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»   5 749 celkem provedených testů na HIV 

»   diagnostikovali jsme 34 HIV+ osob

»   1 957 HIV+ osob využilo opakovaně některou z našich služeb

»   36 HIV+ klientů využilo azylovou službu v Domě světla

»   více než 50 výjezdů ambulance na testování v terénu

»   uskutečnili jsme rekordní počet terénních testů za rok, dohromady                                                
»   3 038 na HIV a syfilis celkem

»   distribuovali jsme celkem 79 456 preventivních balíčků,            »   
»   tedy sad kondomů a lubrikačníc

»   pomáhalo nám 25 dobrovolníků

»   za 1 den testování na Prague Pride jsme otestovali na HIV 432 lidí

»   telefonem nebo internetem jsme odpověděli na  7 653 dotazů

»   červenou stužku si koupilo 11 012 lidí

»   hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem ve výši 13 878 268 Kč
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Vedení spolku
Ing. Robert Hejzák

předseda spolku

Mgr. Bc. Tomáš Rieger
místopředseda spolku

MUDr. Petr Smejkal
člen předsednictva spolku

Jiří Pavlát
člen předsednictva spolku

Július Szabó
člen předsednictva spolku

“Naším společným cílem je hájení práv HIV pozitivních lidí 
ve společenském diskurzu, vyvíjení osvětové a preventivní 

činnosti a poskytování zdravotních, sociálních a dalších služeb                                      
HIV pozitivním osobám.”
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Tým v roce 2016

Ing. Robert Hejzák
předseda spolku

Mgr. Bc. Tomáš Rieger
místopředseda spolku

MUDr. Petr Smejkal
člen předsednictva spolku

Jiří Pavlát
člen předsednictva spolku

Július Szabó
člen předsednictva spolku

Vážení čtenáři, 
ačkoliv rok 2016 nebyl lehký a prošli jsme zásadními změnami, je nám potěšením představit 
další rok fungování České společnosti AIDS pomoc. 
Chod celé organizace byl do jisté míry ovlivněn klesajícím objemem finančních prostředků, 
čerpaných dříve z Evropských fondů. V roce 2016 jsme z EU nezískali ani jedno euro. Výpadek 
evropských peněz se nám částečně podařilo nahradit prostředky z českých i zahraničních  nada-
cí a po dlouhé době nám zvýšilo dotační podíl také Ministerstvo zdravotnictví. Dotace ze strany 
Ministerstva zdravotnictví jsou však stále nedostatečné a výdaje naší společnosti na preventivní 
aktivity kryjí jen z necelé poloviny.
Navzdory tomu náš tým přímo organizoval řadu preventivních a osvětových projektů a speci-
fických akcí v různých koutech České republiky, nebo na nich participoval. I díky nim se nám 
podařilo otestovat 5 749 osob a přispět k diagnostikování 34 nových HIV pozitivních osob, které 
mohly okamžitě zahájit svou léčbu. 
Pozadu jsme nezůstali ani v aktivitách zacílených na pozitivní komunitu, ať už ve zprostředková-
ní právní či psychologické pomoci, tak i v socializaci HIV pozitivních osob. 
Přejeme si, aby nám toto nasazení vydrželo i do dalších let!

Robert Hejzák, předseda spolku
Jiří Pavlát, ředitel Domu světla

Jiří PAVLÁT
ředitel Domu světla

Július SZABÓ
sekretariát

Miloš ŠTEFANČÍK
projektový manažer

Ivo PROCHÁZKA
vedoucí lékař HIV poradny

Michael Daniel JETTMAR
preventista, lektor

Lukáš Maxmilián RYBNÍČEK
preventista, lektor

Eva PAULIOVÁ
sociální pracovnice

Tomáš ČECH
zdravotník

Lukáš VOLF
marketing, propagace

Johana PAŘEZOVÁ
recepční

Milena HEGEROVÁ
recepční

Alena KARVAYOVÁ
úklid a údržba

Věra HORNYCHOVÁ
správa, úklid a údržba
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Základní údaje
Česká společnost AIDS pomoc, z. s. 

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

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. 
Kontrolní komise: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.,

 Ing. JUDr. Zdeněk Kurka, Lukáš Maxmilián Rybníček
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Pobočky
Česká společnost AIDS pomoc v roce 2016 provozovala kromě Domu světla v Praze také po-
radnu v Ostravě a nově i v Olomouci. Centrální pracoviště 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.

P R A H A
Malého 282/3, 
186 00 PRAHA 8 – Karlín   
telefony: +420 224 814 284, 800 800 980       
info@aids-pomoc.cz       
datová schránka: rsx32j8
provoz HIV poradny a testování:
pondělí 16:00 – 19:00, středa    9:00 – 12:00

»   36 HIV+ klientů v azylové službě Dům světla

»   zodpověděli jsme 3 136 dotazů v internetových poradnách

»   3 344 klientů navštívilo poradnu Domu světla v Praze

»   9 internetových vysílání  webinářů sledovalo celkem 6324 lidí

»   o HIV jsme informovali 5 747 žáků a studentů

»   vyřídili jsme 4 517 hovorů na bezplatnou anonymní linku
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Olomouc
budova Krajské hygienické stanice
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc
středa 13:30 – 16:30

Personální zajištění v roce 2016

Antonín MOTYČKA  |  vedoucí pobočky

Radomíra GROMUSOVÁ  |  zdravotnice

Richard SABAU  |   předtestový poradce

Michal SVAK |  předtestový poradce, lektor

»   olomoucká pobočka otestovala 366 zájemců o test na HIV

 

Ostrava
Klinika infekčního lékařství, FNsP Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba
čtvrtek 15:00 – 18:00

Personální zajištění v roce 2016

Kateřina VAŇÁKOVÁ  |  zdravotnice, předtestová poradkyně

Petr HANZLÍK  |   předtestový poradce

Kateřina BURŽAKOVÁ |  zdravotnice

Sylwia WALCZYSKOVÁ |  zdravotnice

Lukáš PITŘÍK |  předtestový poradce

Marek ŠKRABAL |  předtestový poradce

Jakub FOJTÍK  |  předtestový poradce

Petra ČÍŽOVÁ  |  zdravotnice

Olga ŠVIDRNOCHOVÁ  |  zdravotnice

»   ostravká pobočka otestovala 382 zájemců o test na HIV
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Kdo podpořil stěžejní aktivity
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2016 podpořilo z Národního programu boje proti AIDS 
tyto projekty:

• Besedy s HIV pozitivním lektorem
• Internetové HIV/AIDS poradny pro veřejnost a HIV+ komunitu
• Program prevence pro muže mají sex s muži (MSM) a komunitní program pro osoby 

HIV+/AIDS
• Bezplatné anonymní testování na HIV infekci v AIDS poradně Domu světla – před-tes-

tové a po-testové poradenství
• Prevence a boj proti AIDS v zařízeních vězeňské služby
• Mobilní HIV poradna s důrazem na propagaci testování skupiny MSM
• Prevence a boj proti AIDS na střední Moravě – před-testové a po-testové poradenství
• Prevence a boj proti AIDS v Moravskoslezském kraji – před-testové a po-testové 

poradenství

Ministerstvo práce a sociální služeb v roce 2016 podpořilo projekt Azylový Dům světla – 
jedná se o registrovanou sociální službu pro HIV+ osoby bez přístřeší.

