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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z.S. 
Rok 2020 v číslech 
Za celý rok jsme provedli 20 200 testů - celkem jsme otestovali 8 169 osob, z toho 
8092 lidí na HIV, 5 631 na syfilidu, 4 672 na hepatitidu C a 1 805 na hepatitidu 
B. Zjistili jsme 42 reaktivních výsledků na HIV, z nichž jsme potvrdili 29 případů HIV, dále pak 
87 podezření na syfilidu, z nichž bylo 48 případů potvrzeno. Také jsme diagnostikovali 45 případů 
hepatitidy typu C a dalších 38 podezření předali k dalšímu vyšetření. U 9 klientů pak bylo zjištěno 
podezření na hepatitidu B.    

 

Díky práci našich checkpointů se nám loni podařilo zachytit každou devátou diagnózu 
HIV v Česku (29 případů z celkových 251).  

V terénu jste mohli při testování potkat našich 5 sanitních vozů. 

Zodpověděli jsme 2 970 telefonických dotazů a 1 320 otázek v internetové HIV 
poradně. Besedu o HIV s naším lektorem absolvovalo 694 studentů.  Internetové 
webináře o HIV pro školy sledovalo 9 760 studentů. 

 

Naši streetworkeři měli 3 678 osobních setkání v gay klubech s naší cílovou skupinou 
mužů majících sex s muži. Celkem jsme rozdali 63 169 preventivních balíčků (kondom 
a lubrikant), 15 000 pivních tácků a cca 25 000 kusů dalších tištěných materiálů. 

Naše covidpointy realizovaly přes 20 000 testů na covid. 

Pro HIV komunitu jsme vydali šest čísel časopisu Pozitivně. 

Hospodařili jsme s  rozpočtem ve výši 40 milionů 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, ředitel Domu světla 

 Július Szabó člen předsednictva spolku

“Naším společným 
cílem je hájení práv 
HIV pozitivních lidí ve 
společnosti, vyvíjení 
osvětové a preventivní 
činnosti a poskytování 
zdravotních, sociálních 
a dalších služeb nejen 
HIV pozitivním osobám.”

 Kontrolní komise: 
 Ing. Lukáš Volf předseda komise 

 Ing. JUDr. Zdeněk Kurka 

 Pavla Vitmajerová  
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SLOVO ÚVODEM 
Vážení čtenáři,  

stejně jako pro vás, i pro náš spolek byl loňský rok rokem zcela výjimečným. Celosvětová pandemie 
covid-19 nás zasáhla hned v úvodu roku tvrdě a zásadně. S prvním lockdownem jsme museli nejen 
omezit řadu našich aktivit – zejména provoz naší sítě checkpointů – ale pocítili jsme i pokles poptáv-
ky po našich službách. Museli jsme ze dne na den zároveň řešit ochranu našich pracovníků a klientů 
před nákazou, upravovat provoz všech zařízení a zároveň hledat alternativní cesty udržení služeb.  

Výpadky v testování v checkpointech a mobilních sanitkách jsme nahradili rozesíláním sebetestů. 
Sebetesty nám tak během druhého podzimního lockdownu pomohly udržet počty testovaných osob 
na stejných číslech jako v roce 2019 a propady v počtech otestovaných osob tak nakonec na konci 
roku nebyly tak hrozivé, jak se na začátku zdálo. 

Covid-19 a celosvětová cestovní omezení přinesly poptávku po nových službách – v loňském roce 
jsme pomohli více než 30 osobám žijícím s HIV zajistit jejich antiretrovirovou léčbu v situacích, kdy 
se neměly jak dostat do svých zemí (nebo naopak zpět do Česka), kde léčbu jinak běžně dostávají. 
Naše poděkování patří všem našim zahraničním partnerským pacientským organizacím, HIV cent-
rům a farmaceutickým firmám, s kterými jsme na zajištění léčby spolupracovali. 

Covid-19 zároveň přinesl některé pozitivní změny do naší práce, zejména urychlil postup směrem 
k další elektronizaci našich služeb. Před-testové i po-testové poradenství jsme nyní schopni zajistit 
prostřednictvím online rozhraní, aniž by tím utrpěla kvalita služeb. Pilotní služba zasílání léků pacien-
tům bude pokračovat i v budoucnu. Spuštění provozu odběrového a testovacího místa na covid-19 
na podzim roku 2020 (CovidPoint) znamenalo pro spolek významný nový – byť dočasný – zdroj 
příjmů pro udržení provozu Domu světla. 

Máme radost, že navzdory omezením spojeným s covid-19 se v roce 2020 povedlo spustit několik 
dlouhodobě připravovaných projektů. V březnu 2020 jsme zahájili provoz PrEP Pointu, který je v sou-
časnosti jediným komunitním pracovištěm, které poskytuje zájemcům pre-expoziční profylaxi (PrEP) 
infekce HIV. Jeden den v týdnu funguje i centrum sexuálního zdraví pro muže mající sex s muži, kde 
poskytujeme zdravotní služby v oblasti diagnózy a léčby pohlavně přenosných onemocnění.  

Přestože nemalá část naší práce je v oblasti prevence HIV, jsme stále především pacientskou 
organizací hájící zájmy osob žijících s HIV. V loňském roce jsme ve spolupráci s poslanci výboru pro 
zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR připravili pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně 
veřejného zdraví ke zrušení informační povinnosti osob žijících s HIV ve zdravotnických zařízení. 
Návrh sice neprošel hlasováním, ale získal pozornost napříč politickými stranami a po letošním 
sněmovních volbách se k němu opět vrátíme. Dvacet let stará informační povinnost je v rozporu 
s právem na informační sebeurčení každého pacienta garantovaným ústavním pořádkem České 
republiky a musí být zrušena. 

Stejně jako každý rok, i letos 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 Hejzák, předseda spolku

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 2020 v Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, 
Teplicích, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Labem a Brně. 

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:  
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



7

KDO PODPOŘIL NAŠE
KLÍČOVÉ AKTIVITY 
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2020 podpořilo z Národního programu boje proti AIDS 
tyto projekty: 
•	 bezplatné anonymní testování na HIV infekci v AIDS poradně Domu světla – před-testové a po-testové 

poradenství, 

•	 bezplatná anonymní telefonní nonstop linka AIDS pomoci, 

•	 internetové HIV/AIDS poradny pro veřejnost a HIV+ komunitu, 

•	 prevence HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji s důrazem na skupinu mužů majících sex s muži - MSM 
(včetně před- a po-testového poradenství), 

•	 prevence HIV/AIDS na jižní Moravě s důrazem na skupinu MSM 
(včetně před a po-testového poradenství) v Brně, 

•	 program prevence pro muže mající sex s muži (MSM) a komunitní program pro osoby HIV+/AIDS, 

•	 prevence HIV/AIDS v severních Čechách (oblast Ústí, Děčín, Lovosice) s důrazem na skupinu MSM 
(včetně před- a po-testového poradenství), 

•	 prevence HIV/AIDS v severních Čechách (oblast Teplice a Most) s důrazem na skupinu MSM (včetně 
před- a po-testového poradenství), 

•	 prevence HIV/AIDS ve východních Čechách s důrazem na skupinu MSM 
(včetně před- a po-testového poradenství), 

•	 prevence HIV/AIDS na střední Moravě s důrazem na skupinu MSM 
(včetně před- a po-testového poradenství), 

•	 prevence HIV/AIDS v jižních Čechách s důrazem na skupinu MSM 
(včetně před- a po-testového poradenství), 

•	 prevence HIV/AIDS v oblasti Ústí nad Orlicí a okolí s důrazem na skupinu MSM 
(včetně před a po-testového poradenství), 

•	 mobilní HIV poradna s důrazem na propagaci testování skupiny MSM, 

•	 besedy pro mládež s HIV pozitivním lektorem, 

•	 zvýšení dostupnosti pre-expoziční profylaxe (PrEP) pro MSM. 

Ministerstvo vnitra v roce 2020 podpořilo projekt Dobrovolnického centra při Domu světla 
v Praze Karlíně. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 podpořilo projekt Azylový Dům světla 
– jedná se o registrovanou sociální službu pro HIV+ osoby bez přístřeší. 

Hlavní město Praha v roce 2020 podpořilo ze svého rozpočtu tyto aktivity: 
•	 azylový Dům světla – registrovanou sociální službu, 



8

•	 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 a syfilidu v ulicích Prahy, 

•	 technické zajištění terénního testování na infekce HIV, syfilidy a HCV na festivalu Prague Pride. 

Podpora společnosti GSK - GlaxoSmithKline v loňském roce byla využita: 
•	 na nákup léků pro léčbu HIV pro občany jiných států, kteří během pandemie pro uzavřené hranice a 

přerušení dopravy uvázli na území ČR, 

•	 podporu provozu checkpointů pro testování infekčních nemocí na území ČR. 

