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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 
ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, Z.S. 
Rok 2021 v číslech 
V průběhu roku jsme provedli 26 427 testů. Celkem jsme otestovali 9 920 osob, z toho 
9 881 lidí na HIV, 7 574 na syfilis, 6 616 na hepatitidu C a 2 356 na hepatitidu B. 
Zachytili jsme 51 reaktivních výsledků na HIV, z nichž jsme potvrdili 32 případů HIV, dále pak 
131 podezření na syfilis, z nichž bylo 57 případů potvrzeno. Rovněž jsme diagnostikovali 186 
reaktivních případů hepatitidy typu C, z nichž 73 bylo konfirmačně potvrzeno. U 9 klientů pak bylo 
zjištěno podezření na hepatitidu B, u 1 z nich bylo onemocnění potvrzeno.
 

Bylo realizováno 36 informačních kampaní.

Díky práci našich checkpointů se nám loni podařilo zachytit každou sedmou diagnózu 
HIV v Česku (32 případů z celkových 233). 

V terénu při testování využíváme našich 5 sanitních vozů. 
 

Komunitní centrum zdraví ošetřilo 50 klientů s venerologickou diagnózou a zabezpečilo 
251 klientům PrEP.

Zodpověděli jsme 2 562 telefonických dotazů a 970 otázek v internetové HIV poradně.

Besedu o HIV s naším lektorem absolvovalo 3 036 studentů. 

Naši streetworkeři měli 3 559 osobních setkání v gay klubech s naší cílovou skupinou mužů 
majících sex s muži. Celkem jsme rozdali přes 55 000 preventivních balíčků (kondom 
a lubrikant), 15 000 pivních tácků a přes 10 000 balení TOTO NENÍ PrEP. 

Naše covidpointy realizovaly 334 993 testů na covid a náš on-line systém CovidPIST 
odbavil dalších 983 083 testů na covid od klientů spolupracujících organizací. Celkem jsme 
tedy spolupracovali na vyhodnocení přes 1,26 mil. covidových testů.

Pro HIV komunitu jsme vydali šest čísel časopisu Pozitivně. 

Hospodařili jsme s rozpočtem na prevenci a služby v oblasti HIV ve výši 24,5 milionů Kč.



4

VEDENÍ SPOLKU 
 Ing. Robert Hejzák předseda spolku 

 Mgr. Bc. Tomáš Rieger místopředseda spolku 

 MUDr. Petr Smejkal člen předsednictva spolku 

 Jiří Pavlát, MBA 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,  

i rok 2021 byl rokem covidovým. Pandemie infekce COVID-19 opětovně zasáhla do práce našeho 
spolku. V průběhu roku jsme střídavě otvírali a zavírali některá naše pracoviště, operativně 
upravovali podmínky testování a zajišťovali provoz našich sociálních služeb v neustále se měnících 
podmínkách. Po celý rok jsme zároveň provozovali několik pracovišť covid-pointů, z jejichž výnosů 
jsme na konci roku zahájili rekonstrukci části prostor Domu světla.  Děkujeme všem našim 
zaměstnancům, kteří provoz spolku a jeho aktivit loni často v nelehkých podmínkách zajišťovali! 

Máme radost, že se nám v loňském roce podařilo udržet provoz PrEP Pointu, díky kterému jsme loni 
dokázali poskytnout PrEP celkem 158 novým klientům, byť v druhé polovině roku jsme řešili výpadek 
dodávek PrEP léků na českém trhu. 

Loni jsme podpořili novou iniciativu #workingpositively, v rámci které se několik velkých 
nadnárodních firem působících na území ČR zavázalo připravit svým zaměstnancům žijícím s HIV na 
svých pracovištích bezpečný prostor, aby diagnóza HIV infekce nevedla na pracovišti k stigmatizaci. 
K diagnóze HIV patří v 21. století nejen nulová virová nálož, ale i nulová tolerance stigmatizace. 

K destigmatizaci HIV jsme se loni přihlásili i průzkumem o kvalitě zdravotné péči poskytované HIV 
pozitivním lidem. Naposledy jsme podobný průzkum dělali před 5 lety a rádi bychom zjistili, jak se 
od té doby vnímání HIV změnilo. Děkujeme všem pacientům, kteří se do průzkumu již zapojili, jeho 
výsledky nám pomohou bránit zájmy a práva osob žijících s HIV. V roce 2022 se připravuje novela 
zákona o ochraně veřejného zdraví, na kterém dlouhodobě kritizujeme zastaralou informační 
povinnost HIV pozitivních osob. Věřme, že do připravované novely se nám i díky výsledkům průzkumu 
podaří doplnit pozměňovací návrh.

Česká společnost AIDS pomoc byla loni vidět i mimo svá obvyklá místa a aktivity. Stáli jsme coby 
zakládající člen u zrodu Národní asociace pacientských organizací (NAPO), kde aktuálně zastáváme 
pozici předsedy Asociace. Byli jsme pozváni jako řečníci na 18. evropskou AIDS konferenci do 
Londýna. Jeden náš zástupce nově působí v pracovní skupině pro pohlavně přenosná onemocnění 
při Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Další je členem řídícího výboru 
evropské sítě COBATEST.   

Nadcházející rok 2022 je pro spolek rokem volebním. Současnému předsednictvu spolku končí 
jeho čtyřletý mandát a členská schůze bude volit předsednictvo nové. Děkujeme i touto cestou 
všem pěti členům odcházejícího předsednictva za jejich práci pro spolek, které věnovali svůj volný 
čas. Novému předsednictvu pak přejeme do nové práce hodně zápalu, energie, odhodlání a hlavně 
úspěchů!

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 2021 v Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích, 
Teplicích, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Labem a Brně.

Hlavní kanceláře má organizace v karlínském Domě světla v Praze, detašované kanceláře pak 
v Přerově a Ústí nad Labem.

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
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KDO PODPOŘIL NAŠE
KLÍČOVÉ AKTIVITY 
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2021 podpořilo z Národního programu boje proti AIDS 
tyto projekty: 
•	 Besedy pro mládež s HIV pozitivním lektorem,

•	 Bezplatná anonymní telefonní nonstop linka a internetová poradna AIDS pomoci,

•	 Bezplatné anonymní testování na HIV infekci v AIDS poradně Domu světla – předtestové a potestové 
poradenství,

•	 Mobilní HIV poradny s důrazem na testování MSM v území Čech a Moravy,

•	 Prevence HIV/AIDS na jižní Moravě 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 Moravskoslezském kraji 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),

•	 Prevence HIV/AIDS v severních Čechách 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),

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

•	 Zvýšení dostupnosti HIV testování klíčové populaci v nejvyšším riziku nákazy HIV prostřednictvím 
sebetestování. 

Dále podpořilo v roce 2021 Ministerstvo zdravotnictví z programu Podpora zdraví, zvyšování 
efektivity a kvality zdravotní péče projekt:

•	 Zlepšení kvality života osob žijících s HIV.

Ministerstvo vnitra v roce 2021 podpořilo projekt Dobrovolnického centra pro Dům světla 
v Praze Karlíně. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2021 podpořilo projekty:
•	 Azylový Dům světla (jedná se o registrovanou sociální službu pro HIV+ osoby bez přístřeší),

•	 Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré 
zahraniční praxe.
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Hlavní město Praha v roce 2021 podpořilo ze svého rozpočtu tyto aktivity: 
•	 Azylový Dům světla – registrovaná sociální služba,

•	 HIV screening / bezplatné anonymní testování,

•	 AIDS poradny,

•	 Komunitní program pro muže mající sex s muži,

•	 Prevence sexuálního přenosu HIV se zaměřením na mládež,

•	 Mobilní testování na HIV a syfilis v ulicích Prahy,

•	 Technické zajištění terénního testování na infekce HIV, syfilis 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, západních a jižních Čechách.

