“. Jeho cílem bylo poukázat na 
předsudky, stereotypy a stigmatizaci, se kterými se HIV pozitivní setkávají ze 
strany společnosti. Video názorně ukázalo řadu mylných představ o možnostech 
přenosu HIV, které zároveň uvedlo na pravou míru. Následně se video stalo součástí 
několika odborných přednášek pro širokou veřejnost. Video je dostupné na adrese:  
https://www.youtube.com/watch?v=tJaFeBW_mmM

Současně s uveřejněním videa byla prostřednictvím sociálních sítí publikována vý-
zva, která nabádala dvojice ke společnému focení a následnému sdílení fotografií 
s hashtagem „nejsi na to sám“ (motto Sdílny+). 

Sdílna+ vyhrála soutěž v kategorii Projekt roku v rámci Gay roku 2015. Výhra byla 
použita na výrobu a tisk letáků propagujících projekt.

Foto: tým podílející se na natáčení videa o předsudcích vůči HIV+
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BEZPLATNÉ A ANONYMNÍ 
TESTOVÁNÍ NA HIV 
Význam testování na vlastní žádost každoročně roste. Důležité je, že při těchto 
vyšetřeních dochází k zachycení 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. Česká společnost AIDS pomoc a zejména její pracoviště 
v Domě světla má v této souvislosti velmi důležité postavení. Celou třetinu vyšetření 
na vlastní žádost v České republice zprostředkují poradny ČSAP a cca 75 % z nich 
je právě v Domě světla. Zbytek připadá na pracoviště v Ostravě a testy v sanitním 
voze při preventivních akcích.

Od začátku působení ČSAP v oblasti bezplatného anonymního testování 
od roku 1999 bylo v Praze provedeno celkem 48 422 testů a zjištěno 273 
HIV diagnóz. 

Česká společnost AIDS pomoc má ve svých testovacích místech největší záchyty 
HIV+ osob ze skupin s rizikovým chováním. Jedním z důvodů je důvěra osob 
z uvedených skupin v profesionalitu a diskrétnost služeb poskytovaných ČSAP. Mnozí 
proto navštěvují testovací místa ČSAP pravidelně. Pro náhodné testy v terénu při 
kulturních a společenských akcích se používají v odůvodněných případech rychlotesty, 
a to zejména v situacích, kdy existuje předpoklad, že se klient nemůže dostavit 
osobně pro výsledky testů do poraden v Praze nebo Ostravě.

Poradnu v Domě světla v Praze navštívilo v roce 2015 celkem 3 166 klientů, přičemž 
u 3 101 z nich byl proveden HIV test. Díky zacílení na gay komunitu bylo z celkového 
počtu 2 023 mužů, kteří v roce 2015 navštívili poradnu, dle údajů od testovaných 
osob 997 testováno ve skupině H, tedy muži mající sex s muži (dále jen MSM). Tato 
skupina tvořila tedy 49,28 % ze všech mužů testovaných v roce 2015 v Domě světla. 
V Praze bylo na našem pracovišti diagnostikováno 32 HIV+ osob (včetně 6 záchytů 
z mobilní poradny, jejichž vzorky byly konfirmovány následně naší poradnou v Praze).

Testovací místo České společnosti AIDS pomoc v Ostravě navštívilo v roce 2015 
celkem 371 klientů, z nichž bylo 366 otestováno. Z hlediska zacílení na skupi-
nu MSM je statistika následující: Do testovacího místa přišlo celkem 245 mužů, 
z nichž bylo testováno 97 ve skupině H (dle údajů od testovaných osob). Skupina 
MSM v Ostravě v roce 2015 tvořila tedy 39,59 % ze všech testovaných mužů. 
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Mobilní testovací poradnu České společnosti AIDS pomoc navštívilo v roce 2015 
celkem 1 156 klientů. Do testovacího místa se dostavilo celkem 682 mužů, z nichž 
bylo testováno 350 ve skupině H (opět dle údajů od testovaných osob). V mobilní 
poradně skupina MSM tvořila 51,32 % ze všech testovaných mužů.  Při mobilním 
testování bylo zachyceno celkem 7 nových HIV+ případů.

Při celkovém součtu všech pracovišť ČSAP (Praha, Ostrava, mobilní poradna) bylo 
provedeno 4 623 odběrů, v  rámci nichž bylo otestováno 2 950 mužů.  1 144 jich 
uvedlo skupinu H, tedy MSM. Skupina MSM v celkovém součtu u všech pracovišť 
v roce 2015 tvořila 38,78 % ze všech otestovaných mužů. 

Na našich pracovištích bylo v roce 2015 diagnostikováno celkem 33 HIV 
pozitivních klientů (1 v Ostravě a 32 v Praze, z toho 7 jako reaktivní test v mobilní 
poradně). Jedná se o záchyty z testování na vlastní žádost.

Foto: mobilní HIV testování v regionech vzbuzuje pozornost i zvědavost zejména mezi 
mladými lidmi
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STATISTIKY JEDNOTLIVÝCH 
TESTOVACÍCH MÍST

Statistika návštěvnosti poradny v Praze

Muž Žena Celkem 
návštěvy

Celkem 
odběry

H T K P Ost. do 18 let 19-25 let nad 
25 let

2 023 1 143 3 166 3 101 997 36 115 44 1974 67 1 063 2 036

Počet záchytů HIV+: 32 (včetně 6 reaktivních vzorků z mobilní poradny).

Počet záchytů syfilidy: 27 reaktivních výsledků (včetně 2 reaktivních z mobilní 
poradny) – realizováno pouze u vybraných rizikových osob.

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

245 126 371 366 97 3 0 0 271 32 116 223

Počet záchytů HIV+: 1 (včetně 1 reaktivního vzorku z mobilní poradny). 

V ostravské poradně jsme v roce 2015 testy na syfilis neprováděli.

Statistika návštěvnosti mobilní poradny - sanitka

Muž Žena Celkem 
návštěvy

Celkem 
odběry

H T K P Ost. do 18 let 19-25 let nad 
25 let

682 474 1 156 1 156 350 7 14 8 777 39 391 726

Počet záchytů HIV+: 7 reaktivních vzorků (6 konfirmováno poradnou Domu světla 
v Praze, 1 konfirmován poradnou v Ostravě).

Počet záchytů syfilidy: 2 (testy realizovány pouze u osob s rizikovým chováním).
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Statistika návštěvnosti všech poraden ČSAP včetně sanitky

Muž Žena Celkem 
návštěvy

Celkem 
odběry

H T K P Ost. do 18 
let

19-25 
let

nad 25 
let

2 950 1 743 4 693 4 623 1 444 46 129 52 3 022 138 1 570 2 985

Počet záchytů HIV+: 33 (včetně 7 reaktivních vzorků z mobilní poradny).