S podporou společnosti GILEAD jsme byli schopni zajistit: 
•	 mobilní testování na HIV a syfilidu v sanitách v Praze i po celé ČR,  

•	 údržbu a servis dvou sanitních vozů na testování, 

•	 distribuci testů na hepatitidu C pro neziskové organizace a věznice v ČR, 

•	 sebetestování domácími testy na HIV pro skupinu mužů majících sex s muži. 

S podporou Úřadu vlády ČR realizujeme: 
•	 program Psychosociální podpory osob s problémovým užíváním chemsexu.  

S podporou ABBVIE jsme mohli:  
•	 testovat klienty na hepatitidu C ve všech checkpointech spolku, 

•	 ve spolupráci s K-centry testovat hepatitidu C v sanitkách v severních Čechách. 

S podporou Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR -  jsme zahájili realizaci projektu „Inovace v oblasti podpory 
a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré zahraniční praxe“. 

S podporou O2 jsme vysílali preventivní pořady pro mládež.  

Díky České televizi jsme na podzim 2020 zdarma na jejich programech získali vysílací prostor 
pro preventivní klip s výzvou k účasti na testování HIV. 

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. 

Všem dárcům a podporovatelům velmi děkujeme! 
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REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ 
Česká společnost AIDS pomoc v roce 2020 provozovala kromě Domu světla v Praze také poradnu 
v Ostravě, Olomouci, Teplicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, v Ústí nad Orlicí, Ústí nad 
Labem a v Brně. Centrální pracoviště je v Domě světla v pražském Karlíně, kde je zdravotnické 
zařízení, v němž zdarma a anonymně testujeme veřejnost na HIV, ale i další vybrané pohlavně 
přenosné infekce. V Domě světla také funguje naše registrovaná sociální služba Azylový dům pro 
osoby HIV+ bez domova, ubytovna pro HIV pozitivní zájemce a víceúčelový vzdělávací sál. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÝ DŮM   
Fakta: Ubytovali jsme 15 HIV+ lidí bez domova (naše kapacita je 15 azylových 
lůžek). 

Od roku 1999 zajišťuje Česká společnost AIDS pomoc v Domě světla azylový dům pro klienty 
s HIV infekcí. Posláním azylového domu je poskytnout individuální a důstojnou pomoc a podporu 
HIV+ osobám v nepříznivé životní nebo sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům je 
registrovanou sociální službou poskytovanou podle zákona o sociálních službách. Svým klientům 
pomáhá v co nejkratší době zlepšit jejich situaci a začít znovu samostatně fungovat ve společ-
nosti (najít si bydlení, práci, zajistit si příjem). V roce 2020 disponoval kapacitou 15 lůžek a ubyto-
váno bylo 15 klientů.  

Formou spolupráce se sociálním pracovníkem klienti získávají dostupné a odborně garantova-
né služby, navíc uzpůsobené jejich situaci, potřebám a cílům. Kvalifikovaní odborníci pomáhají 
klientům rovněž při řešení každodenních problémů, často specifických pro tuto komunitu. Využít 
mohou a v roce 2020 také využívali i odbornou pomoc z oblasti zdravotní, psychologické, psy-
choterapeutické nebo právní. Cílem spolupráce je nejen okamžitá pomoc HIV+ osobám v sociální 
a lidské nouzi, ale především snaha o celkové zlepšení postavení lidí žijících s HIV ve společnosti 
a pomoc s obhajobou jejich práv.  

Klienty sociální služby jsou lidé v různých fázích HIV infekce. Uspokojivá účinnost současné léčby 
infekce HIV našim klientům umožňuje po několikatýdenní až několikaměsíční sociální stabilizaci 
návrat do běžného života bez větších omezení.  Cena za pobyt v azylovém domě odpovídá počtu 
lůžek na pokoji – dvojlůžkový pokoj: 125 Kč/den/lůžko, trojlůžkový pokoj: 120 Kč/den/lůžko a čtyř-
lůžkový pokoj: 115 Kč/den/lůžko.  

Poradenství a komunitní podporu navíc ČSAP prostřednictvím svých odborníků a komunitních 
pracovníků z řad proškolených dobrovolníků poskytovala nejen klientům Domu světla, ale také HIV 
pozitivním, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým ve všech regionech České republiky, 
ve spolupráci s regionálními HIV centry.  

V roce 2020 do možnosti poskytování sociální služby zásadním způsobem 
zasáhla především jarní celostátní karanténa – epidemiologická opatření 
v souvislosti s nemocí covid-19, která omezila pohyb osob v ČR. Nám, jako službě 
s nadregionální a celostátní působností, se omezení zásadním způsobem negativně promítlo do 
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režimu a obsazenosti azylového domu, který právě v jarních měsících bývá vytížený, což pro rok 
2020 neplatilo. Pracujeme s osobami se zdravotním postižením, proto jsme i my v době jarní vlny 
covid-19 přistoupili na základě vyhodnocení situace k podobnému režimu jako v jiných zařízeních 
určených právě osobám se zdravotním postižením. Poskytování sociální služby jsme redukovali 
na nejnutnější míru tak, abychom stávající klienty azylového domu a další ubytované vystavili co 
nejmenšímu riziku infekce, ale abychom zároveň nikoho v nouzi, kdo se na nás obrátí, neohrozili na 
životě a zdraví. Velká část našich klientů přichází z regionů mimo Prahu a v době jarního omezení 
pohybu nebylo pro takové uchazeče ani jednoduché se k nám dostat, především z odlehlejších 
částí ČR, protože kromě omezení pohybu panovala celospolečensky velká míra nejistoty, jak moc 
je v případě cestování člověk ohrožen. Pokud se někdo ozval a zatím měl kde být, domlouvali jsme 
se s ním na jednání o poskytnutí služby na dobu po skončení jarního nouzového stavu, přičemž 
řada těchto zájemců si do té doby problém s bydlením vyřešila jiným způsobem v místě pobytu. 

Zároveň se ovšem rapidně zvýšil objem psychosociálního poradenství, a to 
především telefonickou formou, a také nás kontaktovalo nezvykle vysoké 
množství HIV+ cizinců, kteří kvůli uzavření hranic nemohli odcestovat do 
svých domovin a ocitli se v nouzi. Kvůli víceméně vynuceným změnám ve struktuře zajiš-
ťování sociální služby jsme v neposlední řadě navázali novou spolupráci s organizacemi pomá-
hajícími cizincům z III. zemí s integrací do českého prostředí (Správa uprchlických zařízení MV ČR, 
Organizace pro uprchlíky, Poradna pro integraci). Především s žadateli o azyl, mezi nimiž jsou také 
HIV+ pozitivní osoby, tedy spadající do naší cílové skupiny. Vzhledem k jazykové bariéře a diagnóze 
HIV+ je Praha v podstatě jediným místem v ČR, kde se mohou pokusit začít nový život. Také těm 
jsme poskytli prostor pro zlepšení jejich sociální situace.     

V roce 2020 bylo v ubytovně, kterou Česká společnost AIDS pomoc lidem HIV pozitivním v Domě 
světla také nabízí, ubytováno dalších celkem 11 klientů. V ubytovně Domu světla je v 6 pokojích 
k dispozici 11 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 
5 450 – 5 660 Kč/lůžko/měsíc – využívalo ji 10 klientů a 1 člen rodiny. 

TELEFONNÍ NONSTOP PORADNA 
800 800 980 
Fakta: Odpověděli jsme na 2 970 telefonních dotazů. 

Provoz anonymní nonstop linky AIDS pomoci je neodmyslitelně spojen s celou dobou fungová-
ní Domu světla, tedy již od jeho otevření 11. srpna 1999. Od prosince 2005 je volání do poradny 
bezplatné.   

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 oka-
mžitě a s dostatečnou odborností reagovat na velmi různorodé dotazy telefonujících.  
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Celkem jsme v roce 2020 vyřídili 2 970 telefonních dotazů, jedná se tak o nižší počet než v před-
chozím roce (4 352 hovorů). Toto snížení bylo způsobeno pandemií covid-19 a s ní spojeným ce-
lostátním omezením mobility obyvatel a s tím souvisejícím nižším množstvím rizikových kontaktů 
cílové skupiny.  Nejčastěji se dotazy klientů týkaly testování a rizika nákazy HIV. 

Graf 1: rizikové sexuální chování

Graf 1 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se rizikové-
ho sexuálního chování a prevence (modře). Vodorovná strana představuje kalendářní 
měsíce, svislá strana počty vyřízených telefonátů.

Graf 2: testování a místa, kde se mohou lidé nechat testovat na HIV 

Graf 2 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se testování 
a míst kde se mohou lidé nechat testovat na HIV (modře). Vodorovná osa představuje 
kalendářní měsíce, svislá osa počty vyřízených telefonátů.
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Graf 3: příznaky HIV

Graf 3 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se přízna-
ků a projevů HIV (modře). Vodorovná osa představuje kalendářní měsíce, svislá osa počty 
vyřízených telefonátů.

Tabulka níže podrobně analyzuje jednotlivé zodpovězené dotazy na lince dle 
měsíce, odhadovaného věku, pohlaví a zejména dle tématu dotazu.   
Vysvětlivky: Te = testování, Př = příznaky, Ri = riziko, PE = PEP, PR= PrEP, Pr = prevence, 
Po = poradna pro HIV+, Di = diskriminace HIV+, Az = azylové a ubytovací služby pro HIV+, 
Be = besedy a vzdělávání, We = webináře, In = hovor klienta HIV+,  Zn = zneužití, apod.

Všechna data jsou čerpána z ON_LINE systému modulu LINKA ve vlastnictví ČSAP za období od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020. 
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INTERNETOVÉ ON-LINE PORADNY A WEBY 
Fakta: Odpověděli jsme na 1 320 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 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 vzneslo v roce 2020 dotaz celkem 
1 324 uživatelů. V roce 2019 měla poradna 2 542 dotazů,  v roce 2018 se jed-
nalo o 2 433 dotazů,  v roce 2017 o 2 263 klientů, v roce 2016 o 3 136 klientů, 
roku 2015 to bylo 2 610 klientů a o rok dříve 1 701. 
Spokojenost klientů s poradenstvím přičítáme kvalitní propagaci a zejména výbornému on-line 
poradenskému systému, který vyrobila Česká společnost AIDS pomoc ze soukromých darů. 
Uživatelé dávají přednost moderním internetovým stránkám a moderním technologiím před 
e-mailem. 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.  

Snížení počtu dotazů v roce 2020 přisuzujeme pandemii covid-19 a sní spojeným celostátním 
omezením mobility obyvatel a s tím souvisejícím nižším množstvím rizikových kontaktů cílové 
skupiny. V menší míře pak také neustálému rozšiřování databáze odpovědí na dotazy položené 
v  minulosti.

Data jsou čerpána z ON_LINE systému modulu PORADNA ve vlastnictví ČSAP za období od 
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Rozdíl mezi počtem dotazů položených a zodpovězených je způsoben 
rozdělením statistiky na kalendářní roky. Dotaz byl v jiném roce položen a v jiném zodpovězen.
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Detailní provoz a statistika internetových poraden

Poradna Dotazy Zodpovězeno 

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

307 307 

Poradna: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování 847 842 

Poradna pro silové a záchranné složky státu 2 2 

Poradna pro rodinné příslušníky a osoby blízké HIV+ 5 5 

Právní poradna v oblasti HIV/AIDS 17 18 

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

4 4 

Poradna pro osoby HIV+, léčba HIV/AIDS 116 116 

Poradna pro ostatní témata HIV/AIDS + PrEP 26 26 

CELKEM 1324 1320 

Doména Uživatelé Návštěvy
Zobr. 

stránky
Poč. str. za 
1 návštěvu

Prům. doba 
návš. (min.) 

aids-pomoc.cz 86 633 137 659 478 962 3,48 3:18

hiv-testovani.cz 84 529 120 755 265 568 2,20 2:34

hiv-prevence.cz 157 247 216 442 464 894 2,15 2:26

hiv-komunita.cz 29 773 45 036 108 237 2,15 2:09

cervenastuzka.cz 50 608 6 697 10 768 1,61 1:10

chciprep.cz 5 513 7 771 21 525 2,77 2:25

CELKEM 2020 414 303 534 360 1 349 954

měsíční průměr 34 525 44 530 112 496 

Rozdíl mezi počtem dotazů položených a zodpovězených je způsoben rozdělením statistiky na 
kalendářní roky. Dotaz byl v jiném roce položen a v jiném zodpovězen.
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Internetové stránky a weby České společnosti AIDS pomoc navštívilo měsíčně v průměru 
34 500 originálních uživatelů (každý je započítán pouze jednou i při opakovaných návštěvách), 
kteří si měsíčně přečetli cca 44 500 zobrazených stránek. Ročně se tak jedná o více než  414 000 
originálních uživatelů, kteří si přečtou přes 1,34 mil. našich internetových stran. V oblasti po-
radenských stránek se jedná zejména o weby www.aids-pomoc.cz a www.hiv-prevence.cz. 
Byl spuštěn i nový web týkající se prevence HIV a tzv. pre-expoziční profyxe (PrEP) – 
www.chciprep.cz 

Data jsou čerpána z Google Analytics za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
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TESTOVÁNÍ NA HIV,
SYFILIDU, HCV A HBV  
Fakta: Dohromady ve všech našich pracovištích: 

Provedli jsme celkem 8 092 testů na HIV. 

3 449 laboratorních testů na HIV z venózních odběrů (krev ze žíly). 

4 643 rychlotestů na HIV z kapilární krve (kapka krve z prstu). 

V poradnách jsme infekci HIV diagnostikovali v Praze u 23 případů (23 reaktivní, 20 pozitivní), 
v Ostravě u 6 případů (3 reaktivní, 3 pozitivní), v Českých Budějovicích u 2 případů 
(1 reaktivní, 1 pozitivní), v Ústí nad Orlicí u 1 případu (reaktivní) a v Brně u 6 případů 
(4 reaktivní, 2 pozitivní). V sanitkách jsme diagnostikovali 13 případů HIV (10 reaktivní, 3 pozi-
tivní). 

Celkem byla infekce HIV potvrzena Národní referenční laboratoří Státního zdravotní ústavu 
u 29 osob. 

Uskutečnili jsme celkem 5 631 testů na syfilidu, z nichž jsme zjistili 87 lidí s podezřením 
na tuto infekci (testy byly reaktivní). Část těchto klientů jsme následně řešili a u 48 případů 
infekci potvrdili. 

Provedli jsme celkem 4 672 testů na hepatitidu C, z nichž 45 pozitivních a dalších 
38 reaktivních případů. 

Provedli jsme 1 805 testů na hepatitidu B, z nichž 9 bylo reaktivních. 

Dohromady jsme tak uskutečnili 20 200 testů na všechny infekce (oproti 19 696 testů v roce 
2019).
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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 bylo v roce 2020 v provozu každé pondělí od 16 do 
19 hodin, každou středu od 9 do 12 hodin a také každý 
čtvrtek od 15 do 18 hodin (mimo státní svátky). Výsledek 
testu se klient dozví nejpozději za týden po předložení pat-
řičného kódu v poradně ČSAP. Výsledek testu sděluje lékař. 
Negativní výsledky si mohou klienti nově vyzvednout online 
v systému PIST.

Poradna v Domě světla obsloužila 3 715 klientů 
(plánováno bylo 4 000). Každý návštěvník získal preventivní 

balíček s kondomem a lubrikantem. Celkem checkpoint provedl 9 582 vyšetření na různé infekce. 
Z toho bylo 3707 HIV testů, z nichž 2533 byly laboratorní z venózní krve a 1101 rychlotestů 
z kapilární krve. Klienti ve zvýšeném riziku navštěvují checkpoint v Domě světla častěji (viz pře-
hled). Z testů na HIV bylo 23 reaktivních a 20 pozitivních (konfirmovaných). 

V pražském checkpointu jsme provedli i 2 515 testů na syfilidu (z nich 56 bylo reaktivních 
a v 35 případech byla potvrzena akutní syfilida). Dále jsme provedli 2 533 testů na 
HCV (z nich 13 reaktivních) a 820 na HBV (z nich 6 reaktivních). Klienti s reaktiv-
ním výsledkem testu na HBV a HCV byli předání do lékařské péče pracoviště 
IKEM. Konkrétně poradnu navštívilo 1 415 klientů ze skupiny MSM, což je 57 % ze skupiny mužů 
a 102 % klientů (kumulovaně), kteří navštívili naše pracoviště, bylo v riziku nebo po rizi-
kové situaci, což potvrzuje správné zacílení preventivních kampaní na podporu testování.