S podporou O2 jsme realizovali online interaktivní přednášky do škol na téma HIV a život.  

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 2021 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 
společnosti (najít si bydlení, práci, zajistit si příjem). V roce 2021 disponoval kapacitou 15 lůžek 
a ubytováno bylo 15 klientů.  

Formou spolupráce se sociálním pracovníkem klienti získávají dostupné a odborně garantované 
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 2021 také využívali i odbornou pomoc z oblasti zdravotní, psychologické, 
psychoterapeutické 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.  

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 2021 neomezila trvající pandemie fungování naší sociální služby tak 
zásadním způsobem jako rok předchozí, takže obložnost azylového domu 
se vrátila na předcovidovou úroveň. A to i přesto, že počet klientů za čísly 
z roku 2019 stále zaostává. Daří se nám ale lépe spolupracovat s klienty 
na dlouhodobějším řešení jejich nepříznivé sociální situace a motivovat je 
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v rámci individuálního plánování. Díky tomu plní podmínky sociální služby 
a mohou v ní setrvávat až 1 rok, a tím získat významný čas pro práci na 
žádoucí změně své sociální situace. Zároveň trval i velký zájem o základní sociální 
poradenství a poskytování informací, a to především telefonickou formou. 

V pobytové sociální službě azylové domy jsme v průběhu roku 2021 podpořili 
15 klientů, kteří se ocitli v sociální a lidské nouzi bez přístřeší. Stejně jako v roce předchozím 
byli mezi našimi klienty i HIV+ cizinci z III. zemí, kteří se v našem zařízení ocitli díky spolupráci 
s organizacemi pomáhajícími uprchlíkům s integrací do českého prostředí (Správa uprchlických 
zařízení MV ČR, Organizace pro uprchlíky, Poradna pro integraci). 

Vzhledem k cílové skupině, kde zásadní roli hraje kromě sociální situace i kvalita života podmíněná 
zdravotním stavem a životním stylem, jsme s našimi klienty spolupracovali na jejich zdravotní 
a psychické stabilizaci, nastavení vhodné zdravotní péče a využívání odborných podpůrných 
služeb. V sociální oblasti jsme se s klienty věnovali nejčastěji problematice 
dávek státní sociální podpory a dávek sociální péče, pracovním možnostem, 
perspektivám samostatného bydlení, řešení dluhové problematiky, 
možnostem umístění některých klientů do sociální péče a celkovému řešení 
nepříznivé sociální i zdravotní situace klientů.
Téměř polovině, 7 našim klientům, se podařilo úspěšně vrátit zpět na pracovní trh, alespoň 
po dobu, kdy s námi byli v kontaktu a pevně doufáme, že déle. K nejčastějším a také 
nejkomplikovanějším intervencím opět patřila podpora při řešení otázky samostatného bydlení, 
vzhledem ke složité bytové situaci v Praze, kde se ale většina našich HIV+ klientů rozhodla 
dlouhodobě usadit kvůli minulým zkušenostem se stigmatizujícím a diskriminačním přístupem 
k nim v menších sídlech. Přesto se 5 klientům podařil návrat do přirozeného sociálního prostředí, 
tedy do některé formy samostatného bydlení mimo sociální služby. Intervence v konečném 
důsledku považujeme za úspěšné, vzhledem k alespoň nějakému zlepšení situace většiny klientů, 
byť někteří z nich stále docházejí do zaměstnání z našeho azylového bydlení a spolupráce na jejich 
sociální stabilizaci pokračuje. 

Naši klienti, přestože přicházejí s jasně definovaným cílem začlenit se zpět do „normálního života“, 
si s sebou často přinášejí zkušenosti se sociálním vyloučením a různé formy sociálně patologické 
zátěže, ať už jsou to problematické poměry v rodině, závislosti, předchozí pobyt ve výkonu trestu 
odnětí svobody nebo na ulici, a také psychické problémy i psychiatrické diagnózy. V takových 
případech není dlouhodobé naplnění jejich cílů a udržení si práce, bydlení nebo partnerských 
vztahů vůbec snadné a při skončení sociální podpory v azylovém bydlení mohou klienti opakovaně 
selhávat a vracet se pro podporu sociální služby. 

Z těchto obsahů vycházíme také při kvalitativním hodnocení sociální 
služby, kdy kromě kvantitativního hlediska, tedy počtu podpořených klientů 
v sociální službě azylové domy, stále častěji klademe důraz na zvyšování 
odbornosti a efektivity jejího poskytování. Především nám jde o zlepšování individuální 
a účinné podpory těm klientům, kteří jsou motivováni ke změně své sociální situace a nejde jim 
pouze o dostupnou formu sociálního bydlení. Průběžně pak hodnotíme, jak úspěšně se jim pomocí 
naší sociální služby daří začleňování do běžného života, jak čelí rizikům stigmatizace a sociálního 
vyloučení a zda mají dostatek vlastních kompetencí a schopností k udržení si životního standardu, 



11

který vyžaduje méně opakovaných nebo dlouhodobých intervencí sociálních pracovníků. Vzhledem 
k tomu, že činnost naší organizace je zároveň komunitního charakteru, bývalí klienti sociální 
služby s námi nezřídka zůstávají i nadále v kontaktu a mají možnost využívat i dalšího poradenství, 
setkávání apod. V průběhu roku také s pomocí dotazníků od klientů azylového 
domu získáváme informace o jejich aktuálních potřebách a zpětnou vazbu 
k poskytování sociální služby, s jejíž pomocí se snažíme zvyšovat kvalitu poskytování 
služby. Sebrané dotazníky vyhodnocujeme vždy k ukončenému kalendářnímu roku. 

ČSAP v roce 2021 také, v rámci výzvy ESF, pracovala na projektu vývoje nové ambulantní 
psychosociální podpory pro HIV+ lidi a jejich blízké. Koncept budoucí sociální služby inspirovaný 
dobrou praxí v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii či Norsku si vzal za cíl nabídnout 
klientům z této cílové skupiny komplexní nabídku pomoci při udržení sociálního statusu, obnově 
sociálních vazeb narušených v důsledku diagnózy a podporu normálního způsobu života bez 
ohrožení sociálním vyloučením. A také při obraně a vymáhání práv lidí žijících s HIV, především 
v případech otevřené i skryté diskriminace. V pilotní části projektu realizované od 
června 2021 jsme podpořili 30 klientů včetně 4 rodinných příslušníků. Největší 
zájem z jejich strany byl o psychologickou / psychoterapeutickou podporu (10), právní pomoc 
a poradenství (8), informace a odkazy na zdravotní péči (6), poradenství zaměřené na život s HIV 
(6).

Výstupem z našeho projektu podpořeného ESF je nová sociální služba sociální rehabilitace 
Kontakt+, jejíž registraci jsme právě dokončili. Tato nová sociální služba zahájí provoz v roce 2022 
a bude plně k dispozici jak klientům našeho azylového domu, tak všem potenciálním klientům 
v České republice.

TELEFONNÍ NONSTOP PORADNA 
800 800 980 
Fakta: Odpověděli jsme na 2 562 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. 

Celkem jsme v roce 2021 vyřídili 2 562 telefonních dotazů.  Nejčastěji se dotazy klientů týkaly 
testování a rizika nákazy HIV. 
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Graf 1: rizikové sexuální chování

Graf 1 ukazuje celkový počet zodpovězených dotazů (zeleně) a dotazy týkající se rizikového 
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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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. 2021 do 31. 12. 2021.