Počet záchytů syfilidy: 27 reaktivních výsledků (včetně 2 reaktivních z mobilní po-
radny) – realizováno pouze u osob s rizikovým chováním (celkem bylo provedeno 
pouze 578 testů, tj. 4,67 % reaktivních).

Vysvětlivky: H = homosexuál, T = toxikoman, K = rizikový kontakt s osobou HIV+, P = 
prostituce, Ost. = ostatní

V roce 2015 proběhlo anonymní dobrovolnou metodou měření efektivity jednotlivých 
informačních kanálů a zdrojů, které motivovaly klienty přijít do poradny Domu světla. 
Z 1431 respondentů jich 658, tedy téměř polovina, uvedla, že informace čerpali 
z webových stránek České společnosti AIDS pomoc. Tento informační kanál se jeví 
jako nejefektivnější a zároveň potvrzuje statistiky návštěvnosti a čtení preventivních 
stránek. Celkem 324 lidí se dozvědělo o poradně od přátel nebo od lidí, kteří již 
poradnu navštívili a 262 respondentů odpovědělo, že poradnu navštěvují opakovaně. 

Internet Od přátel, 
partnera

U lékaře z TV, 
rádia

z tisku Besedy 
ČSAP

Street-
work

Akce 
ČSAP

658 324 64 19 10 44 14 14

Ostatní 
ČSAP

Opakovaný 
test

Jiný důvod

13 262 9

Tab.: informační zdroje, jejichž prostřednictvím se návštěvníci poradny dozvěděli 
o poradenských místech ČSAP
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INTERNETOVÉ PORADNY
Cílem poraden je umožnit komukoliv se kdykoliv obrátit na odborníka na problematiku 
AIDS a od tohoto odborníka dostat profesionální odpověď na problém, který ho 
zajímá a který neumí řešit.

Projekt vytváří on-line poradenské centrum a podílí se tak na zvyšování informova-
nosti široké veřejnosti o problematice HIV/AIDS. 

V roce 2015 byla spuštěna zcela nová 
verze internetového poradenství.  
Bohužel podpora z dotace ministerstva 
zdravotnictví byla pouze symbolická:  
44 tisíc Kč dohromady na telefonní 
i on-line poradnu. Nová on-line 
poradna výrazně zjednodušila přístup 
k poradenství v oblasti HIV/AIDS jak 
pro veřejnost, tak pro HIV+ komunitu. 
Snahou je zpřehlednit po obsahové 
stránce internetové poradenství 
tím, že je rozděleno a lokalizováno 
do jednotlivých tematických webů. 
Tato úprava značně zpřehlednila 
a zefektivnila poradenství po internetu. 

Zároveň se takto buduje veřejnosti přístupná on-line databáze již zodpovězených 
dotazů, které jsou k dispozici i prostřednictvím mezinárodních vyhledávačů (Google 
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apod.). Zájemci jak z široké veřejnosti, tak z komunity HIV+ se lépe a rychleji dostanou 
k fundovaným odpovědím na své otázky. Inovovaný systém zároveň usnadňuje 
odesílání dotazů odborníkům, kteří je zodpovídají. Zapojením moderních technologií 
je možné prostřednictvím nového systému odpovídat na dotazy prakticky odkudkoliv, 
kde je dostupné internetové připojení. To umožnilo rozšířit síť poradců a zapojit širší 
spektrum odborníků z více institucí.

V současné době existuje 8 tematických okruhů v on-line poradně ČSAP. 
Jedná se o:

•	 testování na HIV, spolehlivost testů a místa, kde se testovat;
•	 způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování;
•	 právní poradna v oblasti HIV a AIDS;
•	 HIV a zaměstnání - pro zaměstnavatele, kolegy v práci, personalisty;
•	 poradna pro rodinné příslušníky a osoby blízké HIV+;
•	 poradna pro silové a záchranné složky státu;
•	 poradna pro HIV+ a léčba HIV/AIDS;
•	 ostatní dotazy, připomínky a podněty.

V rámci supervize, vedené MUDr. Ivem Procházkou, CSc., jsou odpovědi na 
dotazy konzultovány na pravidelných setkáních. Tím se průběžně zvyšuje kvalita 
poskytovaných informací a služeb v rámci obsluhy poradny.

 Testování
Rizikové 
chování, 
Prevence

Pro 
HIV+

Právní 
poradna

Uniforma Ostatní
HIV 

Práce
Sdílna+ Součty

LEDEN 75 114 6 1 0 1 0 0 197

ÚNOR 22 58 5 0 0 0 0 0 85

BŘEZEN 66 146 10 1 1 7 0 0 231

DUBEN 56 120 24 0 0 4 0 0 204

KVĚTEN 40 150 8 0 1 3 2 0 204

ČERVEN 50 113 8 3 0 8 2 0 184

ČERVENEC 55 150 8 0 0 6 0 0 219

SRPEN 74 138 8 0 1 0 2 1 224

ZÁŘÍ 70 175 11 0 2 0 1 1 260

ŘÍJEN 60 174 15 2 0 1 1 0 253

LISTOPAD 67 152 17 1 0 0 0 1 238

PROSINEC 65 214 19 7 0 0 3 3 311

CELKEM 700 1 704 139 15 5 30 11 6 2 610

Tab.: detailní přehled provozu a statistika on-line poraden (zdroj: on-line systém ČSAP)
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Stále zaznamenáváme významné případy 
diskriminace HIV pozitivních v zaměstnání, 
ve zdravotnických zařízeních a zařízeních 
sociálních služeb. Téměř všechny případy 
mají společný základ – v naprosté většině 
zcela neopodstatněný strach z HIV infekce 
v rámci běžného společenského styku – tedy 
v případech, kdy k přenosu infekce nemůže 
dojít. V případě včasného poskytnutí právní, 
personální nebo psychologické podpory 
HIV+ osobám (eventuálně edukačních 
aktivit směřovaných na zaměstnavatele) 
je možné předejít řadě diskriminačních 
a stigmatizačních situací a problémů. 
Pro tyto aktivity a abychom omezili 
diskriminaci na pracovním trhu jsme začali 
využívat tematické weby www.hiv-prace.cz 
a www.hiv-uniforma.cz.