18

Informace o klientech

Vysvětlivky statusů (rizikových faktorů)
M = medikace PrEP, aktivní uživatel pre-expoziční profylaxe
T = toxikoman - injekční uživatel
T2 = partner/ka toxikomana T
ChA = uživání alkoholu za účelem zvýšení požitku ze sexu
ChD = užívání tvrdých drog za účelem zvýšení požitku ze sexu
P = poskytování placeného sexu
P2 = uživatel/zákazník placeného sexu P
K = sexuální kontakt s HIV+ osobou neznámé virové nálože
H = muž mající sex s muži, homosexuál, bisexuál apod.
V = opakovaná syfilitida nebo kapavka, nebo souběh infekcí
V2 = klient měl jakoukoliv venerologickou chorobu
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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 370 kli-
entů (plán 400). Každý návštěvník získal preventivní balíček 
s kondomem a lubrikantem. U nich bylo realizováno 
352 HIV testů, z nichž 36 byly laboratorní z venózní krve 
a 316 rychlotestů z kapilární krve. 3 HIV testy byly re-
aktivní a následně konfirmovány jako 3 pozitivní. 
Dále bylo realizováno 78 testů na syfilidu (1 reaktivní), 66 
testů na HCV a 44 na HBV - z testů HCV a HBV byly všechny 

negativní. Konkrétně poradnu navštívilo 156 klientů ze skupiny MSM, což je 59 % ze skupiny mužů 
a 120 % klientů (kumulovaně), kteří navštívili naše pracoviště, bylo v riziku nebo po 
rizikové situaci.

Informace o klientech/realizovaných testech
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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. 

Středomoravskou poradnu navštívilo 200 
klientů. Každý návštěvník získal preventivní balíček 
s kondomem a lubrikantem. Bylo zde realizováno 199 
HIV testů, z nichž 52 byly laboratorní z venózní krve a 
147 rychlotestů z kapilární krve. Všechny HIV testy 
byly negativní. Dále bylo provedeno 152 testů na syfilidu 

(1 reaktivní), 121 testů na HCV a 70 na HBV - z testů HCV a HBV byly všechny negativní. Konkrétně 
poradnu navštívilo 76 klientů ze skupiny MSM, což je 57 % ze skupiny mužů a všichni klien-
ti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v riziku nebo po rizikové situaci.

Informace o klientech/realizovaných testech
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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 pro-
vozujeme 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 154 klientů 
(plánováno bylo 180). Každý návštěvník získal preventivní 
balíček s kondomem a lubrikantem. Bylo zde realizováno 
144 HIV testů, z nichž 47 bylo laboratorních z venózní krve 
a 97 rychlotestů z kapilární krve. Všechny HIV testy byly 
negativní. Dále bylo provedeno 48 testů na syfilidu, 43 testů 

na HCV a 25 na HBV (všechny testy byly negativní). Konkrétně poradnu navštívilo 68 klientů ze skupiny 
MSM, což je 64 % ze skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v ri-
ziku nebo po rizikové situaci - kumulativně (112%).  Celkem bylo provedeno 260 testů.

Informace o klientech/realizovaných testech
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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 Budě-
jovice také města Český Krumlov, Vodňany, Kaplice, Třeboň 
a jejich okolí. Poradnu provozujeme 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 243 klientů 
(plánováno bylo 250). Celkově jsme realizovali 431 růz-
ných testů. Konkrétně 232 HIV testů, z nichž 61 byly 
laboratorní z venózní krve a 171 rychlotestů z kapilární krve. 
1 rychlotest byl reaktivní a 1 laboratorní pozi-

tivní. Dále bylo provedeno 95 testů na syfilidu, 68 testů na HCV a 36 na HBV – 1 HCV test byl re-
aktivní. Konkrétně poradnu navštívilo 63 klientů ze skupiny MSM, což je 44 % ze skupiny mužů 
a 84% klientů, kteří navštívili naše pracoviště, bylo v riziku nebo po rizikové situaci. 

Informace o klientech/realizovaných testech
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TESTOVÁNÍ NA HIV 
V HRADCI KRÁLOVÉ
Pobočka v Hradci Králové má spádovou oblast pro Králove-
hradecký a Pardubický kraj. Testovací místo bylo zřízeno ve 
spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na Infekční 
klinice v přímé spolupráci s tamním HIV centrem. Checkpo-
int byl zprovozněn 29. května 2018 a jeho provozní doba je 
každé pracovní úterý od 15 do 18 hodin.  

Východočeskou poradnu navštívilo 280 klientů 
(plánováno bylo 300). Celkem bylo realizováno 648 testů na 
různé infekce. Každý návštěvník získal preventivní balíček 
s kondomem a lubrikantem. 

Realizováno bylo 276 HIV testů, z nichž 82 bylo laborator-
ních z venózní krve a 194 rychlotestů z kapilární krve. Všechny HIV testy byl negativní. 
Dále bylo provedeno 158 testů na syfilidu (1 reaktivní), 158 testů na HCV a 56 na HBV - žádný 
z nich nebyl reaktivní. Konkrétně poradnu navštívilo 104 klientů ze skupiny MSM, což je 53 % 
ze skupiny mužů a 125 % klientů (kumulovaně), kteří navštívili naše pracoviště, bylo v riziku 
nebo po rizikové situaci.  

Informace o klientech/realizovaných testech
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TESTOVÁNÍ NA HIV
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
Pobočka v Ústí nad Orlicí má kromě samotného města Ústí 
spádovou oblast okresy Svitavy, Chrudim, Rychnov nad Kněž-
nou a Šumperk.  Testovací místo bylo zřízeno ve spolupráci 
s orlickoústeckou nemocnicí  a také  s HIV centrem v Hradci 
Králové. Checkpoint byl zprovozněn 28. února 2019 a jeho 
provozní doba je každý pracovní čtvrtek od 15 do 18 hodin.  

Orlickoústeckou poradnu navštívilo nebo její 
služby využilo 106 klientů (plánováno bylo 100). 
Celkem bylo u nich realizováno 192 testů na různé infek-
ce. Realizováno bylo 99 HIV testů, z nichž 15 bylo 
laboratorních z venózní krve a 84 rychlotestů z kapilární 

krve. Jeden HIV test byl reaktivní. Dále bylo provedeno 43 testů na syfilidu (1 reaktivní), 
36 testů na HCV a 14 na HBV - žádný z nich nebyl reaktivní.  Konkrétně poradnu navštívilo 51  kli-
entů ze skupiny MSM, což je 74 % ze skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše 
pracoviště, byli v riziku nebo po rizikové situaci. 
  

Informace o klientech/realizovaných testech
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TESTOVÁNÍ NA HIV
V ÚSTÍ NAD LABEM 
Pobočka v Ústí nad Labem má také kromě samotného Ústí 
spádovou oblast Děčín a Lovosice. Testovací místo bylo 
zřízeno 5. června 2019 v Lékařském domě v ulici V Jirchářích 
přímo u ústeckého vlakového hlavního nádraží ve spolupráci 
s primářem infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemoc-
nice MUDr. Pavlem Dlouhým. Pobočka zajišťuje i předepisová-
ní PrEP. Provozní doba je každou středu od 15 do 18 hodin. 

Severočeskou poradnu v Ústí nad Labem 
navštívilo nebo její služby využilo 170 klientů 
(plánováno bylo 180). Celkem bylo u nich realizováno 362 
testů na různé infekce. Realizováno bylo 157 HIV 

testů, z nichž 86 bylo laboratorních z venózní krve a 71 rychlotestů z kapilární krve. Všechny 
HIV testy byly negativní. Dále bylo provedeno 86 testů na syfilidu, 86 testů na HCV a 33 na 
HBV – všechny byly negativní.  Konkrétně poradnu navštívilo 82 klientů ze skupiny MSM, což je 
68 % ze skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v riziku nebo 
po rizikové situaci. 
  

Informace o klientech/realizovaných testech



26

TESTOVÁNÍ NA HIV 
V BRNĚ
Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno jsme otevřeli 
28. listopadu 2019 nový HIV checkpoint pro Brno a Jihomo-
ravský kraj. Testovací místo bylo zřízeno v budově infekční 
kliniky FN Bohunice a jeho provozní doba je každé úterý od 
15 do 18 hod.  

Jihomoravskou poradnu v Brně navštívilo nebo 
její služby využilo 450 klientů (plánováno bylo 480). 
Celkem bylo u nich realizováno 1093 testů na různé infekce. 
Realizováno bylo 449 HIV testů, z nichž 303 bylo 
laboratorních z venózní krve a 146 rychlotestů z kapilární 
krve. 4 HIV testy byly reaktivních a  2 pozitivní. 

Dále bylo provedeno 288 testů na syfilidu (8 reaktivních a 1 pozitivní), 260 testů na HCV 
a  96 na HBV (2 HCV testy byly reaktivní).  Konkrétně poradnu navštívilo 172 klientů ze 
skupiny MSM, což je 58 % ze skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, 
byli v riziku nebo po rizikové situaci. 
  

Informace o klientech/realizovaných testech
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TESTOVÁNÍ NA HIV
V SANITKÁCH
Pět mobilních ambulancí České společnosti AIDS pomoc 
v roce 2020 navštívilo 2 481 klientů (plán byl 2 500), z toho 
v  Praze 1 756 (71% provozu). Zaměření na skupinu MSM: 
62 % ze skupiny mužů, z toho v Praze byl tento podíl 69,5%. 