INTERNETOVÉ ON-LINE PORADNY A WEBY 
Fakta: Odpověděli jsme na 970 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 2021 dotaz 970 uži-
vatelů. V roce 2020 to bylo 1 324 uživatelů, v roce 2019 měla poradna 2 542 
dotazů, v roce 2018 se jednalo o 2 433 dotazů.  Snižující se frekvenci dotazů 
v posledních dvou letech dorovnává skokově zvýšená aktivita na sociálních 
sítích, kde rovněž provozujeme poradenství. Konkrétně návštěvnost na FB 
vzrostla v roce 2021 o 9,9 %, přičemž ze statistiky vyplývá, že dosah uve-
řejněných postů byl 1 092 322 zobrazení. Na platformě Instagram evidujeme 
skokový nárůst dokonce o 114 %.
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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.

Data jsou čerpána z ON_LINE systému modulu PORADNA ve vlastnictví ČSAP za období od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021. Rozdíl mezi počtem dotazů položených a zodpovězených je způsoben rozdělením 
statistiky na kalendářní roky. Dotaz byl v jiném roce položen a v jiném zodpovězen.

Detailní provoz a statistika internetových poraden

Poradna Dotazy Zodpovězeno 

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

216 216 

Poradna: Způsoby přenosu a příznaky, rizikové chování 559 559 

Poradna: prevence, PrEP / PEP 34 34 

Poradna pro rodinné příslušníky a osoby blízké HIV+ 11 11 

Právní poradna v oblasti HIV/AIDS 14 15

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

4 4 

Poradna pro osoby HIV+, léčba HIV/AIDS 104 103 

PPoradna pro ostatní témata HIV/AIDS 28 28 

CELKEM 970 970 

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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Doména Uživatelé Návštěvy
Zobr. 

stránky
Poč. str. za 
1 návštěvu

Prům. doba 
návš. (min.) 

aids-pomoc.cz 82 207 124 038 372 942 3,01 2:59

hiv-testovani.cz 51 520 78 288 165 622 2,20 2:12

hiv-prevence.cz 153 273 213 913 476 951 2,23 2:27

hiv-komunita.cz 22 810 35 538 87 586 2,46 2:14

cervenastuzka.cz 4 879 5 807 10 241 1,76 0:56

chemsex.cz 17 400 21 154 36 293 1,72 1:42

chciprep.cz 17 222 24 128 55 027 2,28 2:02

CELKEM 2021 349 311 502 866 1 204 662

měsíční průměr 29 109 41 906 100 389 

Data jsou čerpána z Google Analytics za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Internetové stránky a weby České společnosti AIDS pomoc navštívilo měsíčně v průměru 
29 109 originálních uživatelů (každý je započítán pouze jednou i při opakovaných návštěvách), kte-
ří si měsíčně přečetli cca 100 389 zobrazených stránek. Ročně se tak jedná o více než 349 000 
originálních uživatelů, kteří si přečtou přes 1,2 mil. našich internetových stran. V oblasti poraden-
ských stránek se jedná zejména o weby www.aids-pomoc.cz a www.hiv-prevence.cz. 
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TESTOVÁNÍ NA HIV,
SYFILIDU, HCV A HBV  
Fakta - dohromady ve všech našich pracovištích: 

Provedli jsme celkem 9 881 testů na HIV. 

4 832 laboratorních testů na HIV z venózních odběrů (krev ze žíly). 

5 049 rychlotestů na HIV z kapilární krve (kapka krve z prstu). 

V poradnách jsme infekci HIV diagnostikovali v Praze u 64 případů (39 reaktivní, 25 pozitivní), 
v Ostravě u 3 případů (2 reaktivní, 1 pozitivní), v Českých Budějovicích u 1 případu 
(1 reaktivní) a v Hradci Králové u 2 případů (1 reaktivní, 1 pozitivní). V sanitkách jsme dia-
gnostikovali 12 případů HIV (8 reaktivní, 4 pozitivní). 

Celkem byla infekce HIV potvrzena Národní referenční laboratoří Státního zdravotní ústavu 
u 32 osob. 

Realizovali jsme celkem 7 574 testů na syfilis, z nichž jsme zjistili 131 lidí s podezřením 
na tuto infekci (testy byly reaktivní). Část těchto klientů jsme následně řešili a u 57 případů 
infekci potvrdili. 

Provedli jsme celkem 6 616 testů na hepatitidu C, z nichž 186 bylo reaktivních a ná-
sledně u 73 případů byla potvrzena pozitivita. 

Provedli jsme 2 356 testů na hepatitidu B, z nichž 9 bylo reaktivních a 1 vzorku 
byla potvrzena pozitivita.

Dohromady jsme tak uskutečnili 26 427 testů na všechny infekce (oproti 20 200 testů v roce 
2020).

Během roku 2021 bylo prostřednictvím naší organizace distribuováno 913 sebetestů na 
infekci HIV, kdy byla vhodným klientům po vstupním dotazníkovém šetření bezplatně zaslána 
testovací sada. Na základě velmi vysoké zpětné vazby (50,8 %) byly prozatím diagnostikovány 
2 reaktivní případy.



17

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 2021 v provozu každé pondělí od 16 do 
19 hodin, každou středu od 9 do 12 hodin a také každý čtvr-
tek od 15 do 18 hodin (mimo státní svátky). Výsledek testu 
se klient dozví nejpozději za týden po předložení patřičného 
kódu v poradně ČSAP. Výsledek testu sděluje lékař. Nega-
tivní výsledky si mohou klienti vyzvednout online v systému 
PIST.

Poradna v Domě světla obsloužila 4 685 klientů 
(plánováno bylo 3 600). Každý návštěvník získal preventivní 

balíček s kondomem a lubrikantem. Celkem checkpoint provedl 12 579 vyšetření na různé infekce. 
Z toho bylo 4 745 HIV testů, z nichž 4 108 byly laboratorní z venózní krve a 637 rychlotestů 
z kapilární krve. Klienti ve zvýšeném riziku navštěvují checkpoint v Domě světla častěji. Z testů na 
HIV bylo 39 reaktivních a 25 pozitivních (konfirmovaných).

V pražském checkpointu jsme provedli i 3 600 testů na syfilis (z nich 92 bylo reaktivních a ve 
41 případech byla potvrzena akutní syfilida). Dále jsme provedli 3 395 testů na HCV 
(z nich 18 reaktivních) a 839 na HBV (z nich 2 reaktivní). Klienti s reaktivním 
výsledkem testu na HBV a HCV byli předání do lékařské péče pracoviště IKEM. 
Konkrétně poradnu navštívilo 1 899 klientů ze skupiny MSM, což je 59,8 % ze skupiny mužů 
a všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v riziku nebo po rizikové situaci 
(112 %), což potvrzuje správné zacílení preventivních kampaní na podporu testování.

Informace o klientech
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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 392 kli-
entů (plán 300). Každý návštěvník získal preventivní balíček 
s kondomem a lubrikantem. Bylo realizováno 350 HIV 
testů, z nichž 46 byly laboratorní z venózní krve a 304 
rychlotestů z kapilární krve. 2 HIV testy byly reaktivní 
a  z těchto byl následně 1 konfirmován jako pozi-
tivní. Dále bylo realizováno 81 testů na syfilis (1 reaktivní), 62 
testů na HCV a 49 na HBV - z testů HCV a HBV byly všechny 

negativní. Konkrétně poradnu navštívilo 153 klientů ze skupiny MSM, což je, což je 58,2 % ze 
skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v riziku nebo po rizikové 
situaci (113,3 %).