Internetové stránky a weby České společnosti AIDS pomoc navštěvuje měsíčně 
v průměru 16 000 unikátních návštěvníků (každý je započítán pouze jednou i při 
opakovaných návštěvách), kteří si přečetli dohromady cca 50 000 zobrazených 
stránek. Ročně se tak jedná o téměř 200 000 originálních návštěvníků. V ob-
lasti poradenských stránek se jedná zejména o weby www.aids-pomoc.cz a te-
matické weby www.hiv-testovani.cz a www.hiv-prevence.cz, www.hiv-prace.cz  
a www.hiv-uniforma.cz, kde jsou informace a rady velmi detailně popsané a zamě-
řené na konkrétní cílovou skupinu.

Internetová adresa Návštěvy Stránky

aids-pomoc.cz 199 360 593 417

hiv-testovani.cz 84 238 271 843

hiv-prevence.cz 107 205 264 690

hiv-komunita.cz 23 030 70 532

hiv-prace.cz 8 341 14 455

hiv-uniforma.cz 2 686 5 019

cervenastuzka.cz 2 611 11 139

CELKEM 199 360 593 417

měsíční průměr 16 613,33 49 451,42

Tab.: statistiky návštěvnosti webů ČSAP za rok 2015 (zdroj: Google Analytics)
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TELEfONNÍ PORADNA
S otevřením Domu světla 11. srpna 1999 zahájila svoji činnost také nonstop 
informační telefonní linka AIDS pomoci (jako první a zároveň dosud jediná telefonní 
linka s nepřetržitým provozem v České republice věnovaná problematice AIDS). Na 
této lince odpovídáme na dotazy týkající se HIV/AIDS 24 hodin denně po celý rok. 
Od 1. prosince 2005 se nám podařilo tuto linku zprovoznit jako zcela bezplatnou pro 
volající na „zeleném“ čísle 800 800 980. 

Stejně jako u on-line poradny, i v rámci telefonní linky AIDS pomoci procházejí 
všichni pracovníci školením a následnou supervizí. Tím je zajištěna schopnost 
zaměstnanců okamžitě a s dostatečnou odborností reagovat na velmi různorodé 
dotazy telefonujících. Jedním z cílů projektu je pokračovat v poradenské činnosti 
a rozšířit poradenství také pro osoby HIV+, které se stále více setkávají se 
stigmatizací a diskriminací ze strany společnosti. Snahou je kvalitně provozovat 
poradenské služby a zvýšit povědomí o existenci linky a tím dále zvyšovat její 
efektivitu. V roce 2015 jsme, stejně jako u internetových poraden, zaznamenali 
rostoucí zájem o poskytovanou službu – viz nárůst počtu telefonních hovorů v grafu.

V roce 2015 bylo na telefonní lince zodpovězeno 3 044 dotazů. Graf znázorňuje 
vytíženost linky od poloviny února 2015 do konce roku. Nový on-line systém 
zaznamenávání telefonních hovorů byl zaveden od 19. 2. 2015. Tento systém 
jsme poskytli rovněž telefonním poradenským linkám Státního zdravotního ústavu 
(Národní linka AIDS pomoci, telefonní poradny v Brně, Hodoníně, Karviné, Jihlavě 
a Praze).  

Graf: vytíženost bezplatné linky AIDS pomoci 800 800 980 v roce 2015
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PREVENCE SExUÁLNÍHO 
PŘENOSU HIV SE ZAMĚŘENÍM 
NA MLÁDEŽ – BESEDY
V roce 2015 se velmi osvědčily besedy o problematice HIV/AIDS, které v rámci 
projektu Prevence sexuálního přenosu HIV ze zaměřením na mládež pořádáme 
jak pro žáky a studenty ve školách všech typů, tak pro širokou veřejnost. Besedy 
se konají přímo ve školách nebo v přednáškovém sále Domu světla. Tyto besedy 
vede HIV+ lektor. V praxi se nám potvrdilo, že tím se beseda stává pro posluchače 
mnohem atraktivnější. 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 přístupu veřejnosti k HIV pozitivním lidem. Závěr besedy 
patří odhalení jeho diagnózy „Já jsem HIV pozitivní.“ Následuje závěr plný otázek, 
které se dají shrnout do dvou směrů: „Kde se stala chyba?“ a „Jak se žije s HIV?“

S nabídkou besed oslovujeme písemně a cíleně počátkem každého školního roku 
školská zařízení po celé České republice (cca 6 000 kontaktů). Besedy provádíme 
zcela zdarma pro školy, které s námi spolupracují na celorepublikové preventivní 
informační kampani spojené s veřejnou sbírkou Červená stužka®. Pro ostatní školy 
jsou besedy zpoplatněné částkou 1500,– Kč. 

Pro vybrané (specializované) typy škol, jako jsou odborné školy sociálně právní nebo 
zdravotnické, vede přednášky sociální pracovnice Domu světla. Jedná se o přednášky 
zaměřené hlavně na práci s klienty a na provoz Domu světla. Přednáškovou činnost 
a besedy zajišťujeme z větší části ze svých finančních zdrojů. V tomto případě se 
jedná zejména o náklady na cestovné, diety a v některých případech za ubytování 
lektora. Besedy a přednášky jsou organizovány na základě požadavků oslovených 
škol nebo si je lektoři zajišťují sami (převážně v měsících červenec a srpen, v době 
prázdnin). V této době věnujeme pozornost dětským domovům, domovům dětí 
a mládeže, letním táborům a větším kulturním akcím, na kterých přednášíme 
o problematice HIV/AIDS. Z těch významnějších v roce 2015 lze zmínit například různé 
hudební festivaly nebo festivaly filmové, jako jsou Jeden svět nebo Mezipatra. Zde 
pořádáme besedy bezprostředně po ukončení projekcí filmů s tématikou HIV/AIDS. 
Projekt Besedy o problematice AIDS s HIV pozitivním lektorem šíří informovanost 
u lidí, kteří začínají se svým sexuálním životem. Jejich informovanost a zasvěcenost 
do problematiky nám (a samozřejmě i ostatním subjektům působícím na poli boje 
proti AIDS) pomůže do budoucna snížit míru šíření HIV prostřednictvím rizikového 
sexuálního chování. 
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Bez zapojení tohoto tématu do základní sexuální výchovy nelze účinně zamezit 
dalšímu šíření HIV. Faktem je, že mladí lidé, kteří nemají zažité potřebné vědomosti 
o HIV infekci a onemocnění AIDS již ze školních lavic, se stávají hned na počátku 
sexuálního života velmi zranitelnými a neschopnými účinně se bránit  infekci - jak 
samotnému HIV, tak samozřejmě i dalším pohlavně přenosným chorobám (STD).