Hlavní město Praha v roce 2016 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

Ministerstvo vnitra v roce 2016 podpořilo akreditované Dobrovolnické centrum při Domě světla.

Bez následujících sponzorů bychom nebyli schopni realizovat aktivity v dostačujícím rozsahu, 
protože stát na ně v roce 2016 přispěl malé částky nebo je bohužel nefinancoval vůbec:

S podporou společnosti GSK - GlaxoSmithKline můžeme realizovat:
• interaktivní on-line internetové TV vysílání pro školy, pro zdravotnický personál a pro 

HIV+ komunitu 
• vzdělávání mládeže ve školách
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• tiskovou konferenci k 1. prosinci – Světovému dni boje proti AIDS
• První etapu elektronizace provozu HIV poraden a testovacích míst 

S podporou společnosti GILEAD jsme schopni zajistit:
• mobilní testování v sanitách v Praze i po celé ČR na HIV a syfilis
• účast na zahraničních konferencích a přenos zahraničních zkušeností do Česka

S podporou nadačního fondu ViiV Health Care jsme schopni zajistit:
• základní služby pro HIV+komunitu (Sdílna+, Buddy/průvodci atd.)
• české překlady knih o léčbě a publikace pro nově diagnostikované s infekcí HIV

S podporou MAC Cosmetics můžeme 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

S podporou ALZA.cz jsme mohli vybavit naše ubytovací prostory a azylový dům novou techni-
kou (lednice, pračky, televizory) a personál pro svou práci získal moderní počítače.

S podporou O2 máme šanci 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 se sbírky Červená stužka nebyly přesně 
účelově vázány a použili jsme je na dofinancování jednotlivých aktivit České společnosti AIDS 
pomoc.
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Přeshraniční spolupráce
Česká společnost AIDS pomoc v roce 2016 pokračovala v přeshraniční spolupráci s Domem 
svetla Slovensko a s Košice Pride. 

Dom svetla Slovensko
Občanské sdružení Dom svetla Slovensko je nevládní neziskovou organizací, jejíž hlavním cílem 
je odstranění stigmatizace lidí žijících s HIV, obhajoba a prosazování lidských práv HIV+ lidí, 
prevence šíření HIV/AIDS (i dalších sexuálních chorob) a do budoucna zejména zřízení testovacích 
míst na Slovensku. Česká společnost AIDS pomoc podporuje slovenskou organizaci od jejího 
vzniku. Zástupci obou organizací se společně zúčastnili mezirezortní diskuze na téma „Netolerance 
a stigmatizace trápí pacienty víc než virus“, kterou v listopadu pořádala společnost GlaxoSmith-
Kline a ve spolupráci s organizací ViiV Health Care se účastnili setkání pacientských organizací                        
v Budapešti. Zároveň naše organizace podpořila Dom svetla Slovensko materiálně a personálně při 
prvním mobilním HIV testování v Bratislavě,  organizaci preventivní tramvaje 1. prosince rovněž             
v Bratislavě a vypomáháme s provozem slovenské bezplatné HIV/AIDS poradenské linky.

Košice Pride
Kromě aktivit v Bratislavě jsme aktivně podpořili organizaci Košice Pride, který se konal 3. září 
2016. Naši zaměstnanci putovali jako české Sestry věčné radosti v čele LGBT průvodu a distribu-
ovaly jednak preventivní sady (kondom a lubrikant), ale také letáčky se základními informacemi ke 
způsobům přenosu viru HIV a možnostech prevence.  Společně jsme hlásali: „Spája nás láska“. 
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Telefonní poradna                     
800 800 980
Provoz bezplatné anonymní nonstop linky AIDS pomoci je neodmyslitelně spojen s celou dobou 
fungování Domu světla, tedy již od jeho otevření 11. srpna 1999. 

»   od 1.12. 2005 je služba zcela ZDARMA

»   vyřídili jsme 4 517 hovorů 

»   365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

 l
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 setkávají se stigmatizací a diskriminací od české společnosti. Snahou je 
kvalitně provozovat poradenské služby, zvýšit povědomí o existenci linky a tím dále zvyšovat její 
efektivitu. V roce 2016 jsme, stejně jako u internetových poraden, zaznamenali rostoucí zájem o 
poskytovanou službu, viz nárůst počtu telefonních hovorů v grafu.
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Internetové                                               
on-line poradny
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 případě 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 v roce 2016 vzneslo dotaz celkem 3 136 
uživatelů (v roce 2015 měla poradna 2 610 klientů a o rok dříve 1 701), což je 
oproti roku 2015 nárůst o 20,15% a oproti roku 2014 dokonce o 83,39%. 

 
Spokojenost klientů s poradenstvím a narůstající trend dotazů přičítáme kvalitní propagaci                 
a zejména výbornému on-line poradenskému systému, který vyrobila Česká společnost AIDS 
pomoc ze soukromých darů v předchozím roce. Uživatelé dávají přednost moderním interneto-
vým stránkám a moderním technologiím před emailem. Navíc rostoucí databáze odpovědí na 
předchozí otázky dává možnost najít odpověď na svůj dotaz i bez položení dotazu – tedy pouhým 
vyhledáním odpovědi. 

»   3 136 dotazů za rok 2016

»   1 632 478 zobrazení webových stránek

»   488 765 návštěv všech webů, 288 419 uživatelů
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Poradna                                                                            Počet dotazů     Zodpovězeno

Testování na HIV, spolehlivost testů, místa testování              808                    803
Poradna: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování 2 044                 2 045
Poradna pro silové a záchranné složky státu                        6                        6
Poradna pro rodinné příslušníky a osoby blízké HIV+                   13                           13
Právní poradna v oblasti HIV/AIDS                                      34                          34
Poradna HIV a zaměstnání - pro zaměstnavatele, kolegy      10                     10
Poradna pro osoby HIV+, léčba HIV/AIDS                                    211                        211
Poradna pro ostatní témata HIV/AIDS                                       10                            10

CELKEM                                                                         3 136                    3 132

Rozdíl mezi položenými a  zodpovězenými dotazy je způsoben přelomem roku. Některé dotazy 
byly položeny v předchozím roce a zodpovězeny až další rok.

Významným zdrojem informací jsou i tematické internetové stránky a weby ČSAP.  Jedná se                    
o weby hiv-prevence.cz, hiv-testovani.cz, hiv-komunita.cz, hiv-prace.cz, hiv-uniforma.cz, cerve-
nastuzka.cz a aids-pomoc.cz. Ty v roce 2016 navštívilo měsíčně v průměru 24 000 (v roce 2015 
to 17 000) originálních uživatelů (každý je započítán pouze jednou i při opakovaných návště-
vách), kteří uskutečnili měsíčně v průměru cca 40 730 návštěv (včetně opakovaných návštěv). 
Měsíčně si tito uživatelé zobrazili v průměru přes 136 000 stránek. Ročně se tak jedná o 288 
419 uživatelů, kteří uskutečnili 488 765 návštěv a 1 632 478 zobrazení stránek. 
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Kompletní data                                 
o našem testování na HIV a syfilis 
(všechna naše testovací místa)
»   uskutečnili jsme celkem 5 749 testů na HIV

»   3 523  testů na HIV z venózních odběrů (krev ze žíly)

»   2 139 rychlotestů na HIV z kapilární krve (kapka krve z prstu)

»   diagnostikovali jsme 34 HIV + osob

»   uskutečnili jsme celkem 899 rychlotestů na syfilis

»   zjistili jsme 16 lidí s podezřením na syfilis (testy byly reaktivní)
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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 v Pra-
ze je v současné době v provozu každé pondělí od 16 do 19 hodin a každou středu od 9 do 12 
hodin (pokud se nejedná o státem uznaný svátek). Výsledky se sdělují vždy v následující pondělí 
v rámci odpoledních hodin poradny.  
V roce 2016 tuto poradnu navštívilo celkem 3344 klientů, u nichž bylo realizováno 3138 testů 
na HIV. Poradnu tedy navštívilo o 178 osob více než v předchozím roce. Zaměření na skupinu 
mužů majících sex s muži (MSM) se podařilo následovně: do testovacího místa přišlo celkem 
2 236 mužů, z nichž 997 bylo testováno ve skupině H, tedy MSM (dle informací, které tito muži 
uvedli / nelze ověřit). Předpokládaná skupina MSM tedy v Praze tvořila 45%.  
V samotné poradně Domu světla bylo za rok 2017 diagnostikováno celkem 19 HIV+ pacien-
tů   - z toho 3 prvotně z rychlotestů, ostatní z venózních odběrů. Jeden pacient byl již dříve 
diagnostikován a přišel si ověřit svou HIV pozitivitu (zjištěno zpětně z NRL v letošním roce). 
Dále byly prostřednictvím poradny v Domě světla ověřeny reaktivní výsledky z rychlotestů z 
mobilní ambulance z oblasti Prahy a Čech (celkem realizováno v sanitce 1 645 HIV testů, z toho 
11 reaktivních). Jednalo se o 7 reaktivních vzorků, které byly všechny v NRL konfirmovány jako 
HIV+.  Další 4 reaktivní vzorky ze sanitního vozu se týkaly cizích státních příslušníků ze zemí EU 
(Itálie, Slovensko, Rakousko, Německo). Zahraniční klienti byli řádně poučeni,  aby se zdrželi 
nechráněného sexu v průběhu svého pobytu v ČR a po návratu do své země okamžitě svůj 
zdravotní stav řešili ve svých zemích. 
Celkově tedy bylo v roce 2016 poradnou Domu světla v Praze diagnostikováno 
26 osob, z nichž 25 bylo HIV+ konfirmováno v ČR (jeden byl již dříve HIV+, zjištěno 
následně v NRL). 
U vybraných klientů jsme realizovali testy na syfilis (lues = LU) a dospěli jsme k alarmujícím 
výsledkům. Orientační testy byly nabízeny pouze vybraným rizikovým osobám a výsledky jsou 
následující: Z 598 LU testů realizovaných přímo v poradně Domu světla bylo 16 reaktivních             
a později konfirmovaných (2,68 % z celkového počtu testů realizovaných v Domě světla). LU 
testy byly realizovány i v mobilní poradně a následná konfirmace probíhala v Domě světla.              
V sanitce bylo realizováno 301 LU testů a z nich bylo reaktivních 5 (1,66 %  z realizovaných tes-
tů v sanitce). Celkem tedy jsme v Praze v Domě světla a v mobilní poradně realizovali 899 testů 
na syfilis a z nich bylo 21 reaktivních (tedy 2,31% z celkového počtu všech testů na syfilis). 
I v roce 2016 jsme měřili anonymní dobrovolnou metodou efektivitu jednotlivých informačních                                                  
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kanálů a zdrojů, které motivovaly klienty přijít do poradny Domu světla. Nově jsme pro tyto 
účely vyrobili dotazník s hodnocením jednotlivých fází procesu. Zpětná vazba se šetřila ve 4 
základních ukazatelích spokojenosti a v Praze jsme získali zpětnou vazbu od 1402 responden-
tů - celkové spokojenosti, profesionalitě personálu, spokojenosti s poradentstvím a s odběrem 
krve. Paradoxně nejvyšší spokojenost respondenti vyjadřovali v odběru krve, což obecně bývá 
chápáno jako nejméně příjemná část testování. Nejmenší spokojenost respondenti vyjádřili              
s poradenstvím. Průměrná hodnota však ani u tohoto ukazatele nebyla nižší než 90 %, konkrétně 
91,3 %. Určitou míru nespokojenosti může vyvolávat charakter jednotlivých otázek, které však 
poradce musí klást, aby mohl vyhodnotit riziko klienta a správně identifikoval potřebu testu. 
Zpětnovazební dotazník se věnoval i informačním zdrojům. Výsledky ukazují značnou diverzitu 
mezi jednotlivými regiony. Zatímco v Praze hraje vcelku významnou roli informační zdroj iBoys.
cz/iGirls.cz (on-line seznamka pro LGBT), v ostatních regionech je jejich podíl marginální. 
Podrobné statistiky a složení klientů je uvedeno v podrobnější zprávě, která je přílohou.
Od začátku působení ČSAP v oblasti bezplatného anonymního testování od roku 1999 bylo                
v Praze provedeno celkem 51 709 testů a zjištěno 303 HIV diagnóz. 

»   3 344 klientů navštívilo poradnu Domu světla v Praze

»   1 645 rychlotestů HIV v Praze a na území Čech 

»   realizováno 598 testů na syfilis

»   zachyceno 16 reaktivních výsledků syfilis

»   vloni zachyceno naší poradnou v Praze a Čechách (bez Moravy                       
»   a Slezska) 30 případů HIV+ z toho 19 v ordinaci, 11 v sanitce, 4 z nich       
»   byli cizinci
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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.
Ostravskou poradnu České společnosti AIDS pomoc v Ostravě navštívilo v roce 2016 celkem 
391 klientů (o 20 klientů více oproti předchozímu roku), u nichž bylo realizováno 383 testů 
(z toho 322 testů z venózní a 61 testů z kapilární krve). Diagnostikovány byly 4 případy HIV+, 
z nichž 3 přímo z poradny a 1 reaktivní vzorek byl předán do poradny z mobilní ambulance               
a následně jako HIV+ potvrzen.
Zaměření na skupinu mužů majících sex s muži (tedy MSM) se podařilo následovně: Z celkové-
ho počtu 258 mužů bylo 103 testováno ve skupině H, tedy MSM (dle informací, které tito muži 
uvedli / nelze ověřit). Skupina MSM tedy v Ostravě tvořila 40 %.  
I v roce 2016 jsme měřili anonymní dobrovolnou metodou efektivitu jednotlivých informačních 
kanálů a zdrojů, které motivovaly klienty přijít do poradny v Ostravě. Zpětnou vazbu jsme získali 
od 141 respondentů. Výsledky byly téměř identické jako v poradně Domu světla v Praze.