Klienti v riziku nákazy: 116 % (kumulovaně, někteří mají více rizik současně, téměř všichni klienti 
byli v riziku), v Praze to bylo 117 %. Na testy tedy chodí lidé po reálném rizikovém kontaktu. 

Pro cílené oslovení klíčové skupiny MSM používáme pivní tácky s LGBT tématikou. Distribuce je cílena na 
místa, kde se MSM chodí relaxovat a bavit. Projekt probíhal průběžně. Celkem jsme zajistili 132 výjezdů tes-
tovacích sanitek (v Praze 35 výjezdů), to je o 40 výjezdů více než před rokem. Některá místa byla obsazena 
dvěma sanitními vozy najednou. Každý návštěvník získal preventivní balíček s kondomem a lubrikantem.  

Provedli jsme celkem 2 477 HIV testů, 161 z nich bylo laboratorních z venózní krve a 2 316 rych-
lotestů z kapilární krve. Celkem bylo 10 vzorků HIV reaktivních a 3 HIV laboratorní 
testy konfirmovány přímo jako pozitivní. Ne všechny vzorky byly konfirmo-
vány, protože část klientů byla ze zahraničí a budou situaci řešit dále ve své 
zemi. Mimo to jsme provedli 2 168 testů na syfilidu (18 reaktivních a 12 pozitivních), 
1 301  testů na HCV (22 reaktivních a 45 pozitivních) a 611 na HBV (2 reaktivní). Klienti 
s reaktivními výsledky testů na HBV a HCV byli odeslání na pracoviště IKEM Praha k léčbě.  

Informace o klientech/realizovaných testech
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SEBETESTOVÁNÍ NA HIV 
V roce 2020 jsme pokračovali třetím rokem 
v projektu sebetestování na HIV domácími 
testy. Původně byly sebetesty selektivně 
propagovány a aktivně nabízeny zejména 
prostřednictvím sociálních sítí a míst, kde se 
MSM setkávají za účelem sexu (gay seznamky 
Grindr a iBoys.cz, gay kluby a sauny, a dal-
ší) s cílem oslovit sexuálně aktivní MSM ve 
vysokém riziku nákazy HIV. Chceme pozitivně 
motivovat MSM k podstoupení testu, zejména 
pak ty z nich, kteří mají obavy z prozrazení 
identity při testu ve zdravotnickém zaří-
zení nebo v 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.     

Nicméně covidová situace nás donutila na některá období uzavřít checkpointy a nabídnout tedy 
sebetesty i zájemcům o jejich návštěvu. Obdobně v časech uzavření společnosti a omezení sociál-
ního kontaktu byly sebetesty jediným náhradním řešením, jak se rychle otestovat na HIV.  
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Zájemce o test je požádán o vyplnění vstupního elektronického on-line dotazníku na 
www.hiv-pomoc.cz/domaci-test-dotaznik. Klient byl následně automaticky přesměrován s při-
děleným kódem do systému interního systému ČSAP (systém PIST), kde mu byl zřízen anonymní 
profil, ke kterému si klient sám vytvořil přístupové heslo. Následně absolvoval on-line elektro-
nické předtestové poradenství. Klientům, kteří byli vyhodnoceni jako vhodní kandidáti na sebe-
testování, následně poradce zaslal zdarma domácí test v originálním balení od výrobce, s českým 
návodem pro užití. Testy mají CE certifikaci a byly schváleny pro domácí použití v EU. Komunikace 
s klientem probíhala e-mailem. Po obdržení domácího testu a potvrzení jeho doručení doručova-
telskou firmou byla klientovi v jeho anonymním profilu v PISTu aktivována možnost zaznamenat 
výsledek testu. Pokud tak neučinil sám, byl klient vyzván emailem.  

Sebetestování nám v roce 2020 pomohlo zejména během jarního a podzimního lockdownu vyplnit 
propad v počtech testů provedených v checkpointech. 
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PROPAGACE TESTOVÁNÍ A PREVENCE
V rámci programu České televize ČT pod-
poruje charitu jsme získali na podzim 
2020 možno odvysílat na programech České 
televize preventivní klipy „Opravdu myslíš, že 
se tě to netýká?“. První klip byl zaměřený na 
heterosexuální populaci, svůj příběh vypráví 
žena, kterou HIV nakazil její manžel. Druhý klip 
byl zaměřený na muže mající sex s muži – svůj 
příběh vyprávěl mladý muž. Oba klipy obsaho-
valy výzvu k účasti na testování na HIV.

Klipy byly odvysílány v průběhu listopadu 
2020. Vysílání předcházelo Evropskému týdnu 
testování na HIV, do kterého jsme se jako 
každoročně i loni zapojili, a mezinárodnímu dni 
AIDS (1. 12. 2020).
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SYSTÉM PIST – 4 ROKY PROVOZU 
Ke zlepšení provozu testování, sběru a analýze dat z testů a míry rizika 
chování uživatelů spolek připravil a v srpnu 2017 spustil vlastní elek-
tronický informační systém PIST (Prevence Infekcí Systémovým 
Testováním).  V roce 2020 byl zdokonalen a zahrnuje již data z více než 
28 tisíc poradenských služeb a 62 tisíc testů na HIV, HCV, HBV a sy-
filidu. V loňském roce jsme PIST rozšířili o modul on-line vyzvednutí 
výsledku samotným klientem, což v covidové době umožnilo omezit 
sociální kontakt a rychleji informovat klienty o výsledcích testů. 

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, HCV, HBV, syfilidu, 

•	 potestové poradenství a doporučení (na základě sexuálního chování PIST určí další vhodný čas na testy 
a doporučí preventivní opatření – užívání kondomu nebo PrEP apod.), 

•	 vyzvednutí výsledků testů na jakémkoliv zapojeném pracovišti, 

•	 mobilní provoz v sanitkách nebo ve zdravotnických stanech, 

•	 vyhodnocení dat o rizikovém chování populace (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 hlášení rychlotesty i laboratorních testů internetem přímo do databáze NRL-SZÚ, 

•	 zpětnou vazbu klientů na testování (zdravotní i poradenskou část) – automaticky vyhodnocovanou 
na  konkrétní pracovníky, 

•	 vyzvedávání výsledků testování on-line v profilech klientů. 

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  

Systém je využíván ve všech checkpointech  ČSAP. Podmínkou pro hladký provoz systému PIST je 
internetový signál jak pro obsluhu, tak pro klienty, a také technická podpora.  

Systém jsme v roce 2020 využili jako základ nového systému CovidPIST, který využíváme pro tes-
tování koronaviru v našich Covidpointech. Tento nový systém on-line komunikuje ze servery Mini-
sterstva zdravotnictví a jeho organizací a významně ulehčuje provoz našich pracovišť. Výsledky 
klientům rozesílá automaticky emailem a SMS. 
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BESEDY S HIV POZITIVNÍM LEKTOREM 
A INTERAKTIVNÍ WEBINÁŘ PRO ŠKOLY 
Fakta: Besedu s HIV+ lektorem absolvovalo 694 studentů. Internetové webi-
náře o HIV pro školy sledovalo 9 760 studentů. 

S nabídkou besed oslovujeme písemně a cíleně počátkem každého školního roku školská zařízení 
po celé ČR (cca 6000 kontaktů). Díky přidělení dotace ze strany MZ ve výši 359 000,- Kč jsme 
byli schopni nabídnout v roce 2020 všem školským zařízením po celé ČR realizaci besed zcela 
zdarma. Bez této dotace bychom museli od škol vyžadovat poplatek na dofinancování, což by 
značně snížilo zájem škol o tyto besedy. Vzdělávání pro pražské školy pak dofinancovalo také 
Hlavní město Praha.  

V roce 2020 projekt Besedy s HIV pozitivním lektorem tvrdě zasáhla pandemie nemoci covid-19 
a s ní spojená nejen vládní opatření omezující volný pohyb osob a možnosti setkávání se. V loň-
ském roce došlo k mnohaměsíčnímu uzavření základních i středních škol, což logicky negativně 
ovlivnilo množství zrealizovaných besed na školách. V roce 2020 jsme měli ambiciózní plán reali-
zace celkem 100 besed. Z důvodů uzavření škol však bylo 23 již naplánovaných besed ve školách 
přímo zrušeno, a další velké množství nebylo ani objednáno z důvodu nejistého vývoje situace 
kolem nemoci covid-19. 

V roce 2020 jsme zorganizovali 16 besed pro 694 žáků.  Z toho pro Prahu to bylo 10 besed pro 
384 žáků.  

Kromě Besed s HIV pozitivním lektorem však měly všechny školy bez rozdílu možnost zdarma 
sledovat také on-line vysílání vzdělávacích webinářů pro 8. a 9. ročníky základních škol a pro 
střední školy. Jelikož pandemie covid-19 silně ovlivnila množství uspořádaných Besed, snažili jsme 
se tento výpadek dohnat pomocí těchto online živě streamovaných webinářů. V roce 2020 se nám 
tak podařilo zrealizovat celkem 6 vysílání – 60ti minutových živě streamovaných pořadů (oproti 
2 v předešlém roce), která měla dosah až na 9 760 diváků – příjemců vysílání (převážně právě 
žáků základních a středních škol a pedagogů). Tato vysílání se konala ve dnech 26. 3., 23. 4., 10. 6., 
8. 10., 11. 11. a 8. 12. 2020. 
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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 24 lidí 
a dobrovolníci se angažují 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 preven-
tivních 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 problemati-
kou 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 3 678 osobních setkání v gay klubech. Celkem jsme 
rozdali 63 169 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 pro-
jektu 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 o prevenci HIV/STI vede cílený rozhovor.  

V roce 2020 proběhlo cca 3 678 setkání našich streetworkerů v klubech 
po celé ČR, zejména však během léta a během  týdne Prague Pride, protože nebyly výrazně 
omezeny společenské kontakty. V předchozím roce to bylo obdobně.  V roce 2020 
jsme se účastnili pouze 2 festivalů a na nich distribuovali 6 500 kusů kondo-
mů a 20 000 preventivních balíčků (kondom, lubrikant, vizitka a krabička). Dále 
bylo do gay klubů po celé ČR distribuováno dalších 28 500 preventivních balíčků. Celkem jsme 
tedy distribuovali 63 169 kondomů. Pivních tácků s tématikou MSM a bezpečnějšího 
sexu bylo distribuováno cca 15 000 ks. Distribuci výrazně omezilo uzavření podniků a sociálního 
kontaktu v době koronakrize. 
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REKORDNÍ TESTOVÁNÍ
NA PRAGUE PRIDE 2020  
Testovací místa České společnosti AIDS pomoc navštívilo celkem během Prague Pride 1233 lidí 
(v roce 2019 to bylo 861). Na testovacích místech bylo provedeno 1232 testů na HIV, 993 na syfili-
du a 428 na žloutenku typu B a 958 na žloutenku typu C. Celkem tedy terénní laboratoře vyhod-
notily 3611 testů. A to přesto, že se nekonal průvod Prahou, ani následný festivalový program na 
Letné, kde tradičně probíhá testování ve velkokapacitním stanu pro desítky lidí. Letošní testování 
se podařilo díky velkému nasazení personálu z celé republiky a souběžnému testování na několika 
festivalových místech. 

Do laboratoří bylo z terénního testování na potvrzení výsledků odesláno celkem 17 vzorků 
k ověření diagnózy, z toho 3 vzorky na HIV a 10 případů na syfilidu a 4 případy na žloutenku typu 
C. Oproti předchozímu Prague Pride bylo během festivalového týdne otestováno o 43 % lidí více. 
Tak velký zájem o testování v době pandemie koronaviru jsme neočekávali. Děkujeme Nemocnici 
na Bulovce a Rozkoši bez rizika za rychlé doplnění zásob materiálu a testů. I přesto nám během 
večerů na Střeleckém ostrově některé druhy testů docházely. 

DOPROVODNÉ AKCE 
NOVINKY V LÉČBĚ 
Ve středu 5. 8. 2020 se v Divadle U Valšů konala diskuze HIV a medicína: jaké jsou žhavé novin-
ky v léčbě? Hlavním hostem diskuze byl MUDr. Milan Zlámal, lékař HIV centra Ústřední vojenské 
nemocnice, diskuzi moderoval Mgr. Petr Kalla. Vzhledem k tomu, že je dnes HIV podstatně jiným 
onemocněním, než tomu bylo v 80. letech 20. století, došlo díky novým znalostem o tomto viru 
k výraznému posunu v oblasti léčby a prevence. Tyto informace byly přínosné nejen pro samotné 
HIV pozitivní lidi, ale pro všechny, kdo se zajímají o současný stav světa. Diskuze nabídla ucele-
nější pohled na problematiku HIV. Během večera se mluvilo o historii onemocnění HIV, jeho léčbě 
a budoucnosti a také o prevenci.  

CHEMSEX BEZPEČNĚ 
Ve čtvrtek 6. 8. 2020 byl na programu workshop Chemsex – jak si užít a přitom přežít, který 
proběhl na Bazénu v Kasárnách Karlín pod taktovkou ČSAP a Sester Věčné Radosti. Hlavními 
protagonisty besedy spojené s komunitním workshopem byli Xenie Uholyeva – psycholožka 
a psychoterapeutka, která pracuje v psychologické ambulanci a věnuje se i poradenství pro 
uživatele chemsexu, a Michael Jettmar z projektu Saferchems, který nabízí pohled na fenomén 
chemsexu jak ze strany odborníka, tak z pohledu bývalého uživatele. Na workshopu bylo plno, což 
udělalo nejen pořadatelům velkou radost.
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PRÁVO V HIV ZAOSTÁVÁ ZA REALITOU 
Další čtvrteční akci představovala diskuze HIV a právo: jsme u nás sto let za opicemi? I tato akce 
se konala v Divadle U Valšů, tentokrát 6. 8. 2020. Diskuzi moderoval Mgr. Petr Kalla, advokát 
a člen spolku Prague Pride, který se zaměřuje také na problematiku HIV/AIDS. Hosty diskuze byli 
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., spolupracující s ČSAP, a Mgr. Karel Suda, právník Kanceláře Veřejného 
ochránce práv věnující se problematice diskriminace. Debatovalo se o právních povinnostech lidí 
s HIV a o tom, jak je to s diskriminací HIV ve společnosti. 

MEDVĚDÍ BESEDA O STIGMA 
Poslední akcí byla diskuze s názvem HIV stigmatizace a LGBT+ komunita, která se konala 
7. 8. 2020 v bezbariérovém klubu Kotelna. Akci organizoval spolek Prague Bears, který sdružu-
je osoby mužského pohlaví se zájmem o tzv. „Bear“ (medvědí) hnutí. Hosty diskuze byli Michael 
Jettmar, HIV+ aktivista, předseda českého spolku Sestry věčné radosti, a tři aktivisté za zahraničí 
– Balasz Menzat, Mr. Bear Hungary 2019, Rainer Reisebär, podporovatel LGBT+ z Německa, a Rafał 
Nowak, polský aktivista. Diskuzi v angličtině moderoval David Věžník aka Badyš Pouštěč, DJ, 
moderátor a lídr spolku Moravskoslezští medvědi v Ostravě. V debatě zaznělo kromě již známých 
informací i porovnání se zahraničím, informace o dostupnosti PrEP, výsledky testování na HIV 
online, nebo informace o PEP. 

CHARITATIVNÍ BĚH FUN&RUN  
V roce 2020 jsme již devátým rokem společně s Prague Pride týmem zorganizovali charitativní 
běh FUN&RUN, tentokrát ve Žlutých lázních v Praze. Akce pořádaná u příležitosti Mezinárodní-
ho dne boje proti homofobii a transfobii (IDAHOT) a připomínající oběti nemoci AIDS proběhla 
netradičně až 6. září a zapojilo se do ní přes pět stovek účastníků a příznivců. Důvodem konání 
akce v září a nikoliv tradičně v květnu, byla koronakrize a jarní omezení sociálního kontaktu. Právě 
17. května  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 lidi bojující s HIV a omezit jejich společenskou diskriminaci. 

CHEMSEX.CZ 
Fenomén chemsexu (užívání drog za účelem zintenzívnění sexuálních zážitku) se v Evropě, ale 
i České republice rozšířil již před několika lety. Jako jednomu z rizikových faktorů pro nákazu 
HIV a  ostatních pohlavně přenosných onemocnění, se prevenci návykového užívání chemsexu 
a zavádění harm reduction nástrojů věnuje Česká společnost AIDS pomoc již čtvrtým rokem. Pro-
tiepidemická opatření v roce 2020 paradoxně vedla k přesunu části sexuálních aktivit z tradičních 
míst (např. gay sauny) do domácností na uzavřené večírky a vedla k většímu rozšíření chemsexu.   
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Těžištěm naší práce v projektu chemsex byla v loňském roce přímá práce s uživateli (233 kon-
zultací s 18 klienty). Stihli jsme ještě před omezeními, spojenými s covid-19, uspořádat několik 
besed pro veřejnost, velmi úspěšný byl workshop o chemsexu v rámci Prague Pride. Vzdělávali 
jsme kolegy (sociální pracovníky a zdravotníky) v malých skupinách tak, aby se dozvěděli něco 
o chemsexu, ale i o zásadách harm reduction.  

Podařilo se nám spustit dlouho připravovaný web o harm reduction a dalších tématech, spo-
jených s chemsexem (www.chemsex.cz). Přeložili jsme a vytiskli brožury našeho zahraničního 
kolegy z London Friends Davida Stuarta (o první pomoci při chemsexu a o psychóze z chemsexu). 
Účast na adiktologických a jiných konferencím nám v roce 2020 zhatil covid-19, těchto akcí se 
plánujeme zúčastnit v nadcházejícím roce.
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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 distribu-
ován 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 2020 bylo 
vydáno 6 čísel a díky narůstajícímu objemu informací pro cílovou skupinu došlo opět k rozšíření 
počtu stran.
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SETKÁNÍ NOVĚ DIAGNOSTIKOVANÝCH 
A WORKSHOPY KOMUNITY 
Setkávání HIV+ se kvůli pandemii covid-19 neuskutečnilo žádné, proběhlo nicméně 7 osobních 
konzultací a 16 osobních setkání s nově diagnostikovanými pacienty. 

BUDDY/PRŮVODCE A PROGRAM SDÍLNA+ 
Průvodce – Buddy má být otevřený kamarád, který dokáže podpořit, motivovat a sdílet své zku-
šenosti. 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. 

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 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 2020 měl program Buddy celkem 3 průvodce pro HIV+, kteří pracovali s 9 HIV+ osobami. 
Nejčastěji jsme řešili smíření s diagnózou. V rámci projektu Sdílna+ jsme pomohli celkem 2 HIV+ 
osobám, kdy jsme s celkem 5 rodinnými příslušníky řešili diagnózu HIV člena jejich rodiny. 

Mimo to proběhlo 16 telefonických konzultací s HIV+, 6 HIV+ osob se na nás obrátilo přes iboys 
a 2 HIV+ přes email. Nejčastěji se řešila HIV pozitivita v souvislosti s nemocí covid-19, léky během 
nouzového stavu a psychické potíže.
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KOMUNITNÍ WEB PRO HIV+ KOMUNITU 
Aktuální informace pro HIV+ komunitu sdílíme prostřednictvím komunitního webu 
www.hiv-komunita.cz. Tyto internetové stránky v roce 2020 navštívilo 29 773 uživatelů (o rok dří-
ve to bylo 39 207 uživatelů, v roce 2018 pak 32 813 uživatelů, v roce 2017: 24 617 uživatelů), kteří 
uskutečnili 45 036 návštěv (v roce 2019 to bylo 60 664, v roce 2018 pak 54 976 návštěv, v roce 
2017: 40 034 návštěv) a zobrazili si 108 237 stránek (rok 2019: 161 042  stránek, rok 2018: 164 989  
stránek, rok 2017: 147 316 stránek). 

PRÁVNÍ PORADNA PRO HIV POZITIVNÍ 
Právní poradna České společnosti AIDS pomoc nabízí bezplatnou právní pomoc a zastupování 
HIV pozitivním osobám v právních otázkách souvisejících s HIV již od roku 2012. V uplynulém roce 
jsme kromě bezpočtu drobných konzultací a odpovědí na dotazy v poradně poskytovali právní 
služby sedmi klientkám a klientům. Úspěšně jsme také ukončili dva soudní spory.  

V prvním se HIV pozitivní žena domáhá plnění z pojistné smlouvy týkající se připojištění pro případ 
hospitalizace a dočasné pracovní neschopnosti, která obsahuje ustanovení, podle něhož pojišťov-
na není povinna poskytovat žádné plnění HIV pozitivním osobám, a to ani když jsou diagnostiková-
ny až po sjednání smlouvy a jejich zdravotní obtíže s HIV nijak nesouvisí. Pojišťovna sice původně 
plnit odmítla, avšak následně jsme shromáždili natolik přesvědčivé argumenty, že v rámci řízení 
před soudem prvního stupně pohledávku klientky zcela uhradila.  

V druhém sporu jsme se zastali zaměstnance s nulovou virovou náloží, který byl poskytovatelem 
pracovně lékařských služeb uznán nezpůsobilým k výkonu práce. Zaměstnavatel s ním na základě 
toho ukončil spolupráci. Ve věci jsme zajistili oponentský znalecký posudek, který potvrzuje klien-
tovu plnou způsobilost k vykonávané práci. Soud ve sporu dospěl k závěru, že skončení pracovní-
ho poměru proběhlo neplatně a zaměstnanci přiznal náhradu mzdy, která byla nakonec na základě 
dohody se zaměstnavatelem vyplacena ve výši 100.000 Kč.  

V uplynulém roce jsme rovněž odstartovali nový projekt, který se zaměřuje na boj s diskriminací 
v oblasti soukromého pojišťovnictví. Česká společnost AIDS pomoc si v tomto projektu jako cíle 
vytyčila: 1) poskytování metodické pomoci HIV pozitivním osobám při řešení konfliktů vznikajících 
zejména při sjednávání komerčních pojištění a při vyplácení pojistného plnění (včetně bezplatné 
právní pomoci) a 2) zahájení dialogu s českými pojišťovnami o potřebě revize postupu vyhodno-
cování pojistitelnosti HIV pozitivních osob. Naplňovaní těchto cílů bude jednou z činností právního 
týmu České společnosti AIDS pomoc v roce 2021.  
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NAŠE ADVOKAČNÍ PRÁCE KE ZLEPŠENÍ 
POSTAVENÍ OSOB ŽIJÍCÍCH S HIV
VE SPOLEČNOSTI. 
Naše advokační práce vedoucí ke zlepšování podmínek pro život osob žijících s HIV v Česku je 
zaměřená zejména na snižování stigmatizace a odstraňování příčin diskriminace. Naše zapojení 
do práce poradních orgánů a pracovních skupin, stejně jako mezinárodní spolupráce či přímý 
politický lobbying, jsou pro pacientskou organizaci stejně důležité jako přímé služby klientům. 

V loňském roce jsme tak například: 

•	 Lobbovali za zrušení informační povinnosti osob žijících s HIV ve zdra-
votnických zařízeních.   Dlouhodobě zastáváme názor, že informační povinnost by pro 
HIV pozitivní měla být nastavena stejně jako pro ostatní pacienty. Je pro nás nepřijatelné, 
aby někomu hrozilo trestní stíhání, pokud svou diagnózu lékaři z obav z odmítnutí ošetření 
nesdělí.  V loňském roce projednávala Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona o ochraně 
veřejného zdraví, v které jsme se pokusili formou poslaneckého pozměňovacího návrhu 
omezit informační povinnost osob žijících s HIV. Pro pozměňovací návrh jsme získali podporu 
Pacientské rady ministra zdravotnictví, v které již čtvrtým rokem působíme a části členů vý-
boru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR. Byť pozměňovací návrh nakonec schválen 
nebyl, získali jsme nové spojence mezi poslanci a věříme, že změny ve složení sněmovny po 
volbách v roce 2021 umožní se k zákonu opět vrátit a návrh předložit znovu 

•	 Propagovali jsme U=U. Medicínská doktrína U=U (nedetekovatelný = nepřenositelný) 
v Česku zapouštěla kořeny pomaleji než v jiných západních zemích. V roce 2020 jsme zaslali 
za pacientskou organizaci naše připomínky k připravované revizi metodického pokynu Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR obsahující i tzv. Poučení pro pacienta, které dostává každý nově 
diagnostikovaný pacient, a které vymezuje základní povinnosti osob žijících s HIV. Práce na 
metodickém pokynu byly nicméně na jaře 2020 zastaveny kvůli zcela vytíženým kapacitám 
útvaru hlavní hygieničky v souvislosti s covid-19. Věříme, že s ústupem epidemie covid-19 
a ve spolupráce s odbornou společností pro infekční onemocnění se podaří revidovaný 
metodický pokyn vydat v roce 2021. 

•	 Zapojili jsme se do mezinárodních iniciativ. Zastupovali jsme Česko v EU HIV/AIDS 
Civil Society Foru a byli jsme spoluautory zprávy analyzující výsledky národní výsledky me-
zinárodní studie sexuálních chování mužů majících sex s muži EMIS 2017. Dopad covid-19 na 
pacienty a práci pacientské organizace jsme monitorovali ve dvou průběžných průzkumech 
ve spolupráci s European AIDS Treatment Group (EATG). 

•	 Zprostředkovávali jsme informace ze zahraničních akcí. I loni jsme přinášeli 
české HIV komunitě informace ze zahraničních akcí, např. 23. Světové AIDS konference (AIDS 
2020) nebo HIV 2020 The Community HIV Conference. Sledovali jsme zahraniční portály, 
časopisy a publikace s tematikou HIV/AIDS a přebírali vybrané články do našeho časopisu 
POZITIVNĚ! 



41

•	 Snižovali jsme dopad covid-19 na HIV komunitu. Na samém počátku pande-
mie covid-19 jsme kontaktovali farmaceutické firmy, abychom se ujistili, že v souvislosti 
s omezeními pohybu osob a zboží nedojde k výpadkům dodávek HIV léků. Pro zahraniční HIV+ 
osoby, kteří v době pandemie uvízli na území ČR (nebo naopak Čechů, kteří se nemohli vrátit 
domů do ČR) jsme pomáhali zajišťovat náhradní léčbu. Celkem jsme tak pomohli více než 
30 pacientům.   

PROJEKT „INOVACE V OBLASTI PODPORY 
A PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ HIV 
POZITIVNÍ KOMUNITY S VYUŽITÍM DOBRÉ 
ZAHRANIČNÍ PRAXE“ 
V prosinci 2019 jsme zahájili realizaci nového dvouletého projektu financovaného z Evropského 
sociálního fondu – OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je vývoj nové ambu-
lantní služby, která by pružně reagovala na potřeby osob HIV pozitivních, a tím předcházela jejich 
sociálnímu vyloučení. Předpokládané oblasti zaměření nové služby jsou zejména oblasti poraden-
ské, zdravotnické a psychosociální podpory. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011350 

Termín realizace projektu: 1.12.2019 – 30.11.2021 

Projekt sestává z 8 samostatných klíčových aktivit, které na sebe navazují. Těmito aktivitami jsou: 

•	 mapování potřeb klientů, 

•	 inspirace a dobrá praxe odjinud, 

•	 analýza získaných poznatků, 

•	 ideace, 

•	 prototypování a testování prototypů, 

•	 pilotní ověření funkčnosti nové služby, 

•	 evaluace a finální podoba nové služby, 

•	 učící se organizace. 

V roce 2020 byly realizovány KA č. 1, 2, 3, 4 a č. 5. I přes ztížené podmínky způsobené pandemií 
covid-19 se nám podařilo většinu z plánovaných aktivit uskutečnit bez vážnějších komplikací. 
V první fázi realizace projektu byl uskutečněn kvalitativní průzkum zaměřený na mapování potřeb 
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osob HIV+. Výzkum proběhl v období květen až srpen 2020 a bylo do něj zapojeno na 35 osob 
z cílových skupin projektu. Realizován byl formou hloubkových rozhovorů v délce 45 až 90 minut, 
a to buďto v rámci osobního setkání, online setkání přes video nebo telefonicky. Kromě tohoto 
výzkumu byly dále vypracovány rešerše zaměřené na zmapování zahraničních organizací pracu-
jících se stejnou cílovou skupinou a jejich dobré praxe. Po zbytek roku 2020 pak probíhal proces 
modelování podoby nové služby (KA3, KA4, KA5), který byl zahájen v září 2020 skupinovým dvou-
denním workshopem v obci Čelákovice, a to za účasti členů širšího inovačního týmu obsaženého 
zejména z obdobných pracovníků ČSAP.  

Celý proces vytváření nové služby probíhá pod metodickým vedením experta z oblasti Human 
Centered Designu (HCD). Poté, co bude podoba nové služby vypracována do finální podoby, bude 
v roce 2021 její funkčnost ověřena v rámci pilotního půlročního provozu. Bude-li tato nová služba 
ověřena jako efektivní a životaschopná, pak budeme usilovat o zajištění dalších zdrojů financování 
služby a pokračování v jejím následném provozu.

TESTOVÁNÍ COVID - COVIDPOINT.CZ 
V rámci boje s přetrvávající pandemií covid-19 jsme 19. září 2020 zahájili provoz pracoviště urče-
ného pro testování na covid-19. V rámci COVIDPOINTu jsme plně využili profesionální zkušenosti 
našich zdravotníků.   

V roce 2020 COVIDPOINT otestoval celkem 19615 lidí, z toho 5072 lidí antigenními rychlotesty 
a zbytek metodou RT-PCR. Čtvrtina klientů byli cizinci a z nich plná polovina Slováci. Muži i ženy 
se testovali stejně (obě pohlaví měla stejný přístup k testům). 

Nejvytíženější měsíc byl prosinec, kdy jsme provedli 10423 testů, tedy více než polovinu testů 
za celé období. Nejvíce lidí (1020) jsme obsloužili 23. 12. 2020, kdy obě pracoviště COVIDPOINTu 
pracovala nonstop od 7 hodin ráno až do půlnoci. 

Za celé období od 19. 9. 2020 do 31. 12. 2020 bylo pozitivních případů u antigenních rychlotestů 
4,16 %, u PCR testů celkově 17,87 % a z toho 
u indikovaných klientů na e-žádanku bylo 
pozitivních případů dokonce 28,16 procent. 

Co se týká věkových kategorií, tak nejvíce 
pozitivních testů jsme zaznamenali u osob 
ve věku od 50 do 60 let (18,53 %) a nad 
60 let (17,15 %), u mladších lidí to bylo kolem 
13  až 14 %, nejméně pozitivních případů 12 % 
bylo diagnostikováno ve věku 20 až 25 let. 

 Abychom zajistili lepší odběrové podmínky, 
začali jsme koncem prosince 2020 připravovat zlepšení prostředí pro testování – stěhování ze 
stanů do kontejnerových domečků. Prokázalo se, že některé antigenní testy v zimě dávaly falešné 
pozitivní výsledky. Udržet ve stanech požadovanou teplotu bylo velmi náročné.
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VENEROLOGICKÁ 
AMBULANCE A PREP
V březnu 2020 byla v Domě světla v Karlíně 
otevřena vlastní venerologická ambulance (10. 
3. 2020). Služby venerologie jsou zaměřené v 
rámci komunitního centra především na muže 
mající sex s muži. Služby nicméně může využít i 
široká veřejnost.  

Zatím provoz venerologie řeší převážně potřeby klientů, kteří užívají PrEP. Probíhají zde pravidelné 
kontroly stávajících klientů a vyšetření před předepsáním PrEP pro klienty nové. 

V roce 2020 jsme ošetřili 28 klientů s venerologickou diagnózou. 

Celkem
Počet lidí, kterým byl během roku 2020

předepsán PrEP poprvé v jejich životě

All 123 115

<15 0 0

15-19 0 0 

20-24 4 2

25-49 106 102 

50+ 13 11 

Rozdělení podle populace

(01/01/2020 -12/31/2020) Muži mající sex s muži Uživatelé drog 

Počet lidí, kterým byl předepsán PrEP nejméně jednou 
v daném období 

120 2 

Počet mužů majících sex s muži, kterým byl přede-
psáno pravidelné denní užívání PrEP nejméně jednou 
v daném období 

73 2 

Počet mužů majících sex s muži, kterým bylo předepsáno 
jednorázové užití PrEP nejméně jednou v daném období  

47 0 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
ZA ROK 2020  
(údaje jsou v Kč) 

NÁKLADY: Celkem Běžná činnost Covid činnost 

Spotřeba materiálu 7 193 920,36 4 480 076,23 2 713 844,13 

Spotřeba energie  949 021,98 949 021,98  

Opravy a udržování  1 195 968,53 1 195 968,53  

Náklady na cestovné  328 913,74 328 913,74  

Ostatní služby, činnost covid  20 133 271,52 4 898 028,34 15 235 243,18 

Mzdové náklady  8 458 040,00 7 990 630,00 467 410,00

Zákonné sociální pojištění 1 571 673,00 1 571 673,00  

Daň silniční  6 772,00 6 772,00

Ostatní daně a poplatky  30 704,00 28 054,00 2 650,00 

Kurzové ztráty  23 275,28 23 275,28  

Dary  200 000,00 200 000,00  

Ostatní náklady (bankovní poplatky…)  520 245,86 517 647,85 2 598,01 

Odpisy dlouhodobého majetku  283 346,00 283 346,00  

Náklady celkem  40 895 152,27 22 473 406,95 18 421 745,32 

VÝNOSY:

Tržby z prodeje služeb  2 141 672,61 1 341 872,61 799 800,00 

Výnosové úroky, kurzové zisky, fondy 24 560,03 24 560,03  

Jiné ostatní výnosy, činnost covid 21 552 249,64 3 098 099,04 18 454 150,60 

Přijaté příspěvky (dary) 3 382 887,21 3 052 327,21 330 560,00 

Přijaté členské příspěvky  7 600,00 7 600,00  

Dotace  14 948 948,06 14 948 948,06  

Výnosy celkem  42 057 917,55 22 473 406,95 19 584 510,60 

Hospodářský zisk 1 162 765,28 0,00 1 162 765,28 

Hospodářský bude použit k financování veřejně prospěšných činností v prevenci HIV a podpory 
osob žijících s HIV v následujícím hospodářském období.
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www.cervenastuzka.cz

www.chciprep.cz
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Veřejná sbírka Červená stužka ® a CovidPoint ® jsou zapsané ochranné známky. 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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