Tento náš projekt, který je realizován každoročně od roku 2003, si klade za cíl 
tuto situaci změnit. Navazujeme kontakt přímo s vedením základních a středních 
škol a snažíme se, aby prevence přenosu HIV a šíření informací o HIV/AIDS byla 
doplňkem učebních osnov a každý žák ji v konkrétní škole alespoň jednou absolvoval. 
Rizika spjatá s neinformovaností ohledně způsobu šíření HIV/AIDS a jiných STD 
jsou nezanedbatelná. Poslední dobou rovněž vzniká nebezpečný a mylný dojem, že 
HIV/AIDS je v ČR „pod kontrolou“ a že dostupná terapie změnila tuto nemoc jen 
v chronickou záležitost, která není pro člověka takovou hrozbou. 

Celkem 127 besed provedených v roce 2015 bylo cíleně zaměřeno na poslední 
ročníky základních škol a na všechny ročníky středních škol. Celkem se besed 
zúčastnilo 5 485 žáků, z toho 3 245 dívek a 2 240 chlapců, a 257 pedagogů. To 
znamená 35% nárůst počtu proškolených osob. Oproti roku 2014 se našich besed 
v roce 2015 účastnilo o 2 132 žáků a 87 pedagogů více.  

Celkem účastníků besed Počet besed Počet žaků Dívky Chlapci Pedagogové

5 742 127 5485 3245 2240 257

Tab.: struktura účastníků besed na školách

V roce 2015 jsme také zavedli vědomostní dotazníky pro žáky, které žáci vyplňují 
před besedou a po ní. Velmi účinně tak měříme úspěšnost edukace žáků a my 
i pedagog získáváme jasný a zcela konkrétní přehled oblastí, kterým je třeba v rámci 
výuky věnovat další pozornost.

 

Grafy: porovnání odpovědí žáků na stejnou otázku před besedou o HIV a po ní
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INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ DO 
šKOL: WEBINÁŘE ČSAP JAKO 
NOVINKA VE VYUČOVACÍCH 
METODÁCH 

V roce 2015 jsme v pilotním provozu vyzkoušeli živé interaktivní vysílání edukačního 
preventivního programu z Domu světla pro žáky vyšších ročníků základních 
a studenty středních škol. 

Spuštění vysílání předcházelo sestavení odborného týmu z lektorů a pracovníků 
České společnosti AIDS pomoc, Státního zdravotního ústavu, Zdravotního ústavu 
se sídlem v Ústí nad Labem a Zdravotního ústavu Ostrava, který připravil obsah 
vysílání na základě nejlepších znalostí a zkušeností s organizováním preventivních 
a vzdělávacích besed a akcí pro děti a mládež. 

Jako významný benefit se ukázaly vlastní audiovizuální materiály ČSAP, které byly 
v minulých letech připraveny ve spolupráci se zahraničními partnery (Deutsche 
AIDS-Hilfe, SKA Varšava apod.). Jsou na nich zachyceny skutečné příběhy v Česku 
žijících HIV+ osob, které se setkaly s diskriminací. Vedle toho používáme animovaná 
vzdělávací videa o HIV z vlastní produkce ČSAP z roku 2014 a také videa virálního 
charakteru „Vendula“ a „Pepík“, která poukazují na největší mýty o HIV/AIDS. Tyto 
audiovizuální materiály téma interaktivně rozšířily, výrazně zatraktivnily vysílání 
a přiblížily ho nenásilným způsobem cílové skupině 13 – 18 let. 

První webinář pro školy byl odvysílán 8. 12. 2015. Vysílání probíhalo ze studia 
v Domě světla. Původní plán počítal s vysíláním za účasti škol, ale technické 
parametry sálu Domu světla nebyly zejména v oblasti snímání zvuku dostačující. 
Studio bylo vytvořeno v terapeutické místnosti, režie byla umístěna do poradenské 
místnosti DS.  Kulisy byly vyrobeny a připraveny na základě požadavků technických 
pracovníků firmy zabezpečující přenos. Audiovizuální technika, kamery a zajištění 
dalších specialistů potřebných k vysílání bylo řešeno pronájmem a externí spoluprací. 
Nebyly nakupovány žádné přístroje ani technologie. Významnou část nákladů na 
vysílání hradil sponzor. 

V průběhu pilotního projektu jsme pro vyzkoušení vzdělávacího obsahu a časovou 
alokaci provedli jednu besedu bez internetového vysílání. Následně proběhla  
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2 vysílání. Školám byly oznámeny vysílací časy a výuka následně přenášena pomocí 
on-line vysílání po internetu. Školy promítaly vysílání na interaktivní tabule nebo 
umožnily příjem vysílání prostřednictvím tabletů či školních počítačů v učebnách.
 
Během vysílání mohli žáci a studenti klást dotazy a připomínky prostřednictvím 
webového formuláře a lektoři na ně ve vysílání reagovali. Vzájemně podobné 
dotazy připravený personál slučoval a připravil k odvysílání (podobně jako např. 
v magazínu Hydepark na ČT 24). Během vysílání bylo položeno celkem 250 
dotazů. Odpovědi byly následně publikovány a jsou nadále dostupné na webu  
www.cervenastuzka.cz

Vysílání mělo jednoznačně kladnou odezvu ze strany pedagogů a školy projevily zájem 
o další vysílání. V drtivé většině se pedagogové s výukou prostřednictvím webinářů 
setkali poprvé – naše vysíláni pro ně bylo z pohledu vyučovacích metod novinkou. 
Rovněž pro studenty byla interaktivita on-line televizního vysílání novou věcí a díky 
modernímu pojetí se tento styl výuky výrazně přiblížil světu současné mladé generace. 
Školy, které se k vysílání připojily, ocenily rovněž finanční a časovou úsporu. 

Foto: natáčeni webinářů probíhá za pomoci profesionální TV techniky a vysílání svou kvalitou 
odpovídá diskuzním TV pořadům
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KOMUNITNÍ PROgRAM PRO 
MUŽE MAJÍCÍ SEx S MUŽI, 
gAY STREETWORK

Gay streetwork

V Česku je řadu let zaznamenáván zvýšený nárůst HIV pozitivních osob z řad mladých 
mužů majících sex s muži a gayů. Na základě předchozích zkušeností je gay streetwork 
velice efektivní cesta, jak přímo v terénu a adresně oslovit cílovou skupinu MSM. Hlavní 
pracovní náplní streetworkera je pravidelný kontakt s činnými gay organizacemi, 
s majiteli a vedením specializovaných zařízení určených primárně pro gay komunitu 
(restaurací, klubů, barů, saun) a samotnými gayi a MSM po celé ČR. Zde po vzoru 
protidrogového streetworkera plní úkoly preventivního pracovníka na poli prevence 
a boje proti AIDS. Zajišťuje distribuci informačně preventivních materiálů (tzv. z ruky 
do ruky) přímo při osobním kontaktu (preventivní balíček obsahuje prezervativ, 
lubrikační gel, vizitku s kontaktem na ČSAP), zajišťuje kontaktní spojení se státním 
a nestátním sektorem pracujícím v oblasti problematiky AIDS, a to s ohledem na 
dostupnost v dané územní lokalitě. Streetworker dále zprostředkovává informace 
například o nejbližších místech, kde je možné se otestovat na HIV infekci, předává 
kontakt na specialisty – lékaře všech odborností vztahujících se k problematice HIV/
AIDS (sexuologové, psychologové, psychiatři, dermatovenerologové, lékaři z AIDS 
center ČR atd.). 