»   322 klientů navštívilo poradnu v Ostravě

»   61 rychlotestů HIV 

»   loni zachyceny poradnou v Ostravě: 4 případy HIV+, z toho 3                              
»   v ordinaci a 1 ze sanitky         
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Testování na HIV                 
v Olomouci
Nově jsme otevřeli v roce 2016 poradnu v Olomouci se spádovou oblastí pro okresy Olomouc, 
Přerov, Prostějov, Šumperk, Kroměříž a částečně Opava, Bruntál a Svitavy. Poradnu provo-
zujeme za laskavé podpory Krajské hygienické stanice Olomouc ve spolupráci se Zdravotním 
ústavem se sídlem v Ostravě. Olomoucká HIV poradna je v provozu od 31. března 2016 každou 
středu od 13:30 do 16:30 hodin.
Za celkem osm měsíců provozu eviduje olomoucká poradna 367 návštěv, při nichž bylo realizo-
váno 366 testů. Z tohoto počtu bylo 64 testů z venózní krve a 302 testů z kapilární krve. Zaměře-
ní na skupinu MSM se podařilo následovně: z celkového počtu 186 mužů bylo 177 testováno ve 
skupině H, tedy MSM (dle informací, které tito muži uvedli / nelze ověřit). Skupina MSM tedy na 
střední Moravě tvořila 41,4 %.  
Anonymním dotazníkem jsme měřili spokojenost s našimi službami. V Olomouci jsme získali 
zpětnou vazbu od 43 respondentů. Stejně jako v Praze a Ostravě vyjadřovali respondenti nejvyš-
ší spokojenost v odběru krve, nejmenší spokojenost pak s poradenstvím (nepříjemné a intimní 
otázky). 

»   366 klientů přišlo v Olomouci na HIV test

»   302 rychlotestů HIV 

»   64 testů na HIV z venózní krve 
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Testování na HIV                 
v sanitním voze
Mobilní ambulanci České společnosti AIDS pomoc navštívilo v roce 2016 celkem 2013 klientů 
(v roce 2015 to bylo 1156 klientů), což je o 74 % více klientů. Zaměření na skupinu mužů 
majících sex s muži (MSM) se podařilo následovně: Na testování v sanitce přišlo celkem 1200 
mužů, z nichž bylo 611 testováno ve skupině H, tedy MSM (dle informací, které tito muži uvedli 
/ nelze ověřit). Skupina MSM tedy v mobilní poradně tvořila 51 %.  V mobilní poradně bylo 
zachyceno celkem 12 reaktivních vzorků. Následně bylo 7 z nich konfirmováno                 
v NRL jako HIV+  prostřednictvím pražské poradny v Domě světla a 1 prostřednic-
tvím  poradny ČSAP v Ostravě. U dalších 4 reaktivních vzorků ze sanitního vozu se jednalo 
o cizí státní příslušníky ze zemí EU (Itálie, Slovensko, Německo, Rakousko). Pacienti byli řádně 
poučeni o situaci, aby se zdrželi nechráněného sexu v průběhu svého pobytu v ČR a po návratu 
do své země okamžitě svůj zdravotní stav řešili ve svých zemích. 
U vybraných skupin s rizikovým chováním jsme v mobilní poradně realizovali 
testy na syfilis. Orientační testy byly nabízeny pouze vybraným rizikovým osobám a výsledky 
jsou následující. Ze 301 testů bylo 5 reaktivních a všechny byly později konfirmovány, tj. 1,7 %.  
 

»   2 013 klientů přišlo na HIV test do sanitky

»   mobilní poradna zachytila 12 případů HIV+, z toho 8 občanů ČR a 4 
»   občany zemí EU  

»   realizováno 301 testů na syfilis v sanitce

»   zachyceno 5 reaktivních výsledků syfilis
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Testování na HIV                  
ve věznicích
V roce 2016 jsme na základě podpory Ministerstva zdravotnictví ČR obnovili spolupráci s va-
zebními věznicemi a věznicemi řízenými Vězeňskou službou ČR. Naší snahou je spolupracovat 
s těmito zařízeními a  kombinovat preventivní aktivity formou besed s HIV+ lektorem a testování 
na HIV.  Tento projekt byl  iniciován poptávkou ze strany veřejnosti.
ČSAP v předchozích letech spolupracovala s Vazební věznicí v Praze Ruzyni (od roku 2008)                   
a věznicí Horní Slavkov (od roku 2009). Hlavním záměrem je dostat se k jedné rizikové a málo 
dostupné skupině, a to k injekčním uživatelům drog a ke skupině praktikující dočasně sex                                                                                                                          
s muži (MSM). Tato aktivita přináší větší protestovanost v těchto ohrožených skupinách.
Testování probíhalo formou rychlotestů včetně před-testového a po-testového poradenství.                   
V roce 2016 bylo testování uskutečněno v 9 zařízeních Vězeňské služby po celé ČR a otestováno 
bylo 224 vězňů. Zároveň bylo realizováno 12 besed, jichž se zúčastnilo přes 600 vězňů a 25 
příslušníků vězeňské služby.
Během testování v 9 věznicích nebyla zjištěna žádná infekce HIV v testované skupině osob. Pro-
jekt je dvouletý a pro rok 2017 vyjádřilo požadavek na testování dalších 5 vězeňských zařízení.

»   9 věznic se zapojilo do testování vězňů na HIV

»   realizováno 224 testů na HIV ve věznicích

 »   600 vězňů se zúčastnilo besed s HIV+ lektorem
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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 je etablovaný nejen v oblasti před-testového a po-testového poradenství. 
Celá řada dobrovolnic a dobrovolníků se také podílela na organizaci specifických akcí, které 
naše organizace během roku pořádala. Akce byly zaměřeny na propagaci bezpečnějšího sexu 
a s tím související osvětovou činnost a prevenci HIV/AIDS (Testování na erotickém veletrhu, 
preventivní tramvaje 1. prosince apod.). Dobrovolnická práce je rozdělena do neoficiálních 
týmů, které se věnují testování, výpomoci s realizací preventivních akcí, překladům materiálů                       
ze zahraničí do češtiny a podpoře klientů azylového domu.

»   máme 25 dobrovolnic a dobrovolníků
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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 vstupní konzultace s koordiná-
torem dobrovolníků a vstupní školení. 