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. V souvislosti se současnou epide-
miologickou situací byla středomoravská poradna – tes-
tovací místo, kvůli potřebám KHS v souvislosti s pandemií 
covid - 19, v roce 2021 přestěhována na ulici Krapkova 
217/18 v Olomouci a je otevřena každý týden ve středu od 
14:00 do 17:30 hodin. Spádovou oblastí jsou okresy Olomouc, 
Přerov, Prostějov, Šumperk, Kroměříž.

Středomoravskou poradnu navštívilo 224 kli-
entů. Každý návštěvník získal preventivní balíček s kon-
domem a lubrikantem. Bylo zde realizováno 225 HIV 

testů, z nichž 13 byly laboratorní z venózní krve a 212 rychlotestů z kapilární krve. Všechny 
HIV testy byly negativní. Dále bylo provedeno 217 testů na syfilis, 160 testů na HCV a 68 na 
HBV. Všechny testy byly negativní. Konkrétně poradnu navštívilo 63 klientů ze skupiny MSM, což 
je 47 % ze skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v riziku 
nebo po rizikové situaci (106,7 %).
Informace o klientech/realizovaných testech



21

TESTOVÁNÍ NA HIV
V TEPLICÍCH A ÚSTÍ N/L
V severních Čechách provozujeme 2 HIV poradny. Pobočku v Tepli-
cích jsme otevřeli v březnu 2017 a provozujeme ji 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. Poradna v Ústí nad Labem (Lékařský dům v Jirchařích) je otevřena 
každou středu od 15 do 18 hod.

Severočeské poradny navštívilo 262 klientů (plánováno 
bylo 250). Každý návštěvník získal preventivní balíček s kondomem 
a lubrikantem. Bylo zde realizováno 259 HIV testů, z nichž 176 
bylo laboratorních z venózní krve a 83 rychlotestů z kapilární krve. 
Všechny HIV testy byly negativní. Dále bylo provedeno 194 
testů na syfilis (1 reaktivní, 2 pozitivní), 173 testů na HCV (3 reaktivní) 
a 75 na HBV (všechny testy byly negativní). Celkem bylo provedeno 701 
testů. Konkrétně poradnu navštívilo 84 klientů ze skupiny MSM, což 
je 45,4 % ze skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše 
pracoviště, byli v riziku nebo po rizikové situaci (105 %).

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 242 klientů 
(plánováno bylo 200). Celkově jsme realizovali 375 růz-
ných testů. Konkrétně 231 HIV testů, z nichž 43 byly 
laboratorní z venózní krve a 188 rychlotestů z kapilární krve. 
Jeden klient měl pozitivní laboratorní test, po konfirmaci 

byl vyhodnocen jako negativní. Dále bylo provedeno 75 testů na syfilis, 51 testů na HCV a 18 na 
HBV – všechny tyto testy byly negativní. Konkrétně poradnu navštívilo 70 klientů ze skupiny MSM, 
což je 46,4 % ze skupiny mužů a všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v riziku 
nebo po rizikové situaci (102,9 %). 

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 261 klientů 
(plánováno bylo 250). Celkem bylo realizováno 568 testů na 
různé infekce. Každý návštěvník získal preventivní balíček 
s kondomem a lubrikantem. 

Realizováno bylo 255 HIV testů, z nichž 102 bylo 
laboratorních z venózní krve a 153 rychlotestů z kapilární krve. Jeden vzorek byl reaktivní a ná-
sledně konfirmací vyhodnocen jako pozitivní. Dále bylo provedeno 140 testů na syfilis, 138 testů 
na HCV a 35 na HBV – všechny tyto testy byly negativní. Konkrétně poradnu navštívilo 87 klientů 
ze skupiny MSM, což je 49,4 % ze skupiny mužů. Všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, 
bylo v riziku nebo po rizikové situaci (106,1 %).  

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 spolu 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 118 klientů (plánováno bylo 100). 
Celkem u nich bylo realizováno 222 testů na různé infekce. 
Konkrétně bylo provedeno 115 HIV testů, z nichž 29 bylo 
laboratorních z venózní krve a 86 rychlotestů z kapilární 

krve. Všechny HIV testy byly negativní. Dále bylo provedeno 46 testů na syfilis, 46 testů 
na HCV (3 reaktivní) a 15 testů na HBV. V roce 2021 poradnu navštívilo 42 klientů ze skupiny MSM, 
což je 62,7 % ze skupiny mužů. Všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v rizi-
ku nebo po rizikové situaci (118,6 %).

Informace o klientech/realizovaných testech  
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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 417 klientů (plánováno bylo 400). 
Celkem u nich bylo realizováno 1004 testů na různé infekce. 
Provedli jsme 404 HIV testů, z nichž 286 bylo labora-
torních z venózní krve a 118 rychlotestů z kapilární krve. 
Všechny HIV testy byly negativní. Dále bylo prove-

deno 260 testů na syfilis (5 reaktivních, 3 pozitivní), 244 testů na HCV (4 reaktivní) a 96 
na HBV (všechny negativní). Konkrétně poradnu navštívilo 160 klientů ze skupiny MSM, což 
je 58,6 % ze skupiny mužů. Všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v riziku 
nebo po rizikové situaci (114,4 %).

Informace o klientech/realizovaných testech
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TESTOVÁNÍ NA HIV
V SANITKÁCH
Mobilní checkpointy navštívilo v roce 2021 celkem 3 319 
klientů (plán byl 2 700), z toho v Praze 1 997 (60 % provozu). 
Konkrétně mobilní poradny navštívilo 1215 (v Praze 839) 
klientů ze skupiny MSM, což je 56,7 % ze skupiny mužů 

(v Praze 64,7 % z 1296 mužů). Všichni klienti, kteří navštívili naše pracoviště, byli v riziku nebo po 
rizikové situaci (128 %). 

Bylo realizováno 3 297 HIV testů (v Praze 1989 HIV testů), z nichž 29 byly testy laboratorní z 
venózní krve a 3268 rychlotestů z kapilární krve. Celkem 8 klientů bylo HIV reaktivních 
a z těchto bylo následně 5 konfirmováno jako pozitivní. Dále bylo provedeno 2961 
testů na syfilis (v Praze 1851), z nichž bylo 32 reaktivních a 11 z nich následně vyhod-
noceno jako pozitivní. Naše sanitky a testovací stany zrealizovaly 1161 testů na hepatitidu B 
(v Praze 634), přičemž 7 z nich bylo reaktivních a dále 2347 testů na hepatitidu C (v Praze 
1445), kdy bylo 158 klientů HCV reaktivních a následně 73 z nich bylo vyhodnoce-
no jako pozitivní. Celkem bylo provedeno 9766 testů.

Pro cílené oslovení klíčové skupiny MSM používáme pivní tácky s LGBT tématikou. Distribuce je 
cílena na místa, kde se MSM chodí relaxovat a bavit. 

V průběhu roku 2021 bylo realizováno 225 výjezdů sanitek, z toho 38 v Praze.  Některá místa byla 
obsazena dvěma sanitními vozy najednou. Každý klient mobilního checkpointu obdržel preventivní 
balíček s kondomem a lubrikantem.

Informace o klientech/realizovaných testech
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SEBETESTOVÁNÍ NA HIV 
Sebetestování je skvělou alternativou pro 
osoby, které mají obavy z prozrazení identity 
při testu ve zdravotnickém zařízení nebo na 
malém městě, případně je pro ně nejbližší 
testovací místo příliš vzdálené. V současné 
době koronavirové pandemie bylo zároveň 
ideálním doplňkem HIV testování i pro ty, kteří 
jinak testy HIV běžně v testovacích centrech 
podstupují.  Sebetestování bylo selektivě 
propagováno a aktivně nabízeno zejména 
prostřednictvím sociálních sítí, které cílí na 
sexuálně aktivní MSM ve vysokém riziku ná-
kazy HIV (gay seznamky Grindr a Iboys.cz, gay 
kluby a sauny a další). 

O sebetest projevilo v roce 2021 zájem celkem 1033 klientů (plánováno bylo 500). Někteří klienti si 
následně sebetest nevyzvedli a pošta jej vrátila zpět, někteří klienti po telefonické konzultaci svůj 
zájem zrušili. 

Celkem 913 klientům byl test prostřednictvím České pošty, s. p. nebo Zásilkovny zaslán. Každý 
z klientů obdržel společně se sebetestem preventivní osvětové materiály a balíček s kondomem 
a lubrikantem.
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V rámci projektu Sebestestování došlo k zásadnímu oslovení klíčové cílové skupiny MSM – 70,6 %. 

Projevil se extrémní nárůst zájmu o HIV testování u osob ve zvýšeném riziku nákazy HIV (148,2 %). 

Velmi vysoké procento klientů poskytlo zpětnou vazbu o výsledku provedeného testu – 50,8 %.

Byly zachyceny 2 reaktivní vzorky.
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PROPAGACE TESTOVÁNÍ A PREVENCE
SVĚTLO PRO AIDS – 16. 5. 2021 
Každoročně třetí květnovou neděli, 16. 5. 2021, vzpomínáme na oběti nemoci AIDS – International 
AIDS Candlelight Memorial Day. Celý svět, a také Česká a Slovenská republika, si oběti AIDS při-
pomíná Světlem pro AIDS. V České republice se v roce 2021 rozsvítily budovy v Praze, Brně, Olo-
mouci, Zlíně, Děčíně, Ústí nad Labem, Chrudimi a Plzni, na Slovensku v Bratislavě. Červené světlo 
je nejenom připomínkou obětí AIDS, ale hlavně upozorněním, že HIV je stále velkým problémem, 
i když jsme na něj v  covidovém období možná zapomněli. Na Slovensku probíhá iniciativa Světlo 
pro AIDS pod záštitou sdružení Dom svetla Slovensko. V rámci této iniciativy proběhla také soutěž 
na sociálních sítích o nejlepší fotografii červeně svítící budovy.

PODCAST ŽIVOT PLUS 
V červnu jsme spustili první díly podcastu Život plus, který je ne jenom o HIV a pro HIV+, ale 
svým obsahem má co říct i široké veřejnosti. Rozebírá témata a situace, které s HIV často zdánli-
vě nesouvisí. Život plus si zkrátka rád posvítí na témata, která jsou někdy pochmurná, často na 
hraně, a ještě častěji na témata, která přináší sám život. Podcast Život plus je tu pro všechny, 
kteří aspoň jednou v životě vstoupili na tenký led. Podcast si můžete poslechnout na platformách 
Spotify, Apple podcasts, Google podcasts. 

V roce 2021 jsme odvysílali prvních 15 epizod. V pořadu s Robertem Hejzákem, předsedou České 
společnosti AIDS pomoc, řešíme, zda je společnost dostatečně informovaná o HIV. Robert se 
zamýšlí, zda máme v Česku programy, které se dostatečně věnují vzdělávání v oblasti HIV. A také 
padla zmínka o hoaxech o HIV, které jsou nejběžnější, jak je dokážeme uvádět na pravou míru. 
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S Lenkou Královou jsme řešili trans život v ČR. O svou osobní zkušenost s proměnou se s námi 
dělí aktivistka bojující za práva trans lidí v ČR. Jak se Lence daří, kde všude naráží na překážky 
a stigmata a proč se rozhodla náročnou proměnu podniknout. To vše se dozvíte v tomto dílu. 
V pořadu řešíme ale i hodně vážná témata: Jak se vyrovnat s diagnózou? Jaké techniky pro vyrov-
nání se existují? Co pomáhá, a naopak, co nám může ublížit? Jak se vrátit zpět do běžných kolejí 
a kdo, kromě psychologa, nám může pomoci? O tom jsme si povídali s PhDr. Richardem Braunem. 
Přehled všech pořadů najdete také na webu hiv-komunita.cz.

MYSLÍTE, ŽE SE VÁS HIV NETÝKÁ? 
OSVĚTOVÁ REKLAMNÍ KAMPAŇ
V listopadu a prosince 2021 mohli obyvatelé a návštěvníci Prahy potkat v ulicích města 60 auto-
busů propagujících kampaň testujsevcas.cz, na které Česká společnost AIDS pomoc spolupra-
cuje s firmou Gilead Sciences. Kromě autobusů probíhala kampaň hiv-testovani.cz také na LED 
displejích v centru Prahy. Jednalo se o největší osvětovou kampaň, kterou jsme uskutečnili za 
posledních 10 let. Cílem kampaně bylo vysvětlit veřejnosti, že HIV se týká nás všech a nechat se 
otestovat není žádná ostuda. V 9 pevných checkpointech a testovacích sanitkách České společ-
nosti AIDS pomoc je možné nechat se otestovat anonymně a zdarma. Více informací o testování je 
na stránce www.hiv-testovani.cz.

EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN NA HIV 
A ŽLOUTENKY – 22. 11. - 29. 11. 2021
V průběhu tohoto týdne bylo v našich pevných checkpointech a sanitkách provedeno celkem 
748 testů. Z toho 302 na HIV, 19 na žloutenku typu B, 180 na žloutenku typu C a 216 na syfilis. 
V porovnání s loňským rokem je to o 30 % více testů (v roce 2020 to bylo 565).
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INICIATIVA #WORKINGPOSITIVELY
V průběhu roku společnosti SAP, IBM a Česká společ-
nost AIDS pomoc v České republice zahájily iniciativu 
#workingpositively. Společně zveme české zaměst-
navatele, aby se připojili k této iniciativě se závazkem být 
viditelnými vzory v ukončení diskriminace a v podpoře 
zaměstnanců žijících s HIV na pracovišti. Strach, stigma 
a základní dezinformace i nadále zůstávají důvodem dis-
kriminace a vedou k vyloučení lidí žijících s HIV jak ze soukromé, tak pracovní sféry i k omezování 
jejich pracovních příležitostí.  

SVĚTOVÝ DEN AIDS – 1. 12. 2021
U příležitosti Světového dne AIDS, kdy si připomínáme oběti AIDS a vyjadřujeme podporu lidem 
žijícím s HIV jsme spolu s českými novináři připravili články a rozhovory zaměřené na osvětu 
v oblasti HIV. Jednalo se například o Českou tiskovou kancelář, portál Lui.cz, který publikoval 
rozhovor s předsedou České společnosti AIDS pomoc Robertem Hejzákem, Český rozhlas, který 
odvysílal reportáž z Domu světla, Blesk.cz, kde se objevil článek + rozhovor s Petrem Kallou, který 
hovořil o svých zkušenostech člověka žijícího s HIV. 
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SYSTÉM PIST – 5 LET PROVOZU 
Ke zlepšení provozu testování, sběru a analýze dat z testů a míry 
rizika chování uživatelů spolek připravil a v srpnu 2017 spustil vlastní 
elektronický informační systém PIST (Prevence Infekcí Systémo-
vým Testováním).  V roce 2020 byl zdokonalen a zahrnuje již data 
z více než 39 tisíc poradenských služeb a 90 tisíc testů na HIV, HCV, 
HBV a syfilidu. 

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 letech 2020 a 2021 využili jako základ nového systému CovidPIST, který využívá-
me pro testování koronaviru v našich CovidPointech. Tento nový systém on-line komunikuje se 
servery Ministerstva zdravotnictví a jeho organizací a významně ulehčuje provoz našich praco-
višť. Výsledky klientům rozesílá automaticky emailem a SMS.
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BESEDY S HIV POZITIVNÍM LEKTOREM 
Fakta: Besedu s HIV+ lektorem absolvovalo 3036 studentů. Celkem proběhlo 
109 vzdělávacích akcí. 

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 364 000,- Kč jsme byli 
schopni nabídnout v roce 2021 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 dofinancoval také Magistrát hlavního 
město Prahy. 

V roce 2021 jsme besedy realizovali ve třech formátech. Zhruba 10 % těchto vzdělávacích akcí 
proběhlo prezenčně za účasti lektora přímo na školách. Vzhledem k současné epidemiologické 
koronavirové situaci považujeme za velký úspěch, že se nám podařilo tyto vzdělávací akce trans-
formovat do on-line přednášek, ke kterým jsou využívány komunikační aplikace jednotlivých škol 
(např. Teams, Zoom apod.). Koncept „prezenčních“ besed zůstal zachován, lektor je do komunikační 
místnosti jednotlivých tříd přizván učitelem. Třetím formátem je vysílání webinářů, které jsou ve 
školách vysílány a interaktivní komunikace s lektorem je možná prostřednictvím sociálních sítí.  
V souvislosti s pandemií covidu, uzavíráním škol či karanténami tříd jsme však narazili na problém 
školských zařízení sladit termíny vysílání webinářů tak, aby byl počet sledujících v jeden čas co 
nejvyšší a pořad tak sledovalo méně žáků než v dřívějších letech.

Oproti tomu za velký úspěch považujeme, že se nám podařilo původní besedy decentralizovat ze 
6 základních pořadů na jednotlivé on-line přednášky do tříd, které se setkaly s velkým ohlasem. 

I přes současnou složitou epidemiologickou situaci ve společnosti zájem zainteresovaných insti-
tucí o tyto preventivní vzdělávací akce nepolevil.
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GAY STREETWORK  
Aktivita Gay streetwork vychází z jednoduché pragmatické filozofie harm reduction, jejímž hlavním 
cílem je ochrana veřejného zdraví formou snižování rizik. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou 
muži mající sex s muži. Streetwork provádíme od roku 2008 a jeho primárním posláním je pora-
denství v oblasti bezpečnějšího sexu a také distribuce preventivních balíčků obsahujících kondom, 
lubrikant a informační letáky o HIV/AIDS a dalších sexuálně přenosných nemocech.

V průběhu roku 2021 realizovali naši streetworkeři 3 559 osobních setkání ve vybraných gay 
podnicích. Formou individuálního kontaktu s klientem dochází  k předání preventivního balíčku 
a zodpovězení dotazů k přenosu HIV. Klient je zároveň informován o bezplatném a anonymním 
testování. 

Součástí práce streetworkerů je rovněž účast na gay friendly festivalech a dalších akcích. Jejich 
aktivním působením v terénu na MSM komunitu zvyšujeme povědomí o zásadách bezpečné-
ho sexu a včasného testování na HIV/AIDS. Na akcích jsou distribuovány preventivní materiály 
s ochrannými prostředky (kondomy a lubrikační gely). Tento materiál není standardně v prodeji 
a pracovníci naší organizace ho kompletují. Přiblížením se ke skupině MSM v terénu předpokládá-
me eliminaci strachu z testování a návštěvy HIV poraden.

V rámci této aktivity rozdáváme pozvánky na testování a akce pro MSM a HIV+ a další propa-
gační materiály. Velmi se nám osvědčilo používání pivního tácku jako informačního nosiče s MSM 
motivem a pozvánkou k testování. Pivní tácek je návštěvníky přijímán lépe než preventivní plakáty, 
které podle nich „straší a kazí zábavu“. Bylo distribuováno přes 55 000 kondomů a 15 000 pivních 
tácků a dalších materiálů. Také jsme distribuovali přes 10 000 balení TOTO NENÍ PrEP.

TESTOVÁNÍ NA PRAGUE PRIDE 2021  
Během festivalového týdne Prague Pride 2. 8. - 8. 8. 2021 navštívilo testovací místa České spo-
lečnosti AIDS pomoc celkem 1 272 lidí, tedy podobný počet jako předchozí rok (v roce 2020 to bylo 
1233 a v roce 2019 pak 861 lidí). Testování probíhalo ve stanech na Střeleckém ostrově, v Karlín-
ských kasárnách a také tradičně v Domě světla České společnosti AIDS pomoc. 

Zdravotníci provedli 1259 testů na HIV, 1136 na syfilis a 443 na žloutenku typu B a 1115 na žlouten-
ku typu C. Celkem tedy terénní i smluvní laboratoře vyhodnotily 3953 testů.

Do laboratoří bylo z terénního testování na potvrzení výsledků odesláno celkem 22 vzorků k ově-
ření diagnózy, z toho 2 vzorky na HIV, 13 případů na syfilis, 2 vzorky na žloutenku B a 5 případů na 
žloutenku typu C. 

Největší zájem o testování měly věkové skupiny 20 až 29 let (666 osob) a 30 až 39 let (323 osob). 
Na testy přišlo 423 žen, 796 mužů a 53 lidí označilo jiné pohlaví. Asi čtvrtina testovaných byli 
cizinci, kteří navštívili Prahu jako turisté. Nejčastějším důvodem návštěvy testovacího místa byl 
nechráněný sex pod vlivem alkoholu.

I přes současnou covidovou situaci a různá omezení splnilo letošní testování na Prague Pride svůj 
účel a s jeho průběhem jsme spokojeni. 
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CHARITATIVNÍ BĚH FUN&RUN   
V roce 2021 jsme již desátým rokem společně s Prague Pride týmem zorganizovali charitativní 
běh FUN&RUN, opět ve Žlutých lázních v Praze. Běh proti homofobii proběhnul 9. září. Důvodem 
konání akce v září, a nikoliv tradičně v květnu, byla přetrvávající koronakrize a jarní omezení 
sociálního kontaktu. V rámci běhu se podařilo vybrat celkem 132 000 Kč na provoz online LGBT+ 
poradny Sbarvouven.cz a našeho Domu světla. Což bylo téměř o 30 tisíc Kč více než v předchozím 
roce. Dalším cílem charitativního běhu bylo nejen upozornit na oběti nemoci AIDS, ale zejména 
podpořit lidi bojující s HIV a omezit jejich společenskou diskriminaci. 

17. května v roce 1990 byla homosexualita vyškrtnuta z Mezinárodní klasifikace nemocí Světo-
vé zdravotnické organizace.  Již tradičně jsme na běhu testovali zájemce na HIV a další infekce 
v našich sanitkách.

CHEMSEX.CZ   
I v roce 2021 jsme pokračovali v prevenci 
v oblasti tzv. chemsexu. Cíleně se věnujeme 
jednomu z rizikových faktorů pro nákazu HIV 
a ostatních pohlavně přenosných onemoc-
nění. Řešíme především prevenci návykového 
užívání drog za účelem intenzívnějšího pro-
žitku sexuálních zážitků a také zavádění harm 
reduction nástrojů. 