Jako informační podpora byly vydávány letáky, které zvaly gaye na besedy a akce. 
Materiály byly k dispozici zdarma v gay podnicích a provozovnách. Konkrétně se 
jednalo o materiály Běh proti homofobii a AIDS, Světlo pro AIDS, Seznam se s PEPou 
(postexpoziční profylaxe), PrEP – preexpoziční profylaxe, Mohou léky zabránit přenosu 
HIV?, Co když jsi HIV+ a nevíš o tom? Nech se otestovat.

V rámci tohoto projektu se zaměstnanci ČSAP a řada dobrovolníků aktivně zúčastnili 
několika akcí v rámci festivalu Prague Pride 2015. Preventisté a dobrovolníci se celý 
týden věnovali LGBT komunitě – jak při práci v informačních stáncích na akcích, 
tak také na besedách, bezplatném mobilním testování v terénu, ale také účastí 
v samotném průvodu Prague Pride 2015 a aktivní osvětou v klubech. 
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Propagace bezpečnějšího sexu v místech pro MSM

Činnost pracovníků ČSAP a dobrovolníků se zaměřovala i v roce 2015 na oblast 
propagace bezpečnějšího sexu. Propagace má konkrétní podoby: 

•	 Předání informačního materiálu (metoda z ruky do ruky, osobní rozhovor, osobní 
kontakt). Předání znamená navázání kontaktu a oslovení klienta, ověření jestli klient 
mluví/rozumí česky, faktické předání preventivních materiálů, registrace pozitivní 
zpětné vazby, zvládání námitek a negativní zpětné vazby a případné odpovídání 
na dotazy. Komunikace v přeplněných a hlasitých tanečních klubech je značně 
komplikovaná, nicméně převaha pozitivních zpětných vazeb na tento způsob 
kontaktní práce je zřejmá;  

•	 Diskuse s klienty gay klubů. V případě preventivní práce v kavárnách a barech 
existuje širší prostor pro sdělování informací (převážně se skupinou klientů sedících 
u jednoho stolu). Délka kontaktu ovšem závisí na otevřenosti oslovených návštěvníků. 
Nejčastější dotazy oslovených návštěvníků souvisejí s místy, kde je možné se nechat 
testovat, kolik test stojí a jestli je možné nechat se otestovat anonymně, dále 
to jsou dotazy na aktuální epidemiologickou situaci, poptávky po jiných druzích 
a velikostech kondomů apod.  Terénní pracovník pak vede rozhovor směrem k těmto 
tématům: zdůraznění anonymity a bezplatnosti testu, podání přesné navigace do 
Domu světla, zjišťování informací o historii testování klienta, zjišťování informací 
o historii používání kondomu, rozptylování obav a motivace k testování minimálně 
jednou za půl roku (dle rizikovosti chování).  Cílovou skupinou jsou návštěvníci gay 
klubů, gay diskoték, nočních podniků, saun apod. Jedná se o osoby ze všech regionů 
České republiky a ze zahraničí. Rovněž věkové složení klientely je rozmanité a jsou 
zde zastoupeny všechny věkové kategorie. Charakteristikou cílové skupiny jako celku 
je v podstatě horší informovanost o rizicích přenosu HIV a STD spojená s vyšší 
frekvencí rizikového chování, jenž je dána specifickým prostředím. V poslední době 
byl v rámci osobních kontaktů s klienty zjištěn úpadek zájmu o preventivní informace 
– HIV a AIDS nejsou médii považovány za atraktivní témata, osvětové kampaně jsou 
velmi omezené nebo úzce lokalizované, díky čemuž AIDS již není v České republice 
a západní Evropě chápán jako velké nebezpečí a možnost nákazy a závažnost 
onemocnění bývají velice podceňovány. U některých lidí se objevují tendence 
k záměrnému vyhledávání rizika nákazy nebo náznak vědomého ignorování rizika. 
Pochopitelně se tato tendence netýká jen gay komunity - stejná tendence se začíná 
projevovat napříč společenskými a věkovými skupinami. 
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Přehled kontaktů v gay podnicích a v místech, kde mají sex MSM:

2015

Měsíc*: leden únor duben květen červen říjen listopad prosinec Celkem

BUDOÁR 
U sta rán 50 10 25 85

Saigon 33 45 25 23 20 5 151

Babylonia 150 280 250 150 130 960

Piano Bar 16 112 167 15 14 324

Klub 21 35 141 193 36 33 438

Střelec 68 165 202 71 53 559

Fan Fan club 18 171 173 20 15 397

U Rudolfa 37 130 182 25 27 401

Saints 39 42 41 35 33 190

Kafírna 
u Českého pána 47 153 202 50 55 507

Heaven Bar 70 375 200 70 70 785

Club TerMax 51 195 247 41 43 150 155 882

Club Termix 72 83 269 63 51 100 90 728

Freinds 89 172 274 53 156 744

Stage club 95 183 150 20 10 458

Jampadampa 13 11 9 17 14 64

Cafe Muzeum** 0 0 0

Cafe Flirt 17 121 223 18 17 396

Q Cafe 69 175 277 85 89 695

Drake´s 300 200 500

Sauna DAVID 80 230 230 80 80 700

Sauna Marco 0 150 150

Sauna Labyrint 100 270 290 90 90 840

Sauna Bonbon 150 150 300

AXM Prague 15 20 55 90

Alcatraz 63 199 242 41 37 582

Celkem 1 162 3 703 4 196 983 1 227 15 300 340 11926

*uvedeny měsíce, během kterých aktivní propagace probíhala
**nebyl projeven zájem o preventivní poradenství
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Počet rozdaných preventivních balíčků (kondom, lubrikant, pozvánka 
na testování):

Název akce: Kluby Akce Celkem

Den kondomů /14.2./ 1 950  1 950

Rána osudu (Kladno)  3 500 3 500

Prague Rainbow Spring  890 890

Svítíme červeně + Běh proti AIDS 3 680 500 4 180

FLUFFY Fest  450 450

KoneQtor Ostrava 3 100 1 500 4 600

Prague Pride  3 500 9 000 12 500

Světový den boje proti AIDS  5 500 5 500

Gay Pride Olomouc 250 150 400

Mezipatra Praha, Brno Olomouc 5 650 1 800 7 450

Celkem 18 130 20290 41 420

Celkem bylo do gay klubů po celé České republice distribuováno 41 420 preventivních 
balíčků financovaných Domem světla. Do tohoto počtu nejsou započítány preventivní 
balíčky distribuované pro SZÚ (20 000 ks) a ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem (10 000 
ks). V celkovém součtu tak bylo rozneseno více než 71 000 preventivních balíčků. 

Propagace bezpečnějšího sexu ve specializovaných médiích pro gay 
komunitu 

Touto aktivitou jsme v roce 2015 oslovili desetitisíce uživatelů elektronických médií 
- komunitních gay serverů a sítí. Jednalo se o články, jejichž prostřednictvím jsme in-
formovali MSM komunitu. Na tyto články pak směřovaly odkazy umístěné na dalších 
serverech a zejména profilech na sociálních sítích, které ještě více zvýšily čtenost 
článků. Zároveň jsme na tyto stránky umisťovali reklamu na preventivní web.

Obr.: upoutávka na web www.hiv-testovani.cz na stránkách www.iboys.cz
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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. Preventivní aktivity byly šířeny 
i prostřednictvím naší stránky na Facebooku, Twitteru a na kanálu na Youtube. 

Prevence ve skupině MSM žijících s HIV/AIDS

Zvláštní pozornost byla věnována skupině MSM žijících s HIV/AIDS, což je skupina, 
na kterou se doposud v preventivních programech necílilo. Rostoucí počet HIV+ 
MSM s koinfekcí další sexuálně přenosnou nemocí dokazuje, že u některých osob 
pokračuje nechráněný sex i poté, co u nich byla diagnostikována HIV infekce. Cílem 
těchto dílčích aktivit je zvýšení informovanosti HIV+ MSM o přenosu HIV a podpora 
odpovědného postoje k vlastnímu zdraví a zdraví dalších osob. Cílem je dosáhnout 
takového ovlivnění rizikového chování, které povede k omezení dalšího šíření HIV 
infekce v populaci. V roce 2015 prevence probíhala prostřednictvím tří klíčových 
aktivit:

•	 Zpravodaj POZITIVNĚ! 
Bylo vydáno 6 čísel v tištěné i elektronické verzi. K pravidelnému odebírání zpravodaje 
je možné se přihlásit na webu www.hiv-komunita.cz/pozitivne/.

•	 Besedy a přednášky
Konala se řada besed a přednášek pro HIV+ MSM a setkání v rámci vrstevnického 
programu Buddy pro nově diagnostikované HIV+ klienty.  Přednášky a akce byly 
propagovány prostřednictvím internetu, sociálních sítí i letáků. 

•	 Komunitní web 
Jedná se o speciální web zaměřený na problematiku života s HIV/AIDS na adrese 
www.hiv-komunita.cz. 

Obr.: titulní stránka komunitního webu www.hiv-komunita.cz
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DOBROVOLNICKÝ PROgRAM 

Česká společnost AIDS pomoc využívá pomoci dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se 
rekrutují zejména ze studentů, pomáhajících profesí a příslušníků skupin, které jsou 
problematikou HIV/AIDS nejvíce dotčeny. Počet dobrovolníků v roce 2015 kolísal 
mezi 25 a 30 osobami. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má zájem zapojit se 
do některé z činností ČSAP.

Dobrovolníci svoji praxi vykonávají na základě smlouvy o dobrovolnické činnosti. 
Na začátku spolupráce absolvují vstupní konzultaci s koordinátorem dobrovolníků 
a také vstupní školení, na kterém se dozvědí praktické informace o HIV, ČSAP 
a dalších relevantních oblastech.

Dobrovolníci se zapojují do většiny aktivit Domu světla. Tvoří nemalou část 
předtestových a potestových poradců věnujících se těm návštěvníkům Domu světla, 
kteří přicházejí na bezplatné HIV testy. Dobrovolnící dále pravidelně docházejí do 
azylového domu za klienty, účastní se propagačních a osvětových akcí, pomáhají 
s jejich organizací a podílí se taktéž na streetworkingu. Věnují se odborné a rešeršní 
činnosti, překládají články, pomáhají s vydáváním zpravodaje pro HIV komunitu 
nebo s aktualizací webových stránek. Dobrovolníci současně podporují zaměstnance 
Domu světla a pomáhají jim s potřebnou administrativní i manuální prací.

Za účelem zvýšení motivace dobrovolníků provozuje ČSAP benefitní program, v jehož 
rámci  dobrovolníci mohou jako poděkování za aktivní spolupráci získat zdarma nebo 
za symbolickou cenu např. vstupenky do divadel, na kulturní akce, nebo jiné drobné 
pozornosti.
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REKONDIČNÍ POBYT PRO 
KLIENTY DOMU SVĚTLA 
A SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ 
HIV+

Díky neziskové organizaci Art for Life se od 8. do 11. června 2015 uskutečnil pro 
klienty azylového domu a ubytovny Domu světla letní rekondiční pobyt. Společný 
výlet začal v pondělí ráno, kdy jsme vyjeli z pražského Hlavního nádraží směrem 
na Lanšperk. Tam bylo zajištěno ubytování ve stejnojmenném penzionu. V rámci 
pobytu proběhlo několik výletů, jako např. výlet na zříceninu hradu Lanšperk a na 
rozhlednu, ze které byl krásný výhled do okolí. Samotná vesnice Lanšperk zaujala 
nejen svým klidem, ale i krásnými chaloupkami. Druhý den byl připraven pro klienty 
výlet do nedalekého městečka Letohrad, kde jsme se všichni seznámili s historií 
zámku, prošli zámeckou zahradou a navštívili pomník Járy Cimrmana. Poslední den 
se několik klientů vydalo na poutní místo zvané Horákova kaple, které bylo vzdálené 
4,5 km od penzionu.

Během pobytu v penzionu se někteří klienti věnovali i pracovní rehabilitaci, hráli 
pétanque a zbyl čas také na táborák, opékání špekáčků, hraní a zpívání písní.

Pobyt byl pro klienty náročný, ale zároveň byl výborným odpočinkem. Všichni 
účastníci ocenili, že mohli být v přírodě, bez aut, na čerstvém vzduchu a především 
na tichém místě. Veliké díky patří sponzorům Art for Life a samozřejmě i personálu 
v penzionu Lanšperk.
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PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE

Den památky obětí AIDS

V rámci celosvětového dne památky obětí AIDS, který připadl na 17. května 2015 
ČSAP uspořádala několik akcí. 15. 5. 2015 proběhlo mobilní testování v Praze. 
Následující den, 16. 5. 2015, se v Praze na Vítkově po dvouleté odmlce konal VI. 
ročník Běhu proti homofobii a AIDS. Bezmála pětikilometrového běhu se zúčastnilo 
30 běžců různého věku a pohlaví. Série akcí vyvrcholila 17. 5. 2015 akcí Světlo pro 
AIDS (Light UP!). Jako symbol vzpomínky na oběti AIDS a zároveň jako upozornění 
na aktuálnost problematiky HIV, byla červeným světlem osvětlena řada významných 
budov v různých městech ČR (např. televizní věž na pražském Žižkově, Hudební 
divadlo Karlín, Severočeské divadlo v Ústí nad Labem, ostravská radnice a další). 

Foto: Světlo pro AIDS - červeně osvětlené Severočeské divadlo v Ústí nad Labem 
(realizováno ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem)
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Rána osudu v Kladně

V roce 2015 navázal kladenský magistrát spolupráci s Českou společností AIDS pomoc 
a vznikl tak projekt Rána osudu. Celý projekt byl zahájen březnovými přednáškami pro 
dospívající mládež v šesti kladenských středních školách a učilištích. První květnové 
pondělí pak tito žáci zaplnili náměstí 17. listopadu, kde představili své prezentace na 
téma prevence HIV/AIDS. Každá z kladenských škol přistoupila k prezentaci po svém 
a tak zde byly vidět hrané scénky, luštění preventivních křížovek, střelba na vir HIV 
apod. Prezentace byly představeny žákům základních škol, kteří měli na zářijovém 
pokračování akce, happeningu Rána osudu II, popsat své důvody, proč se chránit 
proti viru HIV.

Foto: mobilní testování v Kladně na akci Rána osudu

Samotný happening Rána osudu II proběhl 16. září 2015 v 17 hodin na náměstí 
Starosty Pavla. Ti, kdo se akce zúčastnili, mohli zhlédnout preventivní videa, navští-
vit HIV poradnu, zapálit svíčku za oběti AIDS, společně projít průvodem na náměstí 
Svobody a vypustit balónky, které měly připomenout blížící se Světový den boje 
proti AIDS. Na náměstí již čekala sanitka, ve které probíhalo anonymní testování. V 
sanitce se tento den nechalo otestovat 24 lidí. Na akci nechyběly ani slavné tváře. 
Pozvání přijala například Alice Bendová nebo Pavel „Hakim“ Majer. 
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Prague Pride

V týdnu od 10. do 16. 8. 2015 proběhl další, co do počtu návštěvníků zatím největší 
ročník festivalu Prague Pride. V rámci festivalu připravila ČSAP besedy, testování na 
HIV a vlastní účast v průvodu. První beseda proběhla 12. 8. 2015 na téma Mohou léky 
zabránit přenosu HIV?. Přednášku vedl vedoucí AIDS poradny Domu světla a sexuolog 
MUDr. Ivo Procházka, CSc. Beseda měla několik částí, během nichž byla podrobněji 
diskutována problematika užívání postexpoziční profylaxe (PEP) a  preexpoziční 
profylaxe (PrEP), kdy je vhodná doba pro aplikování léků, po jak vysokém riziku, jak 
je to s ekonomikou a etikou při financování léčby a další. 

Druhá beseda s panelovou diskuzí proběhla 13. 8. 2015 a tematicky byla zaměřena 
na dopad diagnózy HIV na nejbližší okolí. Diskutujícími byli: MUDr. Ivo Procházka, 
CSc., Ferdinand Hrdlička, expert na lidská práva z Úřadu vlády; pracovník ČSAP 
Michael Jettmar a Jiří Korytář, vítěz soutěže Gay roku 2015. V průběhu diskuze se řešil 
mediální obraz HIV/AIDS dříve a nyní, otázka jak se nově diagnostikovaný smiřuje 
s diagnózou, co hraje důležitou roli při rozhodování se, komu se s HIV pozitivitou 
svěřit, ale také jak přijmout HIV pozitivitu blízké osoby.

Foto: alegorický vůz Domu světla v podobě klece s ostnatým drátem symbolizoval 
stigmatizaci, se kterou se HIV+ lidé u nás stále potýkají
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V průběhu celého týdne konání festivalu Prague Pride prováděla ČSAP bezplatné 
a anonymní testování v mobilní poradně, a to na několika testovacích místech (ve 
Vinohradské ulici, na soutěži Mr. Bear Czech Republic, na Dirty dancing Prague Pride 
party, před průvodem na Václavském náměstí a po průvodu na Letné). Celkem bylo 
otestováno 325 zájemců, z toho 239 v rámci JarmarQu na Letné (ve spolupráci s  
neziskovou organizací Rozkoš bez rizika). Provedeno bylo také 62 orientačních testů 
na syfilis.

ČSAP se zúčastnila tradičního průvodu tentokráte s alegorickým vozem Domu 
světla ve stylu obří klece plné tancujících lidí. Hlasitý zvuk taneční hudby doprovázeli 
bubeníci ze Superlative Drama. Redaktorka časopisu LUI, která byla mezi tanečníky, 
o jízdě napsala: „Nápad, ztvárnit vůz HIV jako místo obehnané plotem a ostnatým 
drátem, je vážně trefnou metaforou toho, co nakažení HIV zažívají“.

Evropský testovací týden

Česká společnost AIDS pomoc  se zapojila do Evropského testovacího týdne již 
potřetí. Poslední listopadový týden (20. - 27. listopadu 2015 - týden předcházející 
Světovému dni boje proti AIDS) jsme rozšířili provoz poradny v Domě světla v Praze 
a v naší pobočce ve Fakultní nemocnici v Ostravě.  I zde probíhalo bezplatné 
a anonymní testování celý týden. 

Do Evropského testovacího týdne se zapojila i nově otevřená poradna v Olomouci, 
jejíž provoz byl zahájen 7. září 2015 ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem 
v Ostravě.

Foto: posádka ČSAP v terénu při Evropském testovacím týdnu 2015
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Do terénu vyrazila i naše mobilní poradna a zájemci ji mohli potkat v Praze, Brně 
a Olomouci. Realizovalo se v ní celkem 549 testů.

Evropský testovací týden dává díky rozšířené provozní době a testování v terénu 
co největšímu množství lidí možnost nechat si udělat test na HIV infekci. 

Erotický veletrh 2015

Erotický veletrh se uskutečnil 21. - 22. listopadu 2015. Akce se konala v pražském 
hotelu Diplomat a navštívilo ji přes 8000 návštěvníků. ČSAP byla zastoupena stán-
kem a mobilní poradnou, ve které se prováděly testy na HIV. 

Sbírka Červená stužka®

Veřejná sbírka Červená stužka® navázala v roce 2015 na úspěšné předchozí ročníky. 
Po zkušenostech z roku 2014 jsme vylepšili webovou aplikaci, která se tak stala 
uživatelsky přívětivější. Díky její interaktivitě je celý proces pro školy i nás rychlý 
a snadný na obsluhu. Na podzim 2015 se nám podařilo distribuovat více než 12 000 
stužek určených k prodeji v této sbírce. 

Letos poprvé se na podporu veřejné sbírky Červená stužka® uskutečnil koncert pro 
Červenou stužku. V sále Domu světla vystoupil se svým souborem operní pěvec 
a dirigent Lukáš Moravec. Koncertu se zúčastnili členové ČSAP, pracovníci a klien-
ti Domu světla a návštěvníci z řad veřejnosti. Výtěžek z koncertu byl věnován na 
činnost naší organizace.      

Světový den boje proti AIDS

Jako každý rok, i v roce 2015 byla vyvrcholením osvětových akcí kampaň spojená se 
Světovým dnem proti AIDS.  1. 12. 2015 ČSAP ve spolupráci s dopravními podniky po 
celé republice již podvanácté vypravila speciální osvětové dopravní prostředky. V roce 
2015 celkem v 10 městech: v Praze, Liberci, Opavě, Ostravě, Brně, Olomouci, Plzni, 
Teplicích a Mariánských lázních jezdily speciální osvětové linky. V Ústí nad Labem 
dobrovolníci ze zdravotní školy a zdravotního ústavu informovali o problematice 
HIV/AIDS cestující přímo na běžných trolejbusových linkách. 

Obyvatelé a návštěvníci Liberce měli navíc možnost navštívit mobilní poradnu 
umístěnou v terminálu městské hromadné dopravy Fügnerova. Zde si mohli rovněž 
nechat udělat bezplatný rychlotest na HIV.
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Světový den boje proti AIDS i v roce 2015 podpořili studenti lékařských fakult po celé 
České republice soustředění ve studentské asociaci International Federation of Medical 
Students Associations Czech Republic, pracovníci zdravotních ústavů a nad celou akcí 
převzalo záštitu velvyslanectví Spojených států amerických v České republice.

Foto: 1. prosince 2015 vyjela osvětová tramvaj ČSAP i v Praze
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
ZA ROK 2015

Spotřeba materiálu 975 472,55

Spotřeba energie 797 907,39

Opravy a udržování 178 185,08

Cestovné 98 052,42

Náklady na reprezentaci 8 811,31

Ostatní služby 4 133 015,29

Mzdové náklady 3 221 527,00

Zákonné sociální pojištění 827 232,00

Daň silniční 2 625,00

Ostatní daně a poplatky 12 993,00

Ostatní pokuty a penále 11 850,33

Kurzové ztráty 7 217,40

Dary 405 805,00

Manka a škody 0,21

Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky apod.) 648 862,78

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5 808,00

Poskytnuté členské příspěvky 500,00

Náklady celkem 11 335 864,76

Tržby z prodeje služeb 1 075 877,05

Prodej červené stužky 107 390,68

Úroky 4 098,00

Kurzové zisky 126 988,96

Zúčtování fondů -0,23

Jiné ostatní výnosy 1 160 016,28

Přijaté příspěvky (dary) 2 433 957,40

Přijaté členské příspěvky 4 200,00

Dotace 6 423 336,62

Výnosy celkem 11 335 864,76

Finanční zpráva organizace byla schválena členskou schůzí České společnosti AIDS 
pomoc dne 6. května 2016.
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, 
PODPOROVATELŮM 
A PARTNERŮM 

Děkujeme všem dárcům a sponzorům za jejich pravidelné i nepravidelné finanční 
i věcné dary a příspěvky na sbírkové účty. Děkujeme firemním sponzorům za 
financování a podporu našich prospěšných aktivit. Děkujeme partnerským organizacím 
za spolupráci a podporu činnosti České společnosti AIDS pomoc. Zvláštní poděkování 
patří našim dobrovolníkům za jejich práci vykonávanou bez nároku na finanční odměnu.

Speciální poděkování za spolupráci a podporu směřujeme těmto organizacím: 
Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvu zdravotnictví České 
republiky, Ministerstvu vnitra České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské 
části Praha 8, Státnímu zdravotnímu ústavu, Národní referenční laboratoři pro HIV/
AIDS, Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (pro Čechy), Zdravotnímu ústavu 
se sídlem v Ostravě (pro Moravu a Slezsko), Nemocnici Na Bulovce (Infekční klinika – 
HIV/AIDS centrum), Fakultní nemocnici Ostrava (infekční klinika), Art for Life, Gilead 
Sciences, Letišti Praha, GlaxoSmithKline, LEVI STRAUSS & CO. a MAC Cosmetics. 

Dále děkujeme za vstřícnost a podporu pracovišti Národního manažera boje proti 
HIV/AIDS a pracovníkům administrujícím dotační tituly Ministerstva zdravotnictví 
ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Hlavního města Prahy.

Za významnou nefinanční podporu aktivit ČSAP a Domu světla děkujeme všem 
LGBT podnikům, se kterými spolupracujeme v oblasti distribuce preventivních 
materiálů v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni a Liberci a také následujícím 
firmám a organizacím: EMPRESA Media (Týden, Instinkt, Sedmička a Exkluziv), 
Komerční banka, České Radiokomunikace, Dopravní podnik hlavního města Prahy, 
Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik Ostrava, Dopravní podnik města 
Olomouce, Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec, Plzeňské městské dopravní 
podniky, ARRIVA Teplice (MHD Teplice), Městská doprava Mariánské Lázně, Městský 
dopravní podnik Opava a Dopravní podnik města Ústí nad Labem.  

Děkujeme za spolupráci neziskovým organizacím Rozkoš bez rizika, Společně proti AIDS 
Brno, Prague Pride, OLLOVE Olomouc, Progressive Praha, Centrum pro komunitní práci, 
Deutsche AIDS-Hilfe (Německo), Społeczny Komitet AIDS (Polsko), Dom svetla Sloven-
sko a IMFSA (mezinárodní federace asociace studentů medicíny) a městům Olomouc, 
Ostrava, Ústí nad Labem, Chomutov, Plzeň a Kladno.
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