K dobrovolnictví jsem se dostala díky studiu
„Během studia sociální práce jsem absolvovala hned dvě odborné praxe 
v Domě světla, které pro mne byly velkým přínosem, hlavně díky sociální 
pracovnici, která tenkrát v Domě světla pracovala, a která mi nabídla, že bych 
se mohla stát v organizaci dobrovolnicí. Problematikou HIV jsem se zabý-
vala, zajímala mne a díky praxi jsem viděla na vlastní oči, jak je to pro osoby                       
s touto diagnózou náročné a jak se k nim svět točí zády. Věděla jsem, že chci 
pomáhat ať samotným klientům, tak např. s osvětou a prevencí v této oblasti, 
která je stále čím dál více potřebná. Dobrovolnictví mne naplňuje, mohu přijít 
s nápadem a vím, že nebude smetený pod stůl, že se jím bude někdo zabývat 
a že může být i realizovaný. Jsem ráda, že jsem dobrovolnicí právě v této 
organizaci, a že mohu pomáhat tam, kde je to potřeba.“
Veronika, dobrovolnice České společnosti AIDS pomoc

Streetworking
Projekt „Streetwork  v gay komunitě“ vychází z jednoduché pragmatické filozofie harm reduction, 
jejímž hlavním cílem je ochrana veřejného zdraví. Realizuje se 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 gayů k tomu, aby se o svůj tzv. serostatus zajímali 
– nechali se testovat na HIV protilátky. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou muži mající sex s 
muži (dále také jen „MSM“). Vlastní práce streetworkera spočívá v navštěvování míst – podniků, 
které MSM vyhledávají. 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 a rozdává preventivní balíčky a se zájemci danou problematiku diskutuje. 
V roce 2016 jsme pokračovali v terénní práci nejen v pražských podnicích a na akcích, jako 
je například Prague Pride, ale také jsme působili v Brně, Olomouci, Plzni, Liberci a Ostra-
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vě. Během roku jsme se účastnili 10 festivalů nebo významných akcí a na nich distribuovali              
57 456 kusů preventivních balíčků (kondom, lubrikant, vizitka a krabička) a dalších materiálů 
(edukativní pivní tácky, publikace apod.). Celkem bylo do gay klubů po celé ČR distribuováno 
přes 29 126 preventivních balíčků. Dalších 28 330 balíčků bylo distribuováno na festivalech 
a místech setkávání MSM komunity. Do těchto počtů nejsou započítány preventivní balíčky 
distribuované pro SZÚ a ZÚ.

»   ve 27 podnicích v Praze  jsme rozdali celkem 13 560 preventivních sad

»   v 15 podnicích na Moravě  jsme rozdali celkem 11 886 preventivních sad

»   ve 4 podnicích v  Čechách  (mimo Prahu) jsme rozdali                     
»   celkem 3 680 preventivních sad

»   na festivalech rozdáno  28 330 28330 preventivních sad

»   celkem rozdáno  25 000 preventivních letáčků

»   celkem v terénu rozdáno  57 456 57456 preventivních sad (bez ZÚ a SZÚ)

»   celkem 4 480 kontaktů v MSM podnicích  nebo v LGBT podnicích

»   12 000 preventivních sad distribuovaných pro ZÚ se sídlem v Ostravě

»   10 000  preventivních sad distribuovaných pro Státní zdravotní ústav
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Prague Pride 
Prague Pride, který v roce 2016 přinesl více než 130 kulturních, společenských, diskusních 
a sportovních akcí, patří již tradičně k jedné z nejvýznamnějších akcí gay komunity v České 
republice.  6. ročník se uskutečnil od 8. do 14 srpna 2016 a Česká společnost AIDS pomoc se 
opět stala jedním z klíčových partnerů pro oblast prevence HIV. 
V rámci Prague Pride byla zorganizována tzv. duhová tramvaj, jejímž cílem byla preventivní a 
osvětová HIV kampaň. V Pride House se lektoři České společnosti AIDS pomoc zúčastnili ně-
kolika panelových diskuzí a mimo jiné zorganizovali akční workshop, jehož účastníci se naučili 
praktické triky s kondomem. 
Sanitka České společnosti AIDS pomoc doprovázela celý průvod Prague Pride 2016, na jehož 
konci se v Letenských sadech zařadila ke zbývající posádce a pomohla tak rekordnímu počtu 
otestovaných v primární cílové skupině. Na Letné jsme vybudovali testovací centrum s 5 sanit-
ními vozy.
V rámci celého Pride týdne přišlo do pracovišť České společnosti AIDS pomoc zjistit svůj HIV 
status celkem 602 žen a mužů, z toho 432 si zašlo na HIV test během sobotního festivalového 
odpoledne na pražské Letné. Je to vůbec největší počet terénních testů na pohlavně přenosné 
choroby, který byl v Česku uskutečněn během jediného dne.

»   celkem  602 provedených testů na HIV během celého festivalu

»   na Letné jsme v 5 ambulancích uskutečnili 432 testů na HIV

»   na Letné provedeno 127 orientačních testů na syfilis 
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Běh proti homofobii a AIDS 
V roce 2016 navázala Česká společnost AIDS pomoc na předchozí ročník Běhu proti homofobii 
a ve snaze podpořit tradiční osvětovou událost uspořádala ve spolupráci s portály iBoys.cz                   
a iGirls.cz již 7. ročník sportovního eventu nejen pro HIV+ osoby, ale také pro jejich příznivce               
a přátele, partnery či podporovatele celé organizace.
Dne 14. 5. se tak vydali sportovní fanoušci k Národnímu památníku Vítkov na připravenou 
běžeckou trasu a svým příspěvkem podpořili prevenci v oblasti HIV/AIDS.

»   běželi jsme 7. ročník Běhu proti homofobii a AIDS

»   vice než 55 běžkyň a běžců

»   vítězný čas na 5,5 km:  20:31 min.



27

Erotický veletrh EROFEST 
EROFEST 2016 byl z hlediska České společnosti AIDS pomoc doposud nejprotestovanějším 
erotickým veletrhem v České republice, který se prozatím pořádal. Podzimní víkend nabídl             
v pražských Letňanech v termínu od 12. do 13. listopadu 2016 mimo standardní pódiové show 
i edukaci v oblasti správného nasazení kondomu, použití ochrany a její formy, kterou zajistil 
lektor České společnosti AIDS pomoc. Zmiňovaný workshop byl doprovodným programem 
mobilního testování, které pro rok 2016 zajistily 2 posádky sanitních vozů.  

»   celkem 380 provedených testů na HIV 

Evropský testovací týden 
Česká společnost AIDS pomoc se i v roce 2016 připojila k mezinárodní iniciativě otevřených 
testovacích míst a prodloužila otevírací doby svých poboček v Praze, Olomouci a v Ostravě 
pro všechny zájemce o test na HIV.  Čtvrtý ročník Evropského testovacího týdne poznamenal 
lehký pokles oproti předchozímu roku, a to i přesto, že nad rámec kamenných poboček vyjelo 
mobilní testovací pracoviště na území Moravy do Zlína, Šumperku, Opavy a zakončilo svou pouť               
v Olomouci. Statistika testů z Evropského testovacího týdne je započítána do údajů u jednotli-
vých poboček.
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Světlo pro AIDS
Na památku obětí AIDS se díky inciativě České společnosti AIDS pomoc rozsvítilo 13. 5. 2016 
červeným světlem několik budov v Praze, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Chomutově. Světlo 
pro AIDS představuje celosvětovou vzpomínku na ty, kteří podlehli AIDS. V Praze se tak do 
červené barvy 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 a v Chomutově pak městská věž. Tato událost před-
cházela International AIDS Candlelight Memorial, který připadl na 13. 5. 2016 a nesl myšlenku 
„Společně za udržitelnou HIV odezvu“. Více informací na www.candelightmemorial.org.

Preventivní tramvaje     
propagovaly Světový den 
boje proti AIDS
Světový den proti AIDS připadající každoročně na 1. prosinec dává České společnosti AIDS 
pomoc prostor informovat širokou veřejnost o problematice HIV/AIDS, upozornit na stigmatizaci 
spojenou s touto infekcí a umožňuje nám bojovat proti předsudkům. I v roce 2016 ve spolupráci 
s dopravními podniky po celé České republice vypravila Česká společnost AIDS pomoc osvěto-
vé tramvaje či trolejbusy. Do 13. ročníku se zapojila tato města:  Praha, Liberec, Opava, Ostrava, 
Brno, Olomouc, Plzeň, Teplice a Ústí  nad Labem. 
V roce 2016 jsme pořádali hned dvě tiskové konference. Tu pražskou, v Domě světla, podpořil 
a osobně se jí zúčastnil generální konzul americké ambasády v České republice, pan Nikolas 
Trendowski. Druhá tisková konference byla zorganizována ve spolupráci s Dopravním podnikem 
měst Liberec a Jablonec nad Nisou přímo u terminálu městské hromadné dopravy Fügnerova          
v Liberci. Zde měli zájemci i možnost nechat se bezplatně a anonymně otestovat. 
Světový den boje proti AIDS i v roce 2016 podpořili studenti lékařských fakult po celé České 
republice soustředění ve studentské asociaci International Federation of Medical Students‘ 
Associations Czech Republic, pracovníci zdravotních ústavů a dobrovolníci České společnosti 
AIDS pomoc.

»   v 9 městech vyjely preventivní tramvaje a trolejbusy
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Otevřeli jsme téma                
CHEMSEX 
Označení ”Chemsex” se používá ve dvou významech. Jedním z nich je užití drogy cíleně ke 
zvýšení kvality sexuálního prožitku. Druhý výraz je spíše kompatibilní s výrazem drug sex party 
a znamená společné skupinové užití drog a sexu, často ve formě rizikových praktik. Termín 
pochází původně z gay komunity, případně z její části HIV+ gay komunity, ale postupně se roz-
šiřuje i mezi další vrstvy společnosti, protože sex a drogy jsou obecnými fenomény. K rozmachu 
dochází zejména v gay komunitě v souvislosti s ubývajícími gay kluby coby alternativními místy 
k seznámení a samozřejmě s rozvojem smartphonových aplikací. Častější seznamování přes 
takové aplikace se vysvětluje obecně omezenějšími možnostmi seznamování oproti heterosexu-
álům. Riziko těchto aktivit spočívá jednak ve vzniku drogové závislosti, jednak v šíření pohlavně 
přenosných nemocí při střídání partnerů a ztrátě zábran i dbaní na zásady bezpečného sexu, také 
v možnosti nedobrovolného sexu.
Česká společnost AIDS pomoc shledává tento fenomén dnešní doby jako významnou oblast, 
na kterou je nezbytné se zaměřit v oblasti cílené prevence. V této souvislosti publikovala ve 
spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi, např. portálem iBoys.cz, webem nakluky.cz 
apod., dotazníkové šetření na téma „chemsex po česku“. Výstupy z šetření představil MUDr. Ivo 
Procházka, CSc. na konferenci The Euroepan ChemSex Forum 2016 v Londýně. 
Téma chemsexu se tak v roce 2016 stalo jedním 
z komunikovaných témat, které bylo zařazeno    
i do činnosti streetworkerů.

»   Od 948 osob jsme získali odpovědi

»   36% dotázaných se s termínem                                                                                       
»   chemsex již setkalo



30

Besedy s HIV pozitivním 
lektorem a interaktivní 
webináře pro školy 
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 zaru-
čena mj. i tím, že ji lektoruje HIV+ přednášející. Bez zapojení tohoto tématu do základní sexuální 
výchovy nelze zamezit šíření HIV ve společnosti. Nebudou-li mít mladí lidé zažité potřebné 
vědomosti o HIV infekci a onemocnění AIDS ze školských lavic, nikdy se nebudou umět účinně 
bránit infekci, jak HIV, tak dalších pohlavně přenosných nemocí. 
Celkem bylo v roce 2016 uskutečněno 63 besed pro 2 002 žáků a 97 pedagogů. Dále byly 
odvysílána  3 interaktivní internetová „live“ TV vysílání pro žáky škol. Tyto pořady sledovalo 
3745 studentů ve 129  školách po celé ČR. Celkem jsme tedy s problematikou HIV/AIDS oslovili        
5 747 žáků ve 192 školách.

»   3 vysílání sledovalo 3 745 žáků ve 129 školách

»   celkem uskutečněno 63 besed pro ZŠ a SŠ a proškoleno bylo 2 002  žáků

»   informovali jsme celkem 5 747 žáků a studentů
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Interaktivní webináře     
pro stomatology a další 
zdravotníky
Protože se HIV pozitivní pacienti v českém zdravotnictví stále setkávají s odmítáním zdravotní 
péče, je naší snahou vzdělávat personál ve zdravotnictví tak, aby se zbavil předsudků a zbyteč-
ných obav z přenosu HIV. Smyslem je, aby HIV+ pacienti nebyli odmítáni a byla jim poskytnuta 
zdravotní péče ihned, bez předsudků a zbytečných průtahů. Původně jsme chtěli tuto inciativu 
po zástupcích ministerstva zdravotnictví, ale nesetkali jsme se s pochopením řešit problém 
systematicky. Vedení odboru epidemiologie nám na jednání v roce 2015 doporučilo, abychom 
vzdělávání zajistili vlastními silami.
Nejvýraznější problémy mají HIV pozitivní pacienti s odmítáním poskytnutí zdravotní péče           
u stomatologů, a proto byla první dvě interaktivní internetová vysílání pro zdravotníky věnována 
tomuto oboru. Obsah vysílání byl připraven ve spolupráci s Českou stomatologickou komo-
rou. Třetím pořadem v roce 2016 byl 1. díl vysílání pro zdravotní sestry a střední zdravotnický 
personál.
V průběhu projektu jsme se naučili připravovat reportáže k tématům a aktuálně je zařazovat do 
vysílání. Také jsme z denního materiálu, odvysílaného odpoledne pro stomatology nebo zdra-
votní sestry, aktuálně zařazovali příspěvky do večerního vysílání pro HIV+ komunitu. Vysílání 
probíhá ze studia v Domě světla. Postupně jsme vyzkoušeli vysílání z různých prostor domu. 
Kulisy byly vyrobeny a připraveny na základě požadavků technických pracovníků firmy zabez-
pečující TV přenos. Audio-vizuální technika, kamery a další specialisté potřební k vysílání jsou 
řešeny pronájmem a externí spoluprací. 
Vysílání je on-line, tedy živě, realizováno na stánkách ČSAP www.hiv-prevence.cz/webinar. 
Pro lepší dostupnost je vysílání souběžně realizováno pro tablety a dotyková zařízení a také na 
sociální sítí Youtube.com. Tímto je zajištěno, že většina uživatelů bude mít možnost vysílání sle-
dovat na některém typu zařízení, nejen na PC a NTB, ale také tabletech a mobilních telefonech.    
Během vysílání mohou účastníci dávat hostům ve studiu dotazy prostřednictvím chatu, Skype 
nebo telefonu. Dotaz je přepojen do studia a hosté interaktivně odpovídají. Ani hosté nemusejí 
být ve studiu, ale doma nebo v zaměstnání (zejména lékaři). Režie jejich vstupy zprostředkovává 
prostřednictvím videa Skype hostům do studia i divákům do vysílání. 
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Sledovanost

Vysílání Stomatologové - 1. díl sledovalo živě 43 osob (IP adres) a ze záznamu 404 osob, 
vysílání Stomatologové - 2. díl sledovalo živě 26 a ze záznamu 82 osob, první díl vysílání pro 
zdravotní sestry a střední zdravotnický personál sledovalo živě 18 a ze záznamu 255 osob. 
Pořady je možné vidět na videokanále Youtube České společnosti AIDS pomoc.

»   celkem 2 vysílání pro stomatology vidělo 555 zdravotníků živě nebo 
»   ze záznamu

»   celkem vysílání pro zdravotní sestry (1. díl) vidělo 273 zdravotníků živě    
»   nebo ze záznamu
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Sociální služba                           
Azylový dům 
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 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 napl-
ňování 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 rov-
něž 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 2016 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 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 2016 využívali celé řady služeb, zejména zdravotních, psycho-
terapeutických, 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 2016 bylo v azylové části ubytováno 36 klientů. Měsíčně tedy bylo obsazeno v průměru 
14 z 15 lůžek. Z 36 klientů se 12 podařilo úspěšně zařadit zpět do běžného života; přesunuli se 
do pronájmů nebo do ubytoven. Dalších 13 klientů nesdělilo při odchodu místo svého dalšího 
pobytu. Jeden klient  vyhledal po opuštění Domu světla jiný azylový dům.  Celkem 8 klientů 
bylo odkázáno na služby poskytující pomoc drogově závislým. Dva z nich jsou dosud u nás         
a abstinují,  jeden stále dochází do motivační skupiny. Další 2 naši klienti již osm měsíců absti-
nují bez odborné pomoci pracovníků center pro drogově závislé.
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Čtrnácti klientům se podařilo najít zaměstnání, 3 klienti si během pobytu v DS vyřídili invalidní 
důchod. 
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. 
V žádostech o státní a krajské dotace požadujeme vždycky finanční prostředky jen na akreditova-
nou sociální službu, a to Azylový dům.

»   celkem 15 lůžek azylového domu využilo 36 lidí bez domova

»   celkem 8 klientů začalo řešit svou drogovou závislost

»   celkem 14  klientů si našlo zaměstnání

»   celkem 12 klientů se přestěhovalo do ubytoven nebo pronájmů
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Komunitní projekty                 
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 AIDS center v celé České republice. V roce 
2016 bylo vydáno 6 čísel a díky narůstajícímu objemu informací pro cílovou skupinu, došlo k 
rozšíření plochy časopisu o 50 %.
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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 se již se svou diagnózou smířil. 
Při organizaci setkání spolupracujeme s psychologem z AIDS centra Nemocnice Na Bulovce 
PhDr. Richardem Braunem. V roce 2016 se uskutečnila celkem 4 setkání, kterých se zúčastnilo 
celkem 17 nově diagnostikovaných osob.

»   celkem 4 setkání se zúčastnilo 17 nově diagnostikovaných 

Komunitní setkání 
V roce 2016 se uskutečnilo celkem 7 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 jednot-
livé 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. Dohro-
mady přišlo na setkání HIV+ komunity 53 lidí.

»   celkem 7 setkání se zúčastnilo 53 lidí z HIV+ komunity 

Buddy / průvodce 
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. 
Program Buddy se po několika letech příprav a chodu v tzv. zkušební (neoficiální) fázi dočkal vlastní-
ho spuštění. Jedná o službu, která je poskytována anonymně a bezplatně. Forma spolupráce závisí na 
potřebách a možnostech klientů. V prvním roce oficiálního fungování Česká společnost AIDS pomoc 
pomáhala formou osobních schůzek, e-mailem, komunikace na internetové seznamce a prostřednic-
tvím sociálních sítí.
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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 funguje i na české gay seznamce iboys.cz, kde mají průvodci a průvodkyně České spo-
lečnosti 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.

»   tým Buddy tvoří 2 průvodci, 1 průvodkyně, 1 psycholog 

»   22 aktivních klientů 

»   celkem 9 klientů z iBoys.cz a 6 klientů via e-mail

»   celkem 7 osobních schůzek s průvodcem a 3 s psychologem

INFORMUJEME
Kdykoliv nás někdo informuje, jsme připraveni ihned reagovat. Kromě sdílení zkušeností                    
a celkové podpory předáváme klientům a klientkám informační materiály pro HIV+ komunitu, 
nebo například kontakty na odborníky, instituce a další.

SDÍLÍME
Tým, který pomáhá potřebným, sdílí svůj vlastní příběh a zkušenosti ze života. To je přínosné 
hlavně pro klienty, kteří si do poslední chvíle mysleli, že se jich HIV vůbec netýká. Zároveň je 
sdílení příběhů často motivační pro klienty, kteří ztratili chuť jít dál.

POMÁHÁME
Velkou výzvou pro naší průvodkyni Alenu bylo navštěvovat klienta HIV centra, který byl ve 
špatném zdravotním stavu. Průvodkyně klienta navštěvovala, jeho stav se postupně zlepšoval. 
Šlo o pravidelnou a silnou podporu.
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Sdílna+ 
Česká společnost AIDS pomoc jako jediná organizace v České republice poskytuje anonymně a 
bezplatně službu SDÍLNA+, jejíž cílovými skupinami jsou rodina a osoby blízké HIV+ osob. Snahou 
členů týmu je podpořit, informovat a motivovat cílové skupiny.
Sdílna+ vznikla na základě reálné potřeby trhu. Matka jednoho z pracovníků Sdílny+ se zeptala, zda 
existuje nějaká služba určena ne přímo pro pozitivní, ale pro jejich okolí. Tito lidé, ať rodina, partneři, 
ale i kamarádi často nevědí, co dělat, nebo jak se chovat, když se jim někdo blízký svěří s HIV diagnó-
zou.
Právě proto Česká společnost AIDS pomoc vybudovala tým Sdílny+ složený z HIV pozitivního mento-
ra, sociální pracovnice a 2 psychologů.
Klientům se snažíme vyjít co nejvíce vstříc, zakládáme si na co největší 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 podobně osobního setkání. 
Koordinátor programu nabízí klientům vždy všechny možnosti, ve všech případech mají klienti zájem 
o péči psychologa a setkání s HIV+ mentorem.
Od začátku roku jsme službu interně propojili s  programem Buddy, snažíme se, pokud je to možné, 
doporučovat klientům Buddy rovnou službu Sdílna+.

»   tým Sdílny+ tvoří 1 sociální pracovnice, 1 HIV+ mentor/koordinátor, 
»   2 psychologové 

»   13 aktivních klientů 

»   celkem 10 dotazů v  on-line poradně

»   2 realizované osobní skupiny
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 Právní poradna                                     
pro HIV pozitivní 
Právníci České společnosti AIDS pomoc řešili ve prospěch HIV+ komunity v roce 2016 celkem 28 
případů. Plná polovina případů se týkala řešení kauzy tzv. 30 trestních oznámení na homosexuální HIV 
pozitivní muže, kteří se měli podle Hygienické stanice hlavního města Prahy dopustit šíření nakažlivé 
lidské nemoci tím, že se nakazili jinou pohlavně přenosnou chorobou. Právníci poskytovali bezplatné 
poradenství a u dvou mužů vystupovali jako formální obhájci a účastnili se úkonů trestního řízení. 
V čase přípravy této publikace byla všechna trestní oznámení zatím vyhodnocena jako bezdůvodná. 
Česká společnost AIDS pomoc koordinovala společný postup s jinými neziskovými organizacemi ze-
jména na mezinárodní úrovni a protestovala proti nevhodnému represivnímu postupu státních orgánů.
Právníci řešili také 6 případů úplného odmítnutí zdravotní péče, 1 případ nedostatečného poskytnutí 
zdravotní péče, 1 případ nevhodného přístupu zdravotnického zařízení k pozitivnímu pacientovi, 
2 případy diskriminace, 1 případ závažného porušení ustanovení trestního řádu ze strany orgánů 
činných v trestním řízení a soudní znalkyně. Dále se právníci zabývali dvěma právními problémy v 
oblasti legislativy. Celkem právníci pro Českou společnost AIDS pomoc zdarma odpracovali 369 
hodin. Velké poděkování míří vedoucímu našich právníků JUDr. Jakubovi Tomšejovi, Ph.D. a  jeho 
spolupracovníkovi Miroslavu Danielovi Markovi.

»   28 případů řešili právníci ČSAP

»   odpracovali 369 hodin 

»   2 případy diskriminace

»   8 případů z oblasti zdravotnictví
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Komunitní web + vysílání              
pro HIV komunitu 

Aktuální informace pro HIV+ komunitu sdílíme prostřednictvím komunitního webu www.hiv-komu-
nita.cz. Tyto internetové stránky v roce 2016 navštívilo 19 949 uživatelů, kteří uskutečnili 40 592 
návštěv a zobrazili si 137 139 stránek. Prostřednictvím tohoto webu jsme v roce 2016 vysílali tři 
večerní pořady pro HIV pozitivní komunitu. Jedná 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. V roce 2016 
byly vysílány 3 pořady a jejich záznamy lze kdykoliv vidět na stránkách ČSAP nebo na sociální síti 
youtube.com.  První vysílání se uskutečnilo 2. června a záznam vidělo 1034 uživatelů, druhé vysílání 
20. října a záznam vidělo 300 lidí a třetí vysílání pak 15. prosince a záznam vidělo 417 lidí.

»   137 139 zobrazení webových stránek hiv-komunita.cz

»   40 592 návštěv, 

»   19 949 uživatelů

»   3 vysílání pro HIV+ komunitu sledovalo celkem 1 751  lidí
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Sbírka                                       
Červená stužka®  
Veřejná sbírka Červená stužka® i v roce 2016 navázala na předchozí ročníky, a i nadále je  význam-
ným finančním zdrojem pro komunitní účely v nadcházejícím hospodářském roce.  Samotná červená 
stužka je přitom symbolem solidarity s HIV pozitivními lidmi a nemocnými AIDS a symbolizuje také 
boj proti HIV/AIDS. Ambasadoři Červené stužky, jimiž jsou primárně žáci základních a středních škol, 
se významně podíleli na distribuci stužek široké veřejnosti. Další informace na www.cervenastuzka.cz

»   11 012 ks prodaných stužek

»   výtěžek v celkové hodnotě 330 369 Kč  
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Hospodářský výsledek     
za rok 2016
Spotřeba materiálu                          1 971 183,40

Spotřeba energie              363 010,33

Opravy a udržování              278 189,60

Náklady na cestovné             241 283,92

Náklady na reprezentaci                 3 666,00

Ostatní služby           4 372 111,66

Mzdové náklady           4 743 740,00

Zákonné sociální pojištění          1 202 931,00

Ostatní daně a poplatky                 7 463,00

Ostatní pokuty a penále                 7 472,00

Kurzové ztráty                                19 018,85

Dary               383 045,00

Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky..)           273 405,44

Odpisy dlouhodobého majetku              11 748,00

Náklady celkem     13 878 268,20

Tržby z prodeje služeb          1 178 273,42

Výnosové úroky                   4 627,71

Kurzové zisky                     288,20

Jiné ostatní výnosy           1 826 615,04

Přijaté příspěvky (dary)          2 267 679,48

Přijaté členské příspěvky                 6 800,00

dotace            8 593 984,35

Výnosy celkem     13 878 268,20
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Editorial 
V roce 2017 vydalo pro Českou společnost AIDS pomoc, z. s. (Malého 282/3, 186 00 Praha 8 – 
Karlín) Centrum pro komunitní práci. 
Autoři textů: Jiří Pavlát, Miloš Štefančík, Michael Jettmar, Ing. Lukáš Volf, 
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. a další
Redakční úprava: Jiří Pavlát, Ing. Lukáš Volf
Jazyková korektura: Mgr. Tomáš Rieger
Autoři fotografií: archiv České společnosti AIDS pomoc

Hlavní webové stránky organizace: 
www.aids-pomoc.cz 
Doplňující webové stránky: 
www.hiv-komunita.cz 
www.hiv-prevence.cz 
www.hiv-testovani.cz 
www.hiv-prace.cz 
www.hiv-uniforma.cz 
www.cervenastuzka.cz 

ISBN: 978-80-87809-41-9 

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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