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1. ÚVODNÍ SLOVO

VáÏení pfiátelé,

pfiedkládáme Vám zprávu o ãinnosti âeské spoleãnosti AIDS pomoc, o.s. za
rok 2008. Tato zpráva shrnuje ãinnost na‰í organizace, která se v˘znamnû
podílí na fie‰ení problematiky HIV/AIDS v âeské republice. Na‰ím cílem
není jen prevence, ale také pfiímá pomoc a podpora osobám, které s HIV
Ïijí. Ti se totiÏ musí nejen vyrovnávat se sv˘m zdravotním postiÏením, ale
jsou ãasto vystaveni vût‰ímu riziku stigmatizace, diskriminace a sociální
izolace. Pfiesto se fiada z nich sv˘m aktivním a pozitivním pfiístupem
k Ïivotu zapojuje do fie‰ení zdravotních a sociálních problémÛ.   
Rok 2008 znamenal jiÏ 4. rokem v pofiadí po sobû, kdy byl zaznamenán
nejvy‰‰í nárÛst pfiípadÛ HIV pozitivity, takÏe se jiÏ pfiiblíÏil hranici 150
pfiípadÛ za uplynul˘ch dvanáct mûsícÛ. Pfiesto jsme s obavami sledovali
omezení dostupnosti HIV testování, zejména v regionech. AlespoÀ ãásteãnû
se podafiilo vyfie‰it problémy s financováním léãby a laboratorních v˘konÛ,
ale velk˘ nárÛst financí na HIV prevenci jsme nepozorovali. 
Potû‰ilo nás, Ïe âeské spoleãnosti AIDS pomoc, o.s. a Domu svûtla se
podafiilo rozpoãet nav˘‰it, zejména kvÛli probíhajícím stavebním úpravám,
ale tento nárÛst byl pro nás pfiedev‰ím závazkem. Pozornost politikÛ
a ãásteãnû i médií je pfii narÛstajících poãtech HIV pozitivních stále mizivá,
ale najdeme svûtlé v˘jimky. Mezi nû patfií pfiedev‰ím b˘valá ministrynû pro
lidská práva MUDr. DÏamila Stehlíková, která na‰im aktivitám vûnovala
v˘znamnou podporu. Odhalení pietního místa v Domû svûtla se zúãastnil
kromû ní i tehdej‰í ministr zdravotnictví MUDr. Tomá‰ Julínek. Vzácnou
náv‰tûvou v na‰em Domû svûtla byla i spolková ministrynû zdravotnictví
SRN Ulla Schmidt.       
Z následujících stránek zjistíte, jak se nám na‰e hlavní úkoly, kter˘mi jsou
pfiímá péãe o HIV pozitivní a AIDS nemocné, prevence a boj proti AIDS,
dafiilo plnit. ZároveÀ doufáme, Ïe je z nich patrné, jak chceme i nadále na‰e
sluÏby zlep‰ovat a roz‰ifiovat.
Tuto práci bychom nikdy nedokázali realizovat bez podpory na‰ich spon-
zorÛ, ãasto drobn˘ch a anonymních dárcÛ. Dát peníze na problematiku
AIDS stále není v na‰í zemi tak prestiÏní, jako je tomu v jin˘ch zemích.
Nedokázali bychom ji realizovat ani bez podpory fiady dobrovolníkÛ, pro
které se pomoc HIV pozitivním a preventivní aktivity staly jednou
z moÏností, jak b˘t uÏiteãn˘mi.  Osobnû bych chtûl podûkovat i v‰em na‰im
ãlenÛm, zejména pak tûm, ktefií se zapojili do ãinnosti pfiedsednictva,
psychologické pomoci, sociální práce ãi prevence. A urãitû bychom chtûli
podûkovat i na‰im odborníkÛm, lékafiÛm, laboratorním pracovníkÛm
a ostatním spolupracovníkÛm.  

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
pfiedseda âeské spoleãnosti AIDS pomoc, o.s.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O SPOLEâNOSTI

P¤EHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJÒ:

jméno spoleãnosti âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

sídlo spoleãnosti Malého 3/282
186 21 Praha 8 Karlín

Iâ 00409367

DIâ CZ00409367

právní forma obãanské sdruÏení

datum registrace 28. 9. 1990
Ministerstvo vnitra âR 
ã.j. VSP/1-2596/90-R

tel./fax 224 814 284, 224 810 345
e-mail info@aids-pomoc.cz
web www.aids-pomoc.cz

Obãanské sdruÏení âSAP vze‰lo z fiad prvních HIV pozitivních 
obãanÛ âR, jejich rodin a pfiátel. Spoleãnost byla zaloÏena
6. 12. 1989 a registrace u Ministerstva vnitra âR byla provedena dne 
28. 9. 1990.
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3. HOSPODA¤ENÍ V ROCE 2008

P¤ÍJMY ZA ROK 2008:

úãet 691 - dotace:
MZ âR neinvestice 3 191 700,00   
MZ âR investice 6 405 000,00   
MPSV âR 1 150 000,00
MV âR 75 415,50
MHMP 500 000,00
KÚ Stfiedoãeského kraje 500 000,00
Mâ Praha 8 80 000,00

státní dotace celkem 11 902 115,50

úãet 602 trÏby ze sluÏeb 840 709,50
úãet 662 úroky 571,83   
úãet 668 ostatní finanãní v˘nosy 1 694,00
úãet 682 dary od organizací 1 770 796,61
úãet 682 dary od fyzick˘ch osob 1 426 723,50
úãet 684 ãlenské poplatky 10 500,00

ostatní pfiíjmy celkem 4 050 995,44

V¯DAJE ZA ROK 2008:

investice PÛda 8 835 319,27
úãet 501 spotfieba materiálu 1 545 608,35
úãet 502 spotfieba energií 299 105,00
úãet 503 vodné 40 000,00
úãet 511 opravy a udrÏování 71 159,45
úãet 512 cestovné 66 655,00
úãet 513 náklady na reprezentaci 27 362,50
úãet 515 StráÏ pod Ralskem semináfi 156 349,00
úãet 518 ostatní sluÏby 1 785 225,26
úãet 520 mzdy 2 557 785,00
úãet 524 zákonné poji‰tûní SP + ZP 767 746,00
úãet 527 zákonné sociální náklady 9 215,00
úãet 528 ostatní sociální náklady 42 524,00

pfiíjmy za rok 2008:                  15 953 110,94
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úãet 538 ostaní danû a poplatky 1 600,00
úãet 548 ostatní provozní náklady 33 522,95
úãet 551 odpisy dlouhodobého majetku 685 019,65
úãet 562 úroky sankãní 33,52
úãet 563 kurzovní ztráty 12 593,88
úãet 568 ostatní finanãní náklady 110 900,67   

v˘daje celkem 17 047 724,50

KONTROLNÍ TABULKA:

poãáteãní finanãní stavy k 1. 1. 2008
úãet 21110 hlavní pokladna 13 053,00
úãet 22110 provozní bankovní úãet 2 944 104,88
úãet 22120 sbírkov˘ bankovní úãet 69 335,47 
úãet 22130 sbírkov˘ bankovní úãet Leti‰tû 275,11
pfiíjmy za rok 2008 celkem 15 953 110,94

kontrolní souãet                                      18 979 879,40

v˘daje za rok 2008 celkem 17 047 724,50 
nepenûÏní úpravy cash-flow -913 013,08
koneãn˘ finanãní stav k datu 31. 12. 08  2 845 167,98

kontrolní souãet                                      18 979 879,40

koneãné finanãní stavy k 31. 12. 2008 podrobnû
úãet 21110 pokladna 240 368,00
úãet 22110 provozní bankovní úãet 2 583 831,05 
úãet 22120 sbírkov˘ bankovní úãet 15 395,66
úãet 22130 sbírkov˘ bankovní úãet Leti‰tû 6 091,79
úãet 22140 úãet k investicím                      -518,52

koneãné stavy k 31. 12. 08 celkem      2 845 167,98

v˘daje za rok 2008: 17 047 724,50
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4. ORGANIZAâNÍ STRUKTURA 
SPOLEâNOSTI

pfiedsednictvo spoleãnosti:
- pfiedseda MUDr. Ivo Procházka, CSc.
- místopfiedseda Martin Hornych
- 9 ãlenÛ pfiedsednictva

kontrolní komise:
- pfiedseda Petr Bfiinãil
- 2 ãlenové kontrolní komise

zamûstnanci spoleãnosti:
- fieditel DS Miroslav Hlavat˘
- asistent fieditele Petr Sobek
- asistent pfiedsedy Bc. Igor Rolínek
- lektor Martin Hornych, Oldfiich Ba‰ta,

Vladimír Kováã
- zdravotní pracovník Bc. Veronika Kulífiová
- sociální pracovník Bc. Petr Mach, Bc. Petr Hájek

Mgr. Milo‰ Topolovsk˘
- koordinátor dobrovolníkÛ Bc. Tomá‰ Rieger
- webmaster Vladimír Ondris
- správce domu Vûra Hornychová

asistent pfiedsedy
preventivní pracovníci

koordinátor dobrovolníkÛ
dobrovolní pracovníci

asistent fieditele
webmaster

sociální pracovník
zdravotní pracovník

správce domu

V¯ROâNÍ âLENSKÁ SCHÒZE

P¤EDSEDNICTVO SPOLEâNOSTI

P¤EDSEDA âSAP ¤EDITEL DOMU SVùTLA
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5. ZPRÁVA O âINNOSTI 

Rokem 2008 vstoupila âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. (dále jen
âSAP) do 20. roku své existence. DÛm svûtla (dále jen DS), kter˘
âSAP zfiídila a provozuje, tímto rokem zahájil 10. rok svého provozu.
Co nám pfiinesl a jak˘ byl rok 2008, to nyní posuìte sami.

Leden
Byl proveden první v˘bûr kasiãky na Leti‰ti Praha Ruzynû

v prostorách Terminálu SEVER 2. Jde o vefiejnou sbírku pro 6 organi-
zací (âSAP, Centrum Paraple, Na‰e dítû, FOD Klokánek, DD Kladno,
klub pfiátel dûtí v DD). V˘bûru se za âSAP zúãastnili pp. Hlavat˘,
Sobek, Hornych a dále zástupci zb˘vajících organizací, zástupce G¤
LPR a Mâ Praha 6. Hrub˘ v˘tûÏek sbírky byl 146 297,74 Kã.

Probíhá rekonstrukce 3. nadpodlaÏí. Probûhlo jednání na Mâ
Praha 8 o stanovení nájemného na základû zru‰ené sazby 1,- Kã/rok.

Do‰lo k ukonãení vysílání na‰eho spotu ,,Párty 30“ v âeské
televizi, celkem byl tento spot vysílán 123x. 

V Domû svûtla probûhla tisková konference, které se zúãastnila
paní ministrynû MUDr. Stehlíková, z Národní referenãní laboratofie
AIDS - RNDr. BrÛãková a MUDr. Vandasová, AIDS centrum FNB -
Doc. StaÀková, SZÚ - MUDr. Jedliãka a Stupka, DiS., âSAP -
pfiedseda MUDr.  Procházka a fieditel Domu svûtla Hlavat˘.  Na TK
byl velk˘ poãet novináfiÛ (25-30 zástupcÛ tisku, rozhlasu a TV).
Hlavní vystoupení mûla paní RNDr. Marie BrÛãková, CSc., která
seznámila novináfie se statistikami za cel˘ rok. Pfiedseda âSAP
informoval pfiítomné o aktivitách âSAP. Paní ministrynû ve svém
vystoupení zopakovala zámûr její a ministra Julínka, vytvofiit z âSAP-
Domu svûtla národní centrum prevence a boje proti AIDS.

Z pracovního pomûru ode‰el lektor Vladimír Kováã.
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Únor
V únoru nastoupil nov˘ asistent pfiedsedy âSAP Bc. Igor Rolínek,

kter˘ nahradil asistenta Josefa Fialu.
Bc. Veronika Kulífiová pofiádala konferenci - ,,Îivot s virem HIV“,

která se konala v Domû svûtla.
Probûhla akce Bohnické sexuologické dny. Mezi pfiedná‰ejícími

byl MUDr. Ivo Procházka, CSc. - O reprodukãním a sexuálním zdraví
HIV pozitivních, David Pospí‰il, DiS. - HIV poradenství v Domû
svûtla, PhDr. Olga Urbánková - vlastní studie: HIV pozitivní a kvalita
Ïivota.

Majetkov  ̆odbor Mâ Praha 8 oznámil v˘‰i nájmu na roky 2008 - 2018.
Základ pro v˘poãet nájmu byl dