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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z.S.
Fakta 2018 

• Naše služby (bez internetových) jsme poskytli cca 121 668 lidem. 

• Internetové služby využilo 360 281 uživatelů. 

• Dohromady naše činnost oslovila téměř půl milionu lidí.

• Celkem jsme otestovali 6 144 lidí na HIV, 3 871 na syfilis, 2 451 na hepatitidu C a 1197 na 
hepatitidu B. Odhalili jsme 22 případů HIV a 24 syfilis, 7 případů HCV.

• Celé HIV testování ČSAP tvoří 10,58 % všech záchytů HIV za rok 2018 v ČR.

• Zodpověděli jsme 4449 telefonických dotazů a 2433 otázek v internetové HIV poradně. 

• Besedu o HIV s naším lektorem absolvovalo 3658 studentů. 

• Ubytovali jsme 44 HIV+ lidí bez domova.

• Streetworkeři realizovali 2981 osobních setkání v gay klubech. 

• Celkem jsme rozdali 90 017 preventivních balíčků (kondom a lubrikant). 

• Odvysílali jsme 2 interaktivní webináře – 1 pro školy a 1 pro HIV+ komunitu. 

• Vydali jsme šest čísel časopisu Pozitivně! 

• Náš právní tým pomohl 21 klientům. 

• Spustili jsme novou službu psychologické podpory pro uživatele chemsexu.

• Výrazně jsme pomohli v Česku zavést finančně dostupný PrEP. 

• Znovu jsme otevřeli diskuzi s odborníky a poslanci na téma zrušení informační povinnosti HIV 
pozitivních osob u lékaře. 

• Připravili jsme k projednání nový text Poučení pro nově diagnostikované pacienty. 

• Pokračovali jsme v kampani za všeobecné uznání U=U*) mezi zdravotníky. 

• Byli jsme českou spojkou pro velký evropský projekt internetového dotazníku sexuálního 
chování mužů majících sex s muži EMIS.

• Hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem ve výši 15 334 586 Kč.

*) neinfekčnost úspěšně léčených pacientů
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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
rok 2018 byl pro pracovníky a podporovatele České společnosti AIDS pomoc ve znamení mnoha 
úspěchů. Podařilo se nám posunout diskuzi o neinfekčnosti úspěšně léčených pacientů (U=U) mezi 
českými lékaři i veřejností, rozhoupali jsme stojaté vody kolem PrEPu (profylaxe je nyní dostupná                    
v českých lékárnách za cenu pod 1000 Kč) a otevřeli jsme šestý checkpoint v Hradci Králové.
Chod celé organizace byl do jisté míry ovlivněn omezením dotací ze strany Ministerstva zdravotnictví 
ČR – některé naše preventivní aktivity tak proběhly v menším než plánovaném rozsahu. Ani koruna 
ze strany ministerstva loni nedorazila na mobilní testování v sanitkách, besedy s HIV pozitivními 
lektory nebo internetové poradny. Bez podpory zůstaly i aktivity v oblasti pre-expoziční profylaxe, 
sebetestování nebo chemsexu. O to víc nás těší, že za pomoci sponzorů a soukromých grantů 
jsme tyto činnosti dokázali zabezpečit alespoň v základním rozsahu. Dotace ze strany ministerstva 
zdravotnictví na prevenci HIV jsou stále nedostatečné a výdaje naší společnosti na preventivní aktivity 
i v roce 2018 kryly jen z necelé poloviny.
Navzdory tomu se nám podařilo otevřít novou pobočku v Hradci Králové a spustit pilotní program 
distribuce domácích HIV sebetestů. Ve spolupráci se sociální sítí iboys.cz jsme tak rozeslali celkem 
318 sebetestů. Postupně jsme spustili testování hepatitidy C (HCV) a také jsme zahájili program 
podpory uživatelů chemsexu.
Povedlo se nám na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR znovuotevřít diskuzi na téma zrušení 
informační povinnosti HIV+ osob u lékařů. Důležitou a dobrou zprávou pro spolek je i nově podepsaná 
nájemní smlouva na užívání budovy Domu světla, kterou jsme uzavřeli s Městskou částí Praha 8.
Naše týmy přímo organizovaly řadu preventivních a osvětových projektů v různých koutech České 
republiky. I díky nim se nám podařilo otestovat 6144 osob na HIV a přispět k diagnostikování 22 HIV 
pozitivních osob, které mohly okamžitě zahájit svou léčbu.
Pozadu jsme nezůstali ani v aktivitách zacílených na pozitivní komunitu, ať už ve zprostředkování 
právní či psychologické pomoci, tak i v socializaci HIV pozitivních osob.
Děkujeme všem členům spolku, finančním přispěvatelům a dalším podporovatelům, přátelům, 
kamarádům a rodinám, kteří nás v naší práci podporovali a podporují. Těšíme se na další společná 
setkání!

Robert Hejzak
Robert Hejzák, předseda spolku

Jiri Pavlat
Jiří Pavlát, ředitel Domu světla
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z. S.

• Právní forma: spolek Sídlo organizace: Praha 8, Karlín, Malého 282/3

• Pobočky organizace mimo Prahu byly v roce 2018 v Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, 
Teplicích a Hradci Králové.

• IČO: 00409367 DIČ: CZ00409367

• Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl L,    
vložka 1133

• Telefon: +420 224 814 284 Datová schránka: rsx32j8 E-mail: info@aids-pomoc.cz

• Web: www.aids-pomoc.cz

• Bankovní spojení: provozní účty: 

17337021/0100 – Komerční banka, a. s. 
IBAN: CZ30 0100 0000 0000 1733 7021
SWIFT: KOMBCZPP 
250 042 8467/2010 – Fio banka, a. s. 
IBAN: CZ10 2010 0000 0025 0042 8467
SWIFT: FIOBCZPPXXX

• sbírkové účty: 

260 042 8472/2010 – Fio banka, a. s. 
IBAN: CZ10 2010 0000 0026 0042 8472
SWIFT: FIOBCZPPXXX 
51-0664650217/0100 – Komerční banka, a.s. 
IBAN: CZ91 0100 0000 5106 6465 0217
SWIFT: KOMBCZPP
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KDO PODPOŘIL NAŠE                                    
KLÍČOVÉ AKTIVITY
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
v roce 2018 podpořilo z Národního programu boje proti AIDS tyto projekty:
• Bezplatné anonymní testování na HIV infekci v AIDS poradně Domu světla - předtestové a potes-

tové poradenství
• Bezplatná anonymní telefonní nonstop linka AIDS pomoci
• Prevence HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji s důrazem na skupinu mužů mající sex s muži - 

MSM (včetně před- a potestového poradenství)
• Program prevence pro muže mající sex s muži (MSM) a komunitní program pro osoby HIV+/AIDS
• Prevence HIV/AIDS v severních Čechách s důrazem na skupinu MSM (včetně před- a potestové-

ho poradenství)
• Prevence HIV/AIDS ve východních Čechách s důrazem na skupinu MSM (včetně před- a potes-

tového poradenství)
• Prevence HIV/AIDS na střední Moravě s důrazem na skupinu MSM (včetně před- a potestového 

poradenství)
• Prevence HIV/AIDS v jižních Čechách s důrazem na skupinu MSM (včetně před- a potestového 

poradenství).

Ministerstvo práce a sociálních služeb 
v roce 2018 podpořilo projekt Azylový Dům světla – jedná se o registrovanou sociální službu pro HIV+ 
osoby bez přístřeší.

Hlavní město Praha 
v roce 2018 podpořilo ze svého rozpočtu tyto aktivity:
• Azylový Dům světla – registrovanou sociální službu
• HIV testování v Praze
• HIV/AIDS poradny
• Komunitní program pro muže mající sex s muži v Praze
• Prevence sexuálního přenosu HIV u mládeže v Praze
• Mobilní testování na HIV na území Prahy

Ministerstvo vnitra 
v roce 2018 podpořilo akreditované Dobrovolnické centrum při Domě světla.

S podporou společnosti GSK - GlaxoSmithKline v loňském roce proběhlo:
• interaktivní on-line internetové TV vysílání pro školy, pro zdravotnický personál a pro HIV+ 

komunitu
• vzdělávání mládeže ve školách
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• třetí etapa elektronizace provozu HIV poraden a testovacích míst – systém PIST (on-line před-
testový dotazník a databáze anonymních testů na infekce)

S podporou společnosti GILEAD jsme byli schopni zajistit:
• mobilní testování na HIV a syfilis v sanitách v Praze i po celé ČR
• údržbu a servis dvou sanitních vozů na testování
• rozšíření systému PIST pro sledování výsledků testování na hepatitidu B a C
• rekonstrukci prostor bývalé tělocvičny Domu světla na novou ordinaci pro budoucí venerologic-

kou ambulanci
• nákup techniky a programování pro vyvolávací systém pro provoz testování v Domě světla
• účast na zahraničních konferencích a přenos zahraničních zkušeností do Česka

S podporou nadačního fondu ViiV Health Care jsme byli schopni zajistit:
• základní služby pro HIV+ komunitu (Sdílna+, Buddy/průvodci atd.)
• sebetestování domácími testy na HIV pro skupinu mužů mající sex s muži
• základní kroky pro program uživatelů chemsexu

S podporou MAC Cosmetics jsme mohli postupně:
• obnovovat vybavení Domu světla a rekonstruovat vnitřní prostory
• elektronizovat agendu, programovat aplikace pro objednávání našich služeb a vytvářet intranet 

pro lepší řízení našich činností
• testovat v mobilním stanu na Prague Pride

S podporou ABBVIE jsme mohli:
• začít testovat klienty na hepatitidu C ve všech checkpointech spolku
• testovat v mobilním stanu na Prague Pride
• realizovat třídenní víkendové vzdělávání pro všechny pracovníky checkpointů České společnosti 

AIDS pomoc a Domu svetla Slovensko

Díky štědré podpoře pana JUDr. Gerhardta Bubníka jsme mohli nakoupit rychlotesty pro testování HIV.

S podporou O2 jsme mohli udržet provoz Dobrovolnického centra při Domu světla v Praze a některé 
regionální dobrovolnické aktivity, zejména na Moravě.

Další dary firem a fyzických osob, včetně prostředků ze sbírky Červená stužka, nebyly přísně účelově 
vázány a použili jsme je na dofinancování jednotlivých aktivit České společnosti AIDS pomoc.
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REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
Česká společnost AIDS pomoc v roce 2018 provozovala kromě Domu světla v Praze také poradnu                       
v Ostravě, Olomouci, Teplicích, Českých Budějovicích a nově také v Hradci Králové. Centrální praco-
viště je v Domě světla v pražském Karlíně, kde je zdravotnické zařízení, v němž zdarma a anonymně 
testujeme veřejnost na protilátky HIV. Také zde provozujeme registrovanou sociální službu Azylový 
dům pro osoby HIV+ bez domova, ubytovnu pro HIV pozitivní zájemce a víceúčelový vzdělávací sál.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÝ DŮM
Fakta: Ubytovali jsme 44 HIV+ lidí bez domova.

Od roku 1999 zajišťuje Česká společnost AIDS pomoc v Domě světla sociální službu azylový dům. Je 
určena HIV+ osobám a osobám s onemocněním AIDS. Posláním azylového domu je poskytnout indi-
viduální 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 sociální 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 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 2018 měl azylový dům kapacitu 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 infek-
ce. Jsou zde také klienti po propuštění z HIV 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 2018 využívali celé řady služeb, zejména zdravotních, psychoterapeutic-
kých, 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 HIV centry.
V roce 2018 bylo v azylové části ubytováno 44 klientů, tedy o 11 více než předchozí rok. Měsíčně tedy 
bylo obsazeno čtyři až 15 lůžek, v průměru bylo 8 ubytovaných měsíčně.
V Domě světla provozuje Česká společnost AIDS pomoc také ubytovnu pro HIV pozitivní občany. V 7 
pokojích je celkem k dispozici 13 lůžek. Ubytovna je provozována na komerční bázi, pokoje jedno- či 
dvoulůžkové jsou od vysokoškolského internátního typu až po malé garsoniéry. Cena za lůžko je zde                       
v rozmezí 4.000 – 4.500 Kč/měsíc. Kapacita ubytovny byla po celý rok naplněna.
V žádostech o státní a krajské dotace požadujeme vždycky finanční prostředky jen na akreditovanou 
sociální službu, a to Azylový dům.
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TELEFONNÍ NONSTOP PORADNA 800 800 980
Fakta: Odpověděli jsme na 4449 telefonních dotazů.

Provoz anonymní nonstop linky AIDS pomoci je neodmyslitelně spojen s celou dobou fungování Domu 
světla, tedy již od jeho otevření 11. srpna 1999. Od prosince 2005 je i bezplatná.
Stejně jako u ostatního HIV poradenství, procházejí i pro obsluhu telefonní linky AIDS pomoci všichni 
pracovníci školením a následnou supervizí. Tím je zajištěna schopnost zaměstnanců okamžitě a s 
dostatečnou odborností reagovat na velmi různorodé dotazy telefonujících. Jedním z našich cílů je 
pokračovat v poradenské činnosti a rozšířit poradenství také pro osoby HIV+, které se stále více se-
tkávají se stigmatizací a diskriminací od české společnosti. Snahou je kvalitně provozovat poradenské 
služby, zvýšit povědomí o existenci linky, a tím dále zvyšovat její efektivitu.
Celkem jsme v roce 2018 vyřídili 4449 telefonních dotazů, což byl obdobný rozsah jako v předchozím 
roce (4471 hovorů).

Graf 1 

Graf 1 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se příznaků HIV/AIDS 
(modře). Vodorovná strana představuje kalendářní měsíce, svislá strana počty vyřízených telefonátů.

Graf 2
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Graf 2 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se prevence a rizikového 
chování (modře). Vodorovná strana představuje kalendářní měsíce, svislá strana počty vyřízených 
telefonátů.

Graf 3

Graf 3 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se testování a míst, kde 
se mohou lidé nechat testovat na HIV (modře). Vodorovná strana představuje kalendářní měsíce, svis-
lá strana počty vyřízených telefonátů.
Tabulka podobně analyzuje jednotlivé zodpovězené dotazy na lince dle měsíce, odhadovaného věku, 
pohlaví a zejména tématu dotazu. Vysvětlivky: Te = testování, Př = příznaky, Ri = riziko, Pr = prevence, 
Po = poradna pro HIV+, Di = diskriminace HIV+, Az = azylové a ubytovací služby pro HIV+, Be = besedy 
a vzdělávání, We = webináře, apod.

Všechna data jsou čerpána z ON_LINE systému modulu LINKA ve vlastnictví ČSAP za období od 1. 1. 
2018 do 31. 12. 2018.



12

INTERNETOVÉ ON-LINE PORADNY A WEBY
Fakta: Odpověděli jsme na 2433 dotazů.

Internetové poradny zajišťují bezplatné, nepřetržité internetové poradenství pro širokou veřejnost                      
i HIV pozitivní komunitu a jejich rodinné příslušníky a blízké osoby. Každý zájemce se tak může v přípa-
dě jakéhokoliv problému či dotazu spojeného s problematikou HIV/AIDS kdykoliv obrátit na proškolené 
odborníky a svou situaci řešit zcela anonymně a bezplatně.
Ve všech internetových poradnách ČSAP vzneslo v roce 2018 dotaz celkem 2433 uživa-
telů. V roce 2017 měla poradna 2263 klientů, v roce 2016 pak 3136 klientů, 2015 to bylo 
2610 klientů a o rok dříve 1701.
Spokojenost klientů s poradenstvím přičítáme kvalitní propagaci a zejména výbornému on-line pora-
denskému systému, který vyrobila Česká společnost AIDS pomoc ze soukromých darů v předchozím 
roce. Uživatelé dávají přednost moderním internetovým stránkám a moderním technologiím před 
emailem. Navíc rostoucí databáze odpovědí na předchozí otázky dává možnost najít odpověď na svůj 
dotaz i bez položení dotazu nového – tedy pouhým vyhledáním odpovědi na dotaz podobný, položený               
v minulosti.

Data jsou čerpána z ON_LINE systému modulu PORADNA ve vlastnictví ČSAP za období od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2018. Rozdíl mezi počtem dotazů položených a zodpovězených je způsoben rozdělením statistiky 
na kalendářní roky. Dotaz byl v jiném roce položen a v jiném zodpovězen.

Detailní provoz a statistika internetových poraden.

Poradna       Dotazy Zodpovězeno

Poradna: Testování na HIV, spolehlivost testů; místa, kde se nechat testovat  623 623

Poradna: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování   1638 1639

Poradna pro silové a záchranné složky státu    2 2

Poradna pro rodinné příslušníky a osoby blízké HIV+   7 7
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Právní poradna v oblasti HIV/AIDS     31 31

Poradna HIV a zaměstnání - pro zaměstnavatele, kolegy v práci, personalisty 4 4

Poradna pro osoby HIV+, léčba HIV/AIDS    122 120

Poradna pro ostatní témata HIV/AIDS     7 7

CELKEM       2434 2433

 Rozdíl mezi počtem dotazů položených a zodpovězených je způsoben rozdělením 

statistiky na kalendářní roky. Dotaz byl v jiném roce položen a v jiném zodpovězen.

Internetové stránky a weby České společnosti AIDS pomoc navštívilo měsíčně v průměru 30 000 
originálních uživatelů (každý je započítán pouze jednou i při opakovaných návštěvách), kteří si měsíčně 
přečetli cca 46 700 zobrazených stránek. Jedná se o měsíční nárůst cca 10 000 uživatelů. Přičítáme 
to zpřehlednění struktury webů. Ročně se tak jedná o více než 360 000 originálních uživatelů, kteří 
si přečtou přes 1,6 mil. 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, kde jsou 
informace a rady velmi detailně uvedené.

Doména Uživatelé Návštěvy Zobr. stránky Poč. str. za Prům. čas   
                   1 návštěvu  náv. (min)

aids-pomoc.cz 65 807 119 651 545 303 5,35 4:58

hiv-testovani.cz 56 722 85 826 247 063  dočasně sloučeno s hiv-prevence.cz             

hiv-prevence.cz 195 932 289 491 623 296 2,15 2:28

hiv-komunita.cz 32 813 54 976 164 989 3,00 2:49

hiv-prace.cz 1 297 1 451 3 774  integrováno do hiv-prevence.cz a hiv-komunita.cz

hiv-uniforma.cz 731 780 1 360  integrováno do hiv-prevence.cz a hiv-komunita.cz

cervenastuzka.cz 6 979 8 381 14 759 1,76 1:02

CELKEM 360 281 560 556 1 600 544

měsíční průměr 30 023,41 46 713,00 133 378,66

Data jsou čerpána z Google Analytics za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Doména Uživatelé Návštěvy Zobr. stránky Poč. str. za 1 náv. Prům. čas 1 náv.  (min.) 

aids-pomoc.cz 65 807 119 651 545 303 5,35 4:58

hiv-testovani.cz 56 722 85 826 247 063 dočasně sloučeno s hiv-prevence.cz 

hiv-prevence.cz 195 932 289 491 623 296 2,15 2:28

hiv-komunita.cz 32 813 54 976 164 989 3 2:49

hiv-prace.cz 1 297 1 451 3 774 integrováno do hiv-prevence.cz a hiv-komunita.cz

hiv-uniforma.cz 731 780 1 360 integrováno do hiv-prevence.cz a hiv-komunita.cz

cervenastuzka.cz 6 979 8 381 14 759 1,76 1:02

CELKEM 360 281 560 556 1 600 544

měsíční průměr 30 023,41 46 713,00 133 378,66

Data jsou čerpána z Google Analytics za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
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TESTOVÁNÍ NA HIV,                                              
SYFILIS, HCV A HBV
Fakta: Dohromady ve všech našich pracovištích:

• Uskutečnili jsme celkem 6144 testů na HIV. 2945 laboratorních testů na HIV z venózních 
odběrů (krev ze žíly). 3141 rychlotestů na HIV z kapilární krve (kapka krve z prstu). 

• V poradnách jsme HIV diagnostikovali v Praze u 20 případů a v Ostravě u 2 osob. 

• V sanitkách jsme odhalili 6 pozitivních na HIV a 3 reaktivní cizince. 

• Uskutečnili jsme celkem 3871 rychlotestů na syfilis, z nichž jsme zjistili 56 lidí s podezřením 
na syfilis (testy byly reaktivní). 

• Uskutečnili jsme celkem 2458 rychlotestů na hepatitidu C, z nichž 7 bylo reaktivních. 

• Realizovali jsme 1197 testů na žloutenku B, žádný nebyl reaktivní. 

• Dohromady jsme uskutečnili 14 342 testů na všechny infekce.

• Celé HIV testování ČSAP tvoří 10,58 % všech záchytů HIV za rok 2018 v ČR.

TESTOVÁNÍ 
NA HIV V PRAZE
Nejvýznamnějším bezplatným a anonymním 
testovacím místem na HIV v Česku je poradna 
v Domě světla v Praze, kterou naše společnost 
provozuje již od října 1999. Testovací místo bylo 
v roce 2018 v provozu každé pondělí od 16 do 19 
hodin a každou středu od 9 do 12 hodin (mimo 
státní svátky). Výsledky se sdělují vždy následu-
jící pondělí v rámci odpoledních hodin poradny.
Poradnu v Domě světla navštívilo 3535 klientů 
(plánováno bylo 3550). Každý návštěvník získal 
preventivní balíček s kondomem a lubrikantem. 
Celkem jsme provedli 3522 HIV testů, z nichž 
2470 byly laboratorní testy z venózní krve a 1027 
rychlotesty z kapilární krve. Z testů na HIV bylo 8 
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reaktivních (kapilárních) a 17 pozitivních (venózních). Provedli jsme rovněž 2147 testů na syfilidu (z 
nich bylo 39 reaktivních – následoval venózní odběr a z nich bylo potvrzeno 16 případů akutní syfilidy, 
zbytek byl negativní), 1970 testů na HCV (6 reaktivních) a 971 na HBV - z nichž žádný nebyl reaktivní. 
Poradnu navštívilo 1384 klientů ze skupiny mužů majících sex s muži (MSM), což je 56,3 % ze skupiny 
mužů, a 97,9 % klientů, kteří navštívili naše pracoviště, bylo v riziku nebo po rizikové situaci.

Rizika klientů Praha počet procento

Pohlavně přenosná choroba v anamnéze 497 14,1 %

Zkušenost s chemsexem 270 7,6 %

Injekční uživatelé drog 29 0,8 %

Muži mající sex s muži 1384 56,3 %

Kontakt s HIV pozitivní osobou neznámé virové nálože 137 3,9 %

Sexbyznys (poskytovatelé i uživatelé) 458 13,0 %

Celkově skupina v riziku *) 3462 97,9 %

*) jedná se o součet podstoupených rizik klientů, rizika u klientů mohou být i kumulovaná

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ ženy muži jiné

3 535 165 1 645 1 117 436 106 66 1 074 2 460 1

ČR SR Ostatní 1. 2. 3. a další

2 717 205 613 3 207 268 60

Opakovaná návštěva je sledovaná od srpna 2017, tedy od spuštění systému PIST 1.0

rychlotesty laboratorní negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

1 027 2 470 3 472 8 17 2 069 39 16

negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

1 964 6 nevíme 971 0 0

Celkem 
klientů

Věk klientů Pohlaví

SYFILISHIV

HCV HBV

Stát Kolikátá návštěva  klienta
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TESTOVÁNÍ 
NA HIV V OSTRAVĚ
V Ostravě provozujeme poradnu za laskavé podpory Fakultní nemocnice v Porubě v prostorách tamní 
kliniky infekčního lékařství. Poradna je v provozu od 8. října 2009, vždy každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Moravskoslezskou poradnu navštívilo v loňském roce 432 klientů. Každý návštěvník získal preventivní 
balíček s kondomem a lubrikantem. Provedli jsme celkem 428 HIV testů, z nichž 95 byly laboratorní                    
z venózní krve a 333 rychlotestů z kapilární krve. Dva HIV testy byly pozitivní (vše MSM).
Provedli jsme rovněž 208 testů na syfilis (5 pozitivní), 28 testů na HCV a 13 na HBV - z testů HCV                        
a HBV byly všechny negativní. Poradnu navštívilo 147 klientů ze skupiny MSM, což je 47 % ze skupiny 
mužů, a 76,6 % klientů, kteří navštívili naše pracoviště, bylo v riziku nebo po rizikové situaci.
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Rizika klientů Ostrava počet procento

Pohlavně přenosná choroba v anamnéze 41 9,5 %

Zkušenost s chemsexem 14 3,2 %

Injekční uživatelé drog 7 1,6 %

Muži mající sex s muži 147 47,0 %

Kontakt s HIV pozitivní osobou neznámé virové nálože 12 2,8 %

Sexbyznys (poskytovatelé i uživatelé) 57 13,2 %

Celkově skupina v riziku *) 331 76,6 %

*) jedná se o součet podstoupených rizik klientů, rizika u klientů mohou být i kumulovaná

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ ženy muži jiné

432 21 198 127 68 15 3 119 313 0

ČR SR Ostatní 1. 2. 3. a další

417 11 4 399 26 7

Opakovaná návštěva je sledovaná od srpna 2017, tedy od spuštění systému PIST 1.0

rychlotesty laboratorní negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

233 93 426 0 2 203 5 5

negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

28 0 0 13 0 0

HCV HBV

Stát Kolikátá návštěva  klienta

Celkem                            
klientů

Věk klientů Pohlaví

SYFILISHIV
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TESTOVÁNÍ 
NA HIV V OLOMOUCI
V Olomouci provozujeme poradnu za laskavé podpory Krajské hygienické stanice Olomouc a Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě. Olomoucká poradna je v provozu od 31. března 2016 každou středu od 13:30 
do 16:30 hodin. Spádovou oblastí jsou okresy Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Kroměříž a částečně 
Opava, Bruntál a Svitavy.
Středomoravskou poradnu navštívilo 357 klientů. Každý návštěvník získal preventivní balíček s kondo-
mem a lubrikantem. V poradně jsme provedli celkem 357 HIV testů, z nichž 104 byly laboratorní z venózní 
krve a 253 rychlotestů z kapilární krve. Všechny HIV testy byly negativní. Dále jsme udělali 238 testů na 
syfilis (1 pozitivní), 57 testů na HCV a 33 na HBV - z testů HCV a HBV byly všechny negativní. Poradnu 
navštívilo 177 klientů ze skupiny MSM, což je 68,6 % ze skupiny mužů, a 98,3 % klientů, kteří navštívili 
naše pracoviště, bylo v riziku nebo po rizikové situaci.
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Rizika klientů Olomouc počet procento

Pohlavně přenosná choroba v anamnéze 31 8,7 %

Zkušenost s chemsexem 27 7,6 %

Injekční uživatelé drog 7 2,0 %

Muži mající sex s muži 177 68,6 %

Kontakt s HIV pozitivní osobou neznámé virové nálože 5 1,4 %

Sexbyznys (poskytovatelé i uživatelé) 28 7,8 %

Celkově skupina v riziku *) 351 98,3 %

*) jedná se o součet podstoupených rizik klientů, rizika u klientů mohou být i kumulovaná

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ ženy muži jiné

357 28 170 97 49 9 4 99 258 0

ČR SR Ostatní 1. 2. 3. a další

342 10 5 353 4 0

Opakovaná návštěva je sledovaná od srpna 2017, tedy od spuštění systému PIST 1.0

rychlotesty laboratorní negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

253 104 357 0 0 237 1 1

negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

57 0 0 33 0 0

Pohlaví

SYFILISHIV

HCV HBV

Stát Kolikátá návštěva  klienta

Celkem                            
klientů

Věk klientů
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TESTOVÁNÍ 
NA HIV V TEPLICÍCH
Severočeskou pobočku v Teplicích jsme otevřeli v březnu 2017. Spádovou oblastí HIV poradny jsou 
města Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litvínov, Bílina, Most a jejich okolí. Poradnu provozujeme za 
laskavé podpory Nemocnice Teplice ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. 
Teplický HIV checkpoint je v provozu každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Severočeskou poradnu navštívilo 443 klientů (plánováno bylo 400). Každý návštěvník získal preven-
tivní balíček s kondomem a lubrikantem. V poradně jsme provedli 443 HIV testů, z nichž 60 byly labo-
ratorní z venózní krve a 383 rychlotestů z kapilární krve. Všechny HIV testy byly negativní. Dále jsme 
udělali 337 testů na syfilis (1 pozitivní), 55 testů na HCV (1 pozitivní) a 16 na HBV. Poradnu navštívilo 137 
klientů ze skupiny MSM, což je 45,8 % ze skupiny mužů, a 72,5 % klientů, kteří navštívili naše pracovi-
ště, bylo v riziku nebo po rizikové situaci.
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Rizika klientů Teplice počet procento

Pohlavně přenosná choroba v anamnéze 40 9,0 %

Zkušenost s chemsexem 17 3,8 %

Injekční uživatelé drog 12 2,7 %

Muži mající sex s muži 137 45,8 %

Kontakt s HIV pozitivní osobou neznámé virové nálože 12 2,7 %

Sexbyznys (poskytovatelé i uživatelé) 34 7,7 %

Celkově skupina v riziku *) 321 72,5 %

*) jedná se o součet podstoupených rizik klientů, rizika u klientů mohou být i kumulovaná

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ ženy muži jiné

443 52 169 114 74 27 7 143 299 1

ČR SR Ostatní 1. 2. 3. a další

431 3 9 419 16 8

Opakovaná návštěva je sledovaná od srpna 2017, tedy od spuštění systému PIST 1.0

rychlotesty laboratorní negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

383 60 443 0 0 336 1 1

negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

54 1 1 32 0 0

Pohlaví

SYFILISHIV

HCV HBV

Stát Kolikátá návštěva  klienta

Celkem                            
klientů

Věk klientů
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TESTOVÁNÍ 
NA HIV V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Pobočka v Českých Budějovicích je v provozu od května 2017. Spádovou oblastí HIV poradny jsou mimo 
České Budějovice také města Český Krumlov, Vodňany, Kaplice, Třeboň a jejich okolí. Poradnu provo-
zujeme za laskavé podpory Rozkoše bez rizika ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí 
nad Labem. Českobudějovická HIV poradna je v provozu každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Jihočeskou poradnu navštívilo 322 klientů (plánováno bylo 300). Každý návštěvník získal preventivní 
balíček s kondomem a lubrikantem. V poradně jsme provedli celkem 314 HIV testů, z nichž 118 byly 
laboratorní z venózní krve a 196 rychlotestů z kapilární krve. Všechny HIV testy byly negativní. Dále 
jsme udělali 98 testů na syfilis, 39 testů na HCV a 16 na HBV - z nichž žádný nebyl reaktivní. Poradnu 
navštívilo 126 klientů ze skupiny MSM, což je 55,8 % ze skupiny mužů, a 92,2 % klientů, kteří navštívili 
naše pracoviště, bylo v riziku nebo po rizikové situaci.
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Rizika klientů České Budějovice   počet procento

Pohlavně přenosná choroba v anamnéze 30 9,3 %

Zkušenost s chemsexem 19 5,9 %

Injekční uživatelé drog 3 0,9 %

Muži mající sex s muži 126 55,8 %

Kontakt s HIV pozitivní osobou neznámé virové nálože 10 3,1 %

Sexbyznys (poskytovatelé i uživatelé) 47 14,6 %

Celkově skupina v riziku *) 297 92,2 %

*) jedná se o součet podstoupených rizik klientů, rizika u klientů mohou být i kumulovaná

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ ženy muži jiné

322 26 166 68 37 16 9 96 226 0

ČR SR Ostatní 1. 2. 3. a další

313 3 6 309 12 1

Opakovaná návštěva je sledovaná od srpna 2017, tedy od spuštění systému PIST 1.0

rychlotesty laboratorní negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

196 118 314 0 0 98 0 0

negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

39 0 0 16 0 0

Pohlaví

SYFILISHIV

HCV HBV

Stát Kolikátá návštěva  klienta

Celkem                            
klientů

Věk klientů
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TESTOVÁNÍ 
NA HIV V HRADCI KRÁLOVÉ
V roce 2018 jsme otevřeli novou pobočku v Hradci Králové se spádovou oblastí pro Královehradecký a Pardu-
bický kraj. Testovací místo bylo zřízeno ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na Infekční klinice 
v přímé spolupráci s tamním HIV centrem. Checkpoint byl zprovozněn 29. května 2018 a jeho provozní doba je 
každé pracovní úterý od 15 do 18 hodin. Personál byl proškolen v Domě světla v Praze.
Východočeskou poradnu navštívilo 308 klientů (plánováno bylo 250). Každý návštěvník získal pre-
ventivní balíček s kondomem a lubrikantem. V poradně jsme provedli 308 HIV testů, z nichž 99 byly 
laboratorní z venózní krve a 209 rychlotestů z kapilární krve. Všechny HIV testy byly negativní. Dále 
jsme udělali 145 testů na syfilis (2 reaktivní a z toho 1 akutní syfilis, druhý byl borelióza), 138 testů na 
HCV a 43 na HBV - z nichž žádný nebyl reaktivní. Poradnu navštívilo 152 klientů ze skupiny MSM, což je 
68,2 % ze skupiny mužů, a „111 %“ klientů, kteří navštívili naše pracoviště, bylo v riziku nebo po rizikové 
situaci. Číslo nad 100 % značí, že klienti měli kumulované rizikové situace.



25

 

)

Rizika klientů Hradec Králové počet procento

Pohlavně přenosná choroba v anamnéze 30 9,7 %

Zkušenost s chemsexem 16 5,2 %

Injekční uživatelé drog 4 1,3 %

Muži mající sex s muži 152 68,2 %

Kontakt s HIV pozitivní osobou neznámé virové nálože 19 6,2 %

Sexbyznys (poskytovatelé i uživatelé) 45 14,6 %

Celkově skupina v riziku *) 342 „111,0“ %

*) jedná se o součet podstoupených rizik klientů, rizika u klientů mohou být i kumulovaná , číslo převyšující 100 % je právě 
projevem kumulace rizikových situací

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ ženy muži jiné

308 20 136 87 48 10 7 85 223 0

ČR SR Ostatní 1. 2. 3. a další

295 4 9 305 3 0

Opakovaná návštěva je sledovaná od srpna 2017, tedy od spuštění systému PIST 1.0

rychlotesty laboratorní negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

209 99 308 0 0 145 2 1

negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

138 0 0 43 0 0

Pohlaví

SYFILISHIV

HCV HBV

Stát Kolikátá návštěva  klienta

Celkem                            
klientů

Věk klientů
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TESTOVÁNÍ 
NA HIV V SANITKÁCH
Dvě mobilní ambulance České společnosti AIDS pomoc v roce 2018 provedly celkem 747 HIV testů 
(v roce 2017 to bylo 2536 klientů, v roce 2016 pak 2013 klientů a v roce 2015 jen 1156 klientů) a 703 
testů na syfilis. Výrazné snížení počtu testů zavinilo nezískání finanční podpory na provoz sanitek ze 
strany Ministerstva zdravotnictví ČR, a proto byl jejich provoz v roce 2018 omezen. Díky soukromému 
dárci JUDr. G. Bubníkovi jsme v závěru roku mohli nakoupit rychlotesty a obnovit testování.
Terénní testování v mobilních ambulancích bylo zaměřeno především na klíčovou cílovou skupinu 
MSM, která představovala téměř 80 % všech provedených testů (402 klientů). Podrobnější údaje                                  
o klientele uvádíme v tabulce.
Devět terénních HIV testů bylo reaktivních, z nichž bylo 6 HIV pozitivních převedeno na léčbu v ČR, ve 
třech případech šlo o cizince, kteří nežijí trvale v ČR). Znamená to, že při každém přibližně 80. testu 
zjistíme HIV infekci, což je vysoce efektivní způsob testování v rámci veškerého testování prováděné-
ho v Česku. Dále bylo odhaleno 8 případů syfilidy, z nichž 5 případů bylo v akutní fázi infekce.
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Pracoviště: sanitky
informace o klientech

1

Rizika klientů počet procento

Pohlavně přenosná choroba v anamnéze 94 12,6 %

Zkušenost s chemsexem 49 6,6 %

Injekční uživatelé drog 17 2,3 %

Muži mající sex s muži 402 79,6 %

Kontakt s HIV pozitivní osobou neznámé virové nálože 15 2,0 %

Sexbyznys (poskytovatelé i uživatelé) 70 9,4 %

Celkově skupina v riziku *) 775 „103,7“ %

*) jedná se o součet podstoupených rizik klientů, rizika u klientů mohou být i kumulovaná , číslo převyšující 100 % je právě 
projevem kumulace rizikových situací

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ ženy muži jiné

747 50 327 250 87 20 13 220 523 4

ČR SR Ostatní 1. 2. 3. a další

481 84 182 714 23 10

Opakovaná návštěva je sledovaná od srpna 2017, tedy od spuštění systému PIST 1.0

rychlotesty laboratorní negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

746 3 740 6 3 703 8 5

negativní reaktivní pozitivní negativní reaktivní pozitivní

171 0 0 89 0 0

Pohlaví

SYFILISHIV

HCV HBV

Stát Kolikátá návštěva  klienta

Celkem                            
klientů

Věk klientů
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SEBETESTOVÁNÍ NA HIV
V roce 2018 jsme spustili dvouletý pilotní projekt sebetestování na HIV domácími testy, které je selektivě 
propagováno a aktivně nabízeno zejména prostřednictvím sociálních sítí, s cílem oslovit sexuálně aktivní 
MSM ve vysokém riziku nákazy HIV (gay seznamky Grindr a Iboys.cz, gay kluby a sauny, www.hiv-testo-
vani.cz, a další). Chceme pozitivně motivovat MSM k podstoupení testu, zejména pak ty z nich, kteří mají 
obavy z prozrazení identity při testu ve zdravotnickém zařízení nebo na malém městě, případně je pro 
ně nejbližší testovací místo příliš vzdálené. Smyslem kampaně je rovněž oslovit ty klienty, kteří jsou ve 
vysoké míře nákazy HIV, ale míru rizika si neuvědomují a tudíž běžně HIV test nepodstupují.
Zájemce o test vyplní vstupní elektronický on-line dotazník www.hiv-pomoc.cz/domaci-test-dotaz-
nik, jehož cílem je vytipovat uživatele z klíčové cílové populace a vhodného kandidáta na sebetestování. 
Klient je následně automaticky přesměrován s přiděleným kódem do systému PIST, kde je mu vytvořen 
anonymní profil, ke kterému si klient sám vytvoří přístupové heslo. Následně absolvuje on-line elektro-
nické předtestové poradenství. Klientům, kteří jsou vyhodnoceni jako vhodní kandidáti na sebetestování, 
následně poradce zdarma zašle domácí test v originálním balení od výrobce. Testy jsou schváleny pro 
domácí použití v EU.
O každém svém úkonu je klient informován emailem. Po obdržení domácího testu a potvrzení jeho doru-
čení doručovatelskou firmou je klientovi v jeho anonymním profilu v PISTu aktivována možnost zazna-
menat výsledek testu. Pokud tak neučiní sám, je klient vyzván emailem. Motivačním prvkem je odměna 
formou 50 kreditů (obdoba 50 Kč) do placené zóny gay seznamovací sociální sítě IBOYS. Po skončení 
procesu se dotazujeme, opět elektronicky, na spokojenost s testem a doplňující informace.
HIV sebetestování není určeno k definitivnímu potvrzení HIV diagnózy, jde pouze o screeningový test na 
přítomnost HIV-1/2 protilátek nebo HIV-1 p24 antigenu.
Celý systém vyvinula ČSAP v roce 2018 a je již odzkoušený a funkční. V průběhu roku jsme rozeslali 
318 domácích testů úzce vybrané skupině MSM po rizikových situacích. Celkem 179 testovaných vrátilo 
výsledek testu do našeho systému a označilo ho jako negativní, jeden test označili jako nejasný a 23 
jako chybu. 109 klientů nám výsledek testu nesdělilo. Návratnost informace o výsledku testu je v našem 
systému anonymního sebetestování 56,3 procent.
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SYSTÉM PIST 
ROK A PŮL PROVOZU
 
On-line systém PIST vyrobila ČSAP bez podpory státu v 
letech 2016 a 2017. Systém byl spuštěn v srpnu 2017 a v roce 
2018 ho využívaly 3 organizace (10 pracovišť) ve 2 zemích. 
Prostřednictvím systému PIST bylo do konce roku 2018 
provedeno přes 9000 poradenství a realizováno přes 17 000 
testů na infekce (HIV, lues, HBV, HCV).
PIST v současné fázi umožňuje:

• - anonymní předtestové poradenství on-line v reálném čase
• - podporu poradcům ve smyslu doporučení vhodné doby
• pro test, ať už laboratorní, nebo rychlotest, na HIV, syfilis (v 

dalších měsících i další infekce, zejména HCV, HBV apod.)
• - potestové poradenství a doporučení (na základě sexuál-

ního chování PIST určí další vhodný čas na testy a doporučí 
preventivní opatření – užívání kondomu nebo PrEP apod.)

• - vyzvednutí výsledků testů na jakémkoliv zapojeném pra-
covišti

• - vyhodnocování dat o rizikovém chování populace (v bu-
doucnu využijeme pro lepší zacílení prevence)

• - zajištění detailní evidence realizovaných poradenství, 
použitých testů (důležitá statistická data pro vyhodnocení 
spolehlivosti rychlotestů a klíčové údaje pro budoucí zacílení 
preventivních aktivit.)

• - automatické anonymní hlášení výsledků rychlotestů přímo 
do databáze NRL-SZÚ

• - zpětnou vazbu klientů na testování (zdravotní i poraden-
skou část) – automaticky vyhodnocovanou na konkrétní 
pracovníky

Veřejnou část pro klienty (zájemce o test) lze vyzkoušet zde www.hiv-testovani.cz/chcitest.

Ukázka přehledové části systému PIST – pozice vedoucího pracovníka pro průběh procesu testů
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BESEDY S HIV POZITIVNÍM 
LEKTOREM A INTERAKTIVNÍ 
WEBINÁŘ PRO ŠKOLY
Fakta: Besedu s HIV+ lektorem absolvovalo 3658 studentů.

Besedy na téma HIV/AIDS jsou realizovány Českou společností AIDS pomoc již od roku 2003 a 
každoročně po nich narůstá poptávka. Každá z besed je zcela unikátní a její autenticita je zaručena mj. 
i tím, že lektorem je HIV+ přednášející.
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 prováděny za poplatek 1500,-Kč. V roce 2018 byl poplatek pro mimopražské 
školy zvýšen na 4500 Kč z důvodu nepřidělení dotace ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Vzdělávání pro pražské školy dofinancovalo Hlavní město Praha, a proto zůstal pro tato školská 
zařízení poplatek na původní výši. Všechny školy bez rozdílu měly možnost zdarma sledovat on-
line vysílání vzdělávacího webináře pro 8. a 9. ročníky základních škol a pro střední školy. Vysílání                              
v roce 2018 jsme uskutečnili za účasti odborníků ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem                          
a Státního zdravotního ústavu v květnu 2018.
Pro vybrané (specializované) typy škol, jako jsou odborné školy sociálně právní nebo zdravotnické, 
provádí přednášky také 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,                                           
v některých případech také na 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 se věnuje pozornost dětským domovům, domovům dětí a mládeže, 
letním táborům. Účastníme se velkých kulturních akcí, na kterých přednášíme o problematice HIV/
AIDS. Jedná se například o filmové festivaly Jeden svět a Mezipatra, zde se provádí beseda po 
ukončené projekci filmu s tématikou HIV/AIDS, a hudební festivaly. Projekt Besedy o problematice 
AIDS s HIV pozitivním lektorem šíří informovanost u lidí, kteří začínají se svým sexuálním životem. 
Jejich informovanost a vhled do problematiky nám (a samozřejmě i ostatním subjektům působícím 
na poli boje proti AIDS) zajistí do budoucna silnou platformu pro zamezení šíření HIV prostřednictvím 
rizikového sexuálního chování.
Celkem bylo v roce 2018 provedeno 60 besed pro 2214 žáků a 123 pedagogů. Z toho pro Prahu to 
bylo 26 besed pro 890 žáků a 55 pedagogů. Interaktivní internetové „live“ TV vysílání pro žáky škol 
sledovalo 1444 studentů ve 36 školách po celé ČR. Z toho z Prahy přímo to bylo 27 škol s 1131 žáky.
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DOBROVOLNÍCI
Česká společnosti AIDS pomoc je hrdá na svou základnu dobrovolnic 
a dobrovolníků, kteří se podílejí na celém chodu organizace, a to bez 
nároku na odměnu.

Dobrovolnický tým čítá průběžně 25 lidí a je etablovaný nejen v oblasti před- a potestového poradenství. 
Řada dobrovolnic a dobrovolníků se také podílela na organizaci preventivních akcí, které naše organizace 
během roku pořádala. Akce byly zaměřeny na propagaci bezpečnějšího sexu a s tím související osvětovou 
činnost a prevenci HIV/AIDS (Prague Pride, preventivní tramvaje 1. prosince apod.). Dobrovolnická práce 
je rozdělena do neoficiálních týmů, které se věnují testování, výpomoci s realizací preventivních akcí, 
překladům zahraničních materiálů do češtiny a podpoře klientů azylového domu.
Členem dobrovolnického týmu se může stát každý, kdo má zájem zapojit se do libovolné činnosti České 
společnosti AIDS pomoc v Praze nebo v regionech. Dobrovolnický program je otevřen všem zájemcům. 
Většina dobrovolnické základny je tvořena studenty nebo příslušníky skupin, které jsou problematikou 
HIV/AIDS nejvíce dotčeny. Dobrovolná práce je vykonávána na základě smlouvy o dobrovolnické 
činnosti a vždy jí předchází úvodní konzultace s koordinátorem dobrovolníků a vstupní školení.

STREETWORKING
Streetworkeři realizovali 2981 osobních setkání v gay klubech. Cel-
kem jsme rozdali 90 017 preventivních balíčků (kondom a lubrikant).

Projekt „Streetwork v gay komunitě“ vychází z jednoduché pragmatické filozofie harm reduction, 
jejímž hlavním cílem je ochrana veřejného zdraví formou snižování rizik. Hlavní cílovou skupinou 
projektu jsou muži mající sex s muži. Streetwork provádíme od roku 2008 a jeho primárním posláním 
je poradenství v oblasti bezpečnějšího sexu a také distribuce preventivních balíčků obsahujících 
kondom, lubrikant a informační letáky o HIV/AIDS a dalších sexuálně přenosných nemocech.
Dalším a neméně důležitým cílem je motivace MSM k tomu, aby se o svůj tzv. serostatus zajímali 
a nechali se testovat na HIV protilátky. Vlastní práce streetworkera spočívá v navštěvování míst – 
podniků, které MSM navštěvují. Jde o gay kluby, diskotéky, kavárny, sauny nebo porno kina. V těchto 
podnicích streetworker nejdříve domlouvá své působení s majiteli a provozními. Následně kontaktuje 
návštěvníky, rozdává preventivní balíčky a se zájemci danou problematiku diskutuje.
V roce 2018 proběhlo celkem 2981 setkání našich streetworkerů v klubech po celé ČR. V předchozím 
roce to bylo jen necelých 1000 setkání. Aktivitu osobních setkání v gay klubech v nočních hodinách 
jsme byli nuceni výrazně omezit z důvodu přidělení nízké dotace, která neodpovídala velikosti 
předkládaného projektu.
Streetworkeři se také účastnili 4 festivalů, na nichž distribuovali 28 000 kusů kondomů a 15 500 
preventivních balíčků (kondom, lubrikant, vizitka a krabička), tedy o 19 658 ks více, než předchozí 
rok, a dalších materiálů (edukativní pivní tácky, publikace apod.). Dále bylo do gay klubů po celé ČR 
distribuováno dalších 46 517 preventivních balíčků. Celkem jsme tedy rozdali 90 017 kondomů.
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PRAGUE PRIDE
Celkem u 683 zájemců jsme v průběhu týdne Prague Pride (6.-11. 8.) udělali 1800 testů na 
různé infekce. Někdo se nechal otestovat na HIV, jiní využili možnost rychlých testů na syfilidu 
nebo žloutenku B či C. Testy probíhaly v pondělí a ve středu v Domě světla, od úterý do pátku na 
Střeleckém ostrově a v sobotu odpoledne na pražské Letné. Poprvé jsme během festivalu testovali ve 
velkém stanu s kapacitou 8 poradenských míst, 4 odběrových pracovišť a 3 laboratoří.
Na Letné si zájemci o test bohužel museli nejdříve vystát dlouhou frontu, protože zájemců bylo více, 
než jsme dokázali uspokojit. V ní si mohli čekání zkrátit vyplněním předtestového dotazníku ve svém 
mobilu či tabletu. V klimatizovaném stanu pak každý absolvoval rozhovor s poradcem a výběr infekcí, 
na které následně probíhal odběr krve pro potřebné testy. Výsledky byly zhruba za hodinu k dispozici.
Celkem 17 pracovníků České společnosti AIDS pomoc a dobrovolníků z pražských nemocnic 
uskutečnilo 679 testů na HIV, 620 testů na syfilidu, 345 testů na hepatitidu C a 156 testů na 
hepatitidu B.
Z 683 zájemců o testování bylo 217 žen, 461 mužů a 5 osob jiného pohlaví. Muži mající sex muži 
představovali 84,5 % z testovaných mužů. Nejvíce testovaných osob bylo z věkové skupiny 20 až 29 
let – celkem 319, následovalo 188 třicátníků, 78 čtyřicátníků, 74 příslušníků skupiny mládeže do 19 let, 
18 osob ve skupině 50 až 59 let a 6 osob nad 60 let.
Na Letné se jednalo zřejmě o největší bezplatné a anonymní mobilní testování prováděné na jednom 
místě v Evropě - a to jak rozsahem provozu, tak i počtem testovaných infekcí. Bohužel velká akce                   
s velkým počtem lidí s sebou nese rizika technických problémů. I když jsme si pojistili internet                                    
u všech tří operátorů, připojení bylo nestabilní a jeho neustálé výpadky výrazně komplikovaly práci.
Testování během Prague Pride stálo celkově více než půl milionu korun a bylo financováno zejména 
z darů soukromých osob a firem ABBVIE, GILEAD a GSK. Ministerstvo zdravotnictví ČR na terénní 
testování infekcí pro rok 2018 neposkytlo naší společnosti ani dalším neziskovkám jedinou korunu! 
Jsme proto velmi vděční za podporu firemních dárců.
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CHARITATIVNÍ BĚH FUN & RUN
V roce 2018 jsme již osmým rokem společně s Prague Pride týmem zorganizovali charitativní 
běh FUN&RUN. Akce pořádaná u příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii a transfobii                                        
a připomínající oběti nemoci AIDS proběhla 19. května a zapojilo se do ní přes pět stovek účastníků                        
a příznivců. Běh pořádáme každoročně v květnu u příležitosti mezinárodního dne boje proti 
homofobii, který připadá na 17. května. Právě v tento den v roce 1990 byla homosexualita vyškrtnuta 
z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace. Dalším cílem charitativního běhu 
bylo nejen upozornit na oběti nemoci AIDS, ale zejména podpořit lidí bojující s HIV a omezit jejich 
společenskou diskriminaci. Právě oběti AIDS jsou celosvětově každoročně připomínány třetí květnovou 
neděli. Charitativní akce vynesla celkem 58 530 Kč, částku si mezi sebe rovným dílem rozdělily online 
LGBT poradna Sbarvouven.cz a Dům světla České společnosti AIDS pomoc.
V průběhu celého dne bylo možné zdarma a anonymně zjistit svůj HIV status v sanitce České 
společnosti AIDS pomoc. Tuto možnost využilo 79 zájemců.
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SVĚTLO PRO AIDS
Na památku obětí AIDS se díky inciativě České společnosti AIDS pomoc rozsvítilo v neděli 20. 5. 2018 
červeným světlem několik budov v Praze, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a dalších městech. Světlo pro 
AIDS představuje celosvětovou vzpomínku na ty, kteří podlehli AIDS. V Praze se tak do červena zbarvilo 
např. obchodní centrum Nový Smíchov, žižkovská televizní věž anebo Karlínské divadlo, v Ostravě 
svítila věž Nové radnice, v Plzni budova divadla, v Ústí nad Labem se červeně rozsvítilo Severočeské 
divadlo.

PREVENTIVNÍ TRAMVAJE 
PROPAGOVALY SVĚTOVÝ DEN                                  
BOJE PROTI AIDS
První prosinec je celosvětovým dnem boje proti AIDS. České společnosti AIDS pomoc se opět podařilo 
do aktivit k tomuto dni zapojit dopravní podniky větších českých a moravských měst. V Praze, Brně, 
Ostravě, Plzni, Liberci, Českých Budějovicích a Teplicích vypravila Česká společnost AIDS pomoc 
preventivní tramvaje/trolejbusy/autobusy. Občané a návštěvníci těchto měst v nich mohli získat 
informace o problematice HIV/AIDS, včetně té, kde se ve svém regionu mohou nechat otestovat. 
Tramvaje (někde trolejbusy či autobusy) vyjely 29. 11. odpoledne a byli v nich dobrovolníci, medici                         
a preventisté, kteří zodpovídali pasažérům jejich dotazy. Cestující dostali také preventivní balíčky   
a mohli přispět na boj proti AIDS zakoupením odznáčku se symbolem červené stužky. Výtěžek 
z prodeje byl využit na další preventivní aktivity. V Liberci se zájemci ve stejnou dobu mohli nechat 
otestovat krevními rychlotesty na HIV v naší sanitce v zastávce Fügnerova. Již tradičně je akce 
podpořena místním Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce. V tramvaji se uskutečnila i tisková 
konference.
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KOMUNITNÍ PROJEKTY HIV+
POZITIVNĚ!
Dvouměsíčník POZITIVNĚ! je prvotně 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 do čekáren 
specializovaných lékařů, poraden ČSAP a HIV center v celé České republice. V roce 2018 bylo vydáno 6 
čísel a díky narůstajícímu objemu informací pro cílovou skupinu, došlo k rozšíření počtu stran.

Leden – únor 2018 
Přední světová odbornice na HIV byla v Praze a Plzni 
Nové poučení pro HIV+ pacienty 
Příběh z Británie: Chtěl pilotovat letadla, ale kvůli HIV nedostal licenci 
Dům světla v Praze: Testujeme žloutenku i syfilidu 
Dejvické divadlo zahraje o vědci Antonínu Holém

Březen - duben 2018 
Proč jsme nepojistitelní na úraz či pracovní neschopnost? 
Brožura MOJE PRVNÍ KROKY 
SZÚ má nesrovnalosti v nákupech diagnostiky HIV a žloutenek 
Vyvíjí se méně toxický lék proti HIV

Květen - červen 2018 
CONCHITA WURST zveřejnila svůj HIV status 
Oceňujeme pracovní postup pro PrEP 
Pojišťovny a praxe s pozitivními 
GRINDR o zneužití dat svých uživatelů
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Červenec - srpen 2018 
Televize Prima dostala pokutu 
Dekriminalizace nechráněného sexu v Švédsku 
Běh proti homofobii 
Testování na infekce během Prague Pride 
V Aktipu chtěli léčit HIV 
Pozvánka na umělecký workshop

Září - říjen 2018 
Prague Pride 2018: Za týden 1800 testů 
Jaké kauzy řeší náš právník? 
Další úspěšné testy na PrEP. 
Rekondiční pobyt na střední Moravě

Listopad - prosinec 2018 
Jaký byl rok 2018 z pohledu předsedy spolku 
Růst nově nakažených HIV se v Česku letos zastavil! 
Bulovka: aktualizace Poučení pro pacienty 
Kolik platí VZP za léčbu HIV? 
HIV cestování: novinky pro cesty do zahraničí

VYDALI JSME PUBLIKACI MOJE PRVNÍ KROKY
Ve všech HIV centrech, na našich pobočkách v regionech a v některých HIV poradnách Zdravotních 
ústavů je od března 2018 k dispozici naše nová publikace pro nově diagnostikované pacienty. Jedná se 
o Průvodce prvními kroky se statusem „HIV pozitivní“.
Přijmout fakt, že je člověk HIV+, a smířit se s novou životní situací, nemusí být snadné. Brožura je tedy 
prioritně určena právě čerstvě diagnostikovaným pacientům. Najdou v ní odpovědi na základní otázky, 
které si lidé po oznámení diagnózy „HIV pozitivní“ obvykle pokládají. Dozví se nejdůležitější informace 
o tom, co je HIV, jak probíhá léčba, jak se starat o své zdraví, co znamená HIV pozitivita pro sexuální 
život nebo komu a jak se svěřit se svou pozitivitou. V autorském týmu publikace byli jak HIV pozitivní 
lidé, tak i lidé, kteří s HIV pozitivním člověkem žijí. Mohou proto díky vlastním zkušenostem být 
autentickými průvodci a rádci. Průvodce je ke stažení zde: http://www.hiv-komunita.cz/fls/web/
moje_prvni_kroky.pdf
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Kniha o léčbě
Vydali jsme aktualizovanou knížku – verze 2017/2018 
ÚVOD DO KOMBINOVANÉ ANTIRETROVIROVÉ LÉČBY

Příručka je vhodná jak pro ty, kteří hodlají s anti-HIV léčbou začít, tak pro lidi, kteří již tuto léčbu 
podstupují. Příručku napsali a okomentovali lidé žijící s HIV, aktivisté i profesionálové působící v této 
oblasti zdravotnictví. Informace v publikaci vycházejí z posledních směrnic pro léčbu HIV/AIDS ve Velké 
Británii a také odpovídají směrnicím přijatým v USA a v Evropě (Evropská klinická společnost pro léčbu 
HIV/AIDS). Úprava českých doporučených postupů pro léčbu HIV/AIDS proběhla v prosinci 2017.
Všechny tyto směrnice zdůrazňují individuální přístup k léčbě HIV. Prožíváme poměrně přelomové 
období vzhledem k nedávným změnám v přístupu k léčbě HIV. Jde totiž o její použití v širším rozsahu, 
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časněji a v lepších kombinacích léků, což nutně vyvolá i příslušné přizpůsobení této nové situaci ve 
střediscích poskytujících léčbu HIV.
Kniha je k dispozici v HIV centrech, v Domě světla, v našich checkpointech v regionech a je ke stažení 
na webu hiv-komunita.cz

SETKÁNÍ NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝCH
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 s HIV žije již delší dobu. Při organizaci setkání 
spolupracujeme s psychologem z HIV centra Nemocnice Na Bulovce PhDr. Richardem Braunem. 
V roce 2018 se uskutečnila celkem 4 setkání.

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 5 komunitních setkání za účasti HIV+ pracovníka České 
společnosti AIDS pomoc, někdy i za účasti ředitele Domu světla nebo předsedy spolku. Diskuze 
probíhaly nejen na téma běžného života, ale také se zjišťovaly zpětné vazby na služby a jednotlivé 
programy České společnosti AIDS pomoc. Komunitní setkání zároveň slouží jako inspirace pro 
vytváření těchto služeb a programů na základě sdílených názorů a potřeb HIV+ osob. Dohromady 
přišlo na setkání HIV+ komunity několik desítek lidí.

BUDDY/PRŮVODCE A PROGRAM SDÍLNA+
Od začátku roku 2018 jsme službu Sdílna+ interně propojili s programem Buddy a snažíme se, pokud 
je to možné, doporučovat klientům Buddy rovnou službu Sdílna+.
Průvodce – Buddy má být otevřený kamarád, který dokáže podpořit, motivovat a sdílet své zkušenosti. 
Model „odborného poradce” se mezi klienty neosvědčuje, snažíme se tedy držet se role kamaráda, ale 
s odbornými znalostmi, které klient programu očekává a vyžaduje.
Jedná se o službu, která je poskytována anonymně a bezplatně. Forma spolupráce závisí na potřebách 
a možnostech klientů. Tým tvoří HIV+ průvodci a jedna průvodkyně. Do poradenství a týmové 
komunikace je přímo zapojen psycholog, kterého mohou na doporučení průvodců klienti navštěvovat 
i osobně.
Program Buddy funguje i na české gay seznamce iboys.cz, kde mají průvodci a průvodkyně České 
společnosti AIDS pomoc profil a kde jsou k dispozici uživatelům ve všední dny od cca 9:00 do 16:00. Na 
profil se obracejí HIV+ většinou kvůli základním informacím o životě, kontaktech na lékaře, ale i ostatní 
uživatelé seznamky, kteří mají dotazy ohledně HIV/AIDS.
Sdílna+ vznikla na základě reálné potřeby. Tým Sdílny+ je složený z HIV pozitivního mentora, sociální 
pracovnice a 2 psychologů. Klientům se snažíme vyjít co nejvíce vstříc, zakládáme si na co největší 
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otevřenosti a dostupnosti. Z tohoto důvodu nabízíme spolupráci formou e-mailu, bezplatné linky AIDS 
pomoci, on-line poradny na webu aids-pomoc.cz (samostatné téma dotazů) a samozřejmě i v podobě 
osobního setkání. Koordinátor programu nabízí klientům vždy všechny možnosti, ve všech případech 
mají klienti zájem o péči psychologa a setkání s HIV+ mentorem.
V roce 2018 měl program Buddy celkem 3 průvodce pro HIV+, kteří pomohli 29 lidem. Nejčastěji jsme 
řešili smíření s diagnózou. Program Sdílna+ pomohl 18 HIV+ se sdělením diagnózy jejich okolí 
a následnou edukací rodiny a partnerů. Proběhly tři setkání komunity HIV+.

KOMUNITNÍ WEB A VYSÍLÁNÍ PRO HIV+ KOMUNITU
Aktuální informace pro HIV+ komunitu sdílíme prostřednictvím komunitního webu www.hiv-
komunita.cz. Tyto internetové stránky v roce 2018 navštívilo 32 813 uživatelů (o rok dříve to bylo 
24 617 uživatelů), kteří uskutečnili 54 976 návštěv (v roce 2017: 40 034 návštěv) a zobrazili si 164 
989 stránek (před rokem 147 316 stránek). Prostřednictvím tohoto webu jsme v roce 2018 vysílali 
interaktivní pořad pro HIV pozitivní komunitu s tématem životního pojištění HIV pozitivních. Jednalo se 
o on-line TV vysílání ze studia v Domě světla, které je později k dispozici i ze záznamu. Hosté pořadu 
(lékaři, preventisté, právník, psycholog a další odborníci) odpovídají na dotazy, které jsou pokládány 
prostřednictvím sociálních sítí. Jejich záznamy lze kdykoliv vidět na stránkách ČSAP nebo na sociální 
síti youtube.com v profilu ČSAP. Vysílání se věnovalo pojištění HIV+ občanů a problémům s tím 
spojeným kvůli jejich diagnóze.
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V roce 2018 právní poradna České společnosti AIDS pomoc, z.s. řešila zejména tyto případy:

• Diskriminace při poskytování stomatologické péče. Klientka žalovala Fakultní nemocnici Plzeň 
z důvodu jí tvrzeného odmítnutí poskytnutí zdravotní služby. Přestože se nemocnice původně 
za své pochybení omluvila a potvrdil je bývalý náměstek nemocnice, který dohlížel na vyřízení 
stížnosti klientky, soud se přiklonil k tvrzení zdravotnického personálu, který své pochybení 
odmítl. Žaloba proto byla zamítnuta.

• Kriminalizace HIV pozitivních osob. Proti klientovi bylo zahájeno trestní stíhání pro podezření 
ze spáchání trestných činů souvisejících s přenosem HIV, přestože měl tzv. nedetekovatelnou 
virovou nálož. Česká společnost AIDS pomoc pomohla klientovi zformulovat adekvátní obhajobu 
akcentující lékařské poznatky ohledně přenosu HIV i faktickou stránku věci. Trestní stíhání bylo 
zastaveno až v roce 2019.

Kromě výše uvedených případů pracovníci právní poradny zodpověděli prostřednictvím e-mailu a on-
line poradny celkem 21 dotazů, týkajících se zejména právního postavení HIV pozitivních osob, právního 
postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění a postihu HIV pozitivních osob za šíření 
jiných pohlavně přenosných nemocí.
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LOBBYING, PRÁCE V EXTERNÍCH SKUPINÁCH 
A INICIATIVÁCH A DALŠÍ AKTIVITY KE ZLEPŠENÍ 
POSTAVENÍ HIV POZITIVNÍCH
Legislativní lobbying:

• Novela zákona o léčivech zavádějící tzv. lékový zákon umožňující náhled lékařům a farmaceutům 
k informaci o lécích, které pacient užívá. ČSAP vyjádřila obavy, že u diagnóz s vysokou mírou 
společenské stigmatizace může dojít ke zneužití informace z lékového záznamu a zahájila 
lobbying za změnu zákona, aby HIV pozitivní pacienti byli lépe chráněni před zneužitím osobních 
údajů.

• Novela zákona o ochraně veřejného zdraví – ČSAP znovuotevřela diskuzi k informační povinnosti 
HIV pozitivních pacientů u lékařů. Dlouhodobě zastáváme názor, že informační povinnost by 
neměla být zákonem upravovaná. V listopadu jsme ve spolupráci s oddělením péče o pacienty 
Ministerstva zdravotnictví ČR zorganizovali k tématu kulatý stůl s lékaři a epidemiology, zahájili 
jsme i lobbying v Poslanecké sněmovně k novele zákona

PrEP:

• Náš dlouhodobý lobbying za zavedení PrEP v Česku v loňském roce má první výsledky – v dubnu 
2018 byl díky MUDr. Pavlu Dlouhému z ústeckého HIV centra publikován doporučený postup                      
k poskytování PrEP. Pro neochotu farmaceutických firem zlevnit PrEP na uživatelsky dostupnou 
cenu dohodla ČSAP v loňském roce spolupráci s německou AIDS Hilfe a zajišťovala pro zájemce 
o PrEP jeho levnější nákup v Drážďanech. Celkem jsme v loňském roce pomohli získat PrEP 35 
prvním uživatelům. Připravili jsme projekt podpory PrEP do dotačního programu Ministerstva 
zdravotnictví ČR pro rok 2018 i 2019 a pokračujeme v jednání s farmaceutickými firmami                               
k zlepšení finanční dostupnosti PrEP.

U=U

• Přestože význam neinfekčnosti úspěšně léčených HIV pozitivních pacientů (U=U) je v zahraničí 
dnes již všeobecně uznávaným konceptem medicíny založené na důkazech, v Česku se část 
odborné veřejnosti odmítá k U=U přihlásit. V loňském roce jsme proto pozvali do Česka 
předního evropského odborníka v oblasti HIV léčby a prevence, prof. Pietra Vernazzu, autora 
tzv. švýcarského prohlášení, které již před deseti lety hovořilo o významu léčby v prevenci. 
Dokud nedojde i v Česku k plnému uznání U=U, bude pokračovat nesmyslná kriminalizace HIV 
pozitivních. Připravili jsme nový text Poučení pro nově diagnostikované pacienty a předložili ho 
lékařům HIV center k diskuzi. V čekárnách některých HIV center jste mohli vidět i náš leták k U=U.
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ESTICOM

• Spolek se v loňském roce zapojil i do evropského projektu ESTICOM (www.esticom.eu), v rámci 
kterého jsme pomohli se sběrem dat do studie pro komunitní pracovníky působící v prevenci                
v gay komunitě a zorganizovali jsme dvoudenní národní tréninkový program pro české komunitní 
pracovníky. Zástupce ČSAP se v letošním roce bude podílet i na práci týmu vyhodnocujícího 
program v celé EU.

EMIS

• V loňském roce pokračovalo ČSAP s propagací a sběrem dat pro mezinárodní studie sexuálního 
chování gayů EMIS. Děkujeme všem účastníkům studie, která poskytne důležitá data pro naši 
další práci! V loňském roce jsme rovněž publikovali český překlad první komunitní zprávy EMIS 
a letos se budeme podílet na přípravě české národní zprávy vyhodnocující data za Českou 
republiku.

Pacientská rada

• ČSAP i v loňském roce zastupovala HIV pozitivní pacienty na jednáních Pacientské rady ministra 
zdravotnictví (https://1url.cz/BMdJl). Na jednání jsme dvakrát interpelovali ministra ve věci svolání 
národní koordinační skupiny HIV/AIDS a iniciovali usnesení Pacientské rady pro změnu dotační 
politiky ministerstva zdravotnictví.

EU HIV/AIDS Civil Society Forum

• V roce 2018 ČSAP zastupovala již druhým rokem Českou republiku na jednáních EU HIV/AIDS 
Civil Society Forum (www.aidsactioneurope.org/en/civil-society-forum), kde jsme opakovaně 
upozorňovali na slabou podporu českého státu v oblasti prevence HIV a na jednotlivé případy 
kriminalizace HIV pozitivních osob, které se v Česku za poslední dva roky objevily. V rámci Fóra 
jsme se zapojili do práce pracovní skupiny na destigmatizaci HIV.

Konference AIDS 2018

• Přestože ČSAP se loni osobně neúčastnilo výroční mezinárodní konference AIDS 2018 (www.
aids2018.org), zajistili jsme zprostředkování nejdůležitějších referátů a přednášek pro českou 
odbornou i laickou veřejnost. Na konferenci AIDS 2018 byl představeno i důležité Expertní 
prohlášení k problematice HIV v trestním právu, které jsme následně přeložili do češtiny a za 
jehož širokou podporu českou odbornou společností jsme loni začali lobovat.
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Praha – Fast Track City

• Z iniciativy ČSAP byla loni zřízena pracovní skupina k řešení problematiky HIV v hlavním městě. 
Praha má podobně jako většina jiných hlavních měst nejvyšší výskyt HIV případů v zemi. 
Řada zahraničních hlavních měst se zavázala věnovat prevenci HIV ve své zdravotní politice 
strategický význam a připojila se k iniciativě tzv. Fast Track Cities (www.fast-trackcities.org). 
ČSAP podporuje i zapojení Prahy do této celosvětové sítě a v roce 2018 vedla řadu jednání                        
s pražskými úředníky, politiky i zdravotními odborníky, aby se téma HIV stalo prioritou i pro naše 
hlavní město.

European HIV Legal Forum

• Koncem roku 2018 byla ČSAP přizvána do evropského projektu k dekriminalizaci HIV pořádaného 
European HIV Legal Forum, jehož cílem je odstranit v Evropě kriminalizaci HIV v případech, kdy                
k přenosu HIV nedošlo a dojít nemohlo (U=U). I v loňském roce jsme spolupracovali s HIV Justice 
Network (www.hivjustice.net/country/cz), do jejíž databáze trestních případů spojených s HIV 
pravidelně přispíváme.
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HOSPODÁŘSKÝ                                                                                          
VÝSLEDEK ZA ROK 2018
Spotřeba materiálu 2 804 619

Spotřeba energie 603 681

Opravy a udržování 697 965

Náklady na cestovné 257 731

Ostatní služby 4 363 695

Mzdové náklady 5 228 205

Zákonné sociální pojištění 1 094 395

Daň silniční 3 000

Ostatní daně a poplatky 14 565

Ostatní pokuty a penále 1 300

Kurzové ztráty 8 689

Dary 94 500

Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky…) 41 524

Odpisy dlouhodobého majetku 120 717

Náklady celkem 15 334 586

Tržby z prodeje služeb 1 362 204

Výnosové úroky 1370

Kurzové zisky 1795

Jiné ostatní výnosy 68 411

Přijaté příspěvky (dary) 5 828 843

Přijaté členské příspěvky 9 800

dotace 8 062 163

Výnosy celkem 15 334 586
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Veřejná sbírka Červená stužka® je zapsaná 
ochranná známka. Bez souhlasu vlastníka 
ochranné známky je její použití zakázáno.
Veškerá uvedená data, fotografie a obrázky 
pocházejí ze zdrojů České společnosti AIDS 
pomoc, pokud není uvedeno jinak.
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