V roce 2021 jsme pokračovali v individuální práci s klienty (340 hodin individuálního poradenství).

Byli jsme s přednáškou o chemsexu na sympoziu Společnosti pro sexuální medicínu, kde jsme in-
formovali sexuology a další odborníky, kteří pracují v této oblasti, o fenoménu chemsexu, poskytli 
jsme jim HR materiály pro uživatele a kontakt pro případné konzultace. Další přednášku o chem-
sexu (spolu s distribucí materiálů o HR při chemsexu) jsme realizovali na Jihočeské adiktologické 
konferenci. Povedlo se opět realizovat přednášku o chemsexu na Prague Pride.

Aktualizovali jsme www.chemsex.cz, postupně přidáváme informace o dalších NL a aktualizujeme 
informace o HR při chemsexu. Podíleli jsme se (jako součást týmu autorů) na vzniku nové brožury 
pro uživatele chemsexu (Jak odletět na Mars a bezpečně se vrátit zpátky).

Poskytli jsme brožury o HR při chemsexu (První pomoc a Psychóza z chemsexu) ve větším množ-
ství k distribuci klientům do pražských kontaktních center (Sananim, Drop-In, Stage 5), také na 
vyžádání do terénních programů Laxus nebo do Rozkoše bez Rizika.

Uskutečnili jsme přednášku o chemsexu a metodách práce s uživateli chemsexu pro studenty 
psychologie na FF UK.

Průměrný věk klientů je 34 let, je to podobné jako v roce 2020, kdy to bylo 34,5 let. Stále převažují 
klienti s pervitinem jako primární NL. Sexuální život bývá chemsexem ovlivněný různě: někteří 
klienti si užívají střízlivý sex (a mají ho), jiní neměli střízlivý sex ani nepamatují. Není v tom jednotný 
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vzorec. Významná skupina uživatelů měla potíže v sexuálním životě (najít partnera, potěšení ze 
sexu) ještě před chemsexem.

Chemsex se postupně stává normou na pražské gay scéně. Vede to k tomu, že se uživatelé méně 
stydí za užívání, ale možná také déle trvá než vyhledají pomoc (ekvivalent alkoholu ve společnosti).

Aktualizovali jsme web o harm reduction a dalších tématech spojených s chemsexem 
(www.chemsex.cz).
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KOMUNITNÍ PROJEKTY HIV+   
POZITIVNĚ!
Dvouměsíčník POZITIVNĚ! je prvotně ur-
čen pro HIV pozitivní komunitu. Zpravodaj 
vychází od roku 2012 a komunitě je k dispozici 
elektronicky i v tištěné podobě. Elektronicky 
je newsletter distribuován prostřednictvím 
e-mailové rozesílky a webových stránek 
www.hiv-komunita.cz/pozitivne/, kde se lze 
přihlásit k automatickému odběru. V tištěné 
formě je časopis distribuován do čekáren 
specializovaných lékařů, poraden ČSAP a HIV 
center v celé České republice. V roce 2021 
bylo vydáno 6 čísel.

V říjnu 2021 jsme zahájili výzkum 
mezi pacienty, který bude probíhat 
až do května 2022. 
Obdobný výzkum proběhl v roce 2017. Jeho 
cílem je zmapovat názory a zkušeností lidí 
žijícími s HIV na téma: Jaká je vaše zkušenost 

s poskytováním zdravotní péče v HIV centrech 
a jiných zdravotnických zařízeních. Tento 
průzkum nyní s odstupem pěti let opaku-
jeme a chceme zjistit, zda se změnil pohled 
pacientů na kvalitu poskytované zdravotní 
péče. Výzkum je specifický tím, že probíhá ve 
třech jazycích s ohledem na cizince dlouho-
době žijící v ČR – češtině, angličtině a ruštině. 
Odpovědi nám umožní získat ucelený pohled 
a podklad pro jednání se zástupci lékařů. 
Cílem je zlepšení podmínek léčby a zdravotní 
péče o HIV+ komunitu.
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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 zodpověděli řadu dotazů v on-line poradně a poskytli několik bližších konzultací zaměřených 
zejména na otázky nulové virové nálože, zaměstnávání HIV pozitivních, lékařských úkonů a testo-
vání, kriminalizace HIV pozitivních a situaci HIV pozitivních cizinců žijících v ČR. 

Lidem s HIV nabízíme individuální právní konzultace a v odůvodněných případech zprostředkujeme 
i bezplatné právní zastoupení v řízení před soudem. V uplynulém roce naši právníci pomohli smír-
ným způsobem urovnat jeden spor pacienta se zubařem, který jej původně odmítl ošetřit, a zapojili 
se do řešení případu diskriminace při pronajímání bytu člověku s HIV na Slovensku. Také jsme 
poskytli několik konzultací advokátům, kteří poskytovali právní služby lidem s HIV. 

V rámci již v předchozím roce odstartovaného projektu zaměřeném na boj s diskriminací v oblasti 
soukromého pojišťovnictví jsme o daném tématu nahráli dva díly podcastu Život plus, v návaznosti 
na které jsme zaznamenali nárůst zájmu tazatelů o možnosti sjednání soukromých pojištění pro 
HIV pozitivní.  Plnění cílů vytyčených v tomto projektu (tj. poskytování metodické pomoci HIV pozi-
tivním osobám při řešení konfliktů s českými pojišťovnami a vedení dialogu s českými pojišťov-
nami) nyní představuje dlouhodobou aktivitu právního týmu České společnosti AIDS pomoc, jejíž 
plnění bude kontinuálně pokračovat v roce 2022.

Právní tým České společnosti AIDS pomoc se také zapojil do několika projektů na mezinárodní 
výměnu informací organizovaných naší sesterskou organizací v Německu.  

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 zdravot-
nických 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 ne-
sdělí.  Loni jsme se zapojili do projektu Advokačního fóra Open Society Fund, v rámci kterého 
připravuje kampaň za změnu zákona o ochraně veřejného zdraví. Informační povinnost osob 
žijících s HIV do moderní společnosti nepatří! 
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•	 Zapojili jsme se do mezinárodních iniciativ. I loni jsme zastupovali Česko v EU HIV/
AIDS Civil Society Foru a byli jsme spoluautory zprávy analyzující výsledky národní výsledky 
mezinárodní studie sexuálních chování mužů majících sex s muži EMIS 2017. Za European 
AIDS Treatment Group (EATG), kde jsme zapojeni, jsme byli jmenováni jako zástupci občanské 
společnosti do pracovní skupiny pro pohlavně přenosné nemoci v Evropském středisku pro 
kontrolu nemocí (ECDC). Náš zástupce byl v závěru roku zvolen to řídícího výboru meziná-
rodního projektu COBATEST.

•	 Zprostředkovávali jsme informace ze zahraničních akcí. I loni jsme přinášeli 
české HIV komunitě informace ze zahraničních akcí, např. 18. evropské AIDS konference 
v Londýně, kam jsme byli pozváni i jako řečníci. Sledovali jsme zahraniční portály, časopisy 
a publikace s tematikou HIV/AIDS a přebírali vybrané články do našeho časopisu POZITIVNĚ!

•	 Snižovali jsme dopad covid-19 na HIV komunitu. Náš zástupce v Pacientské radě 
ministra zdravotnictví ČR loni zastupoval všechny pacientské organizace v pracovní skupině 
pro očkování proti COVID-19. Díky jeho práci se nakonec infekce HIV dostala na seznam 
onemocnění pro přednostní očkování a naši pacienti se tak ke COVID vakcínám dostali 
rychleji než ostatní.  

PROJEKT „INOVACE V OBLASTI PODPORY 
A PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ HIV 
POZITIVNÍ KOMUNITY S VYUŽITÍM DOBRÉ 
ZAHRANIČNÍ PRAXE“ 
Projekt „Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s vyu-
žitím dobré zahraniční praxe“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011350, je financován 
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Termín realizace: 1. 12. 2019 – 30. 4. 2022

Cílem tohoto projektu je vývoj nové ambulantní služby, která by pružně reagovala na potřeby osob 
HIV pozitivních, a tím předcházela jejich sociálnímu vyloučení. 

Projekt sestává z 8 samostatných klíčových aktivit: 

1. mapování potřeb klientů, 

2. inspirace a dobrá praxe odjinud, 

3. analýza získaných poznatků, 
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4. ideace, 

5. prototypování a testování prototypů, 

6. pilotní ověření funkčnosti nové služby, 

7. evaluace a finální podoba nové služby, 

8. učící se organizace. 

V první polovině roku 2021 byly úspěšně dokončeny klíčové aktivity č. 1 - 5. Dne 1. 6. 2021 došlo 
k zahájení realizace „KA 6 - Pilotní ověření funkčnosti nové služby“. V důsledku prodloužení pro-
jektu do 30. 4. 2022 a schválených změn bude realizace této klíčové aktivity podpořena až do 31. 1. 
2022, tedy 8 měsíců. 

Nová ambulantní poradenská a terapeutická služba ČSAP pro HIV+ a jejich blízké byla nazvána 
Kontakt+ a sídlí v Domě světla. Inovační tým odborných pracovníků, jejichž úkolem je péče o klien-
ty, začal fungovat v tomto složení: Komunitní pracovník, Preventivní pracovník, Zdravotní pracov-
ník, Psycholog, Psycholog s adiktologickými zkušenostmi, Adiktolog, Právník a Lékař, preventivní 
pracovník. V rámci služby Kontakt+ je klientům nabízena: psychologická i psychoterapeutická 
podpora; zdravotní, sociální a adiktologické poradenství; zkušenosti HIV+ lidí a antidiskriminační 
a právní podpora. Cílem je komplexní nabídka pomoci při udržení sociálního statusu, obnově soci-
álních vazeb narušených v důsledku diagnózy a podporu normálního způsobu života bez ohrožení 
sociálním vyloučením. A také pomoc při obraně a vymáhání práv lidí žijících s HIV, především 
v případech otevřené i skryté diskriminace.

Vzhledem k tomu, že se jedná o službu novou, začala být realizována informační kampaň tak, aby 
o existenci této služby vědělo co nejvíce potenciálních klientů. Byly vytvořeny informační letáčky, 
vizitky, služba bude propagována v časopise Pozitivně i u odborných lékařů. Služba byla prezento-
vána na 7. Mezinárodním sympoziu ke Světovému dni AIDS v Plzni.

Dosud jsme v rámci projektu podpořili 30 klientů včetně 4 rodinných příslušníků. Největší zájem 
z jejich strany byl o: psychologickou / psychoterapeutickou podporu (10), právní pomoc a pora-
denství (8), informace a odkazy na zdravotní péči (6), poradenství zaměřené na život s HIV (6).

TESTOVÁNÍ COVID - COVIDPOINT.CZ 
V rámci boje s přetrvávající pandemií COVID-19 jsme 19. září 2020 zahájili provoz pracoviště 
určeného pro testování na COVID-19 a pokračovali v činnosti po celý rok 2021. V rámci COVIDPO-
INTu jsme plně využili profesionální zkušenosti 
našich zdravotníků.  

Naše covidpointy realizovaly 334 993 testů 
na covid a náš on-line systém CovidPIST od-
bavil dalších 983 083 testů na covid od klientů 
spolupracujících organizací. Celkem jsme tedy 
spolupracovali na vyhodnocení přes 1,26 mil. 
covidových testů.

Nejvytíženější měsíc byl červenec 2021, kdy 
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jsme provedli přes 41 219 covid testů, průměrně měsíčně jsme realizovali cca 28 000 testů. 
Nejvíce lidí (3025) jsme obsloužili 17. 5. 2021, kdy naše pracoviště COVIDPOINTu pracovala téměř 
nepřetržitě.

Abychom zajistili lepší odběrové podmínky, přestěhovali jsme testovací místa ze stanů do 4 do 
kontejnerových domečků. 

VENEROLOGICKÁ 
AMBULANCE A PREP
V roce 2021 jsme ošetřili 50 klientů s venero-
logickou diagnózou. Za uvedený rok jsme zpro-
středkovali PrEP 158 novým klientům, celkově 
jsme PrEP zabezpečili pro 251 klientů.

V březnu 2020 byla v Domě světla v Karlíně 
otevřena vlastní venerologická ambulance 
a v roce 2021 se plně věnovala novým klientům, zejména zájemcům o PrEP. Služby venerologie 
jsou zaměřené v rámci komunitního centra především na muže mající sex s muži. Služby nicméně 
může využít i široká veřejnost. Probíhají zde pravidelné kontroly stávajících klientů a vyšetření 
před předepsáním PrEP pro klienty nové. 

Celkem Muži Ženy
Počet lidí, kterým byl během roku 2021 
předepsán PrEP poprvé v jejich životě

All 251 249 2 158

<15 0 0 0 0

15-19 0 0 0 9 

20-24 10 10 0 2

25-49 214 212 2 134 

50+ 27 27 0 15 
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Rozdělení podle populace

(01/01/2021 -12/31/2021) Muži mající sex s muži Uživatelé drog 

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

248 6 

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

162 6 

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

86 0 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
ZA ROK 2021  
(údaje jsou v Kč) 

NÁKLADY: Celkem Běžná činnost Covid činnost 

Spotřeba materiálu 34 262 982,14 6 669 325,61 27 593 656,53

Spotřeba energie  1 409 802,40 1 409 802,40 0,00

Opravy a udržování  2 266 988,24 479 304,00 1 787 684,24

Náklady na cestovné  109 107,00 108 792,00 315,00

Ostatní služby, činnost covid  72 226 327,43 5 855 918,73 66 370 408,70

Mzdové náklady  13 317 517,00 7 093 114,00 6 224 403,00

Zákonné sociální pojištění 2 302 170,00 2 302 170,00 0,00

Daň silniční  7 492,00 7 492,00 0,00

Ostatní daně a poplatky  10 439,00 8 939,00 1 500,00

Kurzové ztráty  24 720,97 24 720,97 0,00

Dary  0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady (bankovní poplatky…)  79 760,90 75 408,65 4 352,25

Odpisy dlouhodobého majetku  441 614,00 441 614,00 0,00

Náklady celkem  126 458 921,08 24 476 601,36 101 982 319,72 

VÝNOSY:

Tržby z prodeje služeb  58 784 364,65 1 409 366,85 57 374 997,80 

Výnosové úroky, kurzové zisky, fondy 2 531,37 2 529,37 2,00 

Jiné ostatní výnosy, činnost covid 72 986 809,23 367 764,60 72 619 044,63 

Přijaté příspěvky (dary) 7 387 735,29 7 387 735,29 0,00

Přijaté členské příspěvky  1 000,00 7 600,00 0,00 

Dotace  15 308 205,25 15 308 205,25 0,00 

Výnosy celkem  154 470 645,79 24 476 601,36 129 994 044,43 

Hospodářský zisk 28 011 724,71 0,00 28 011 724,71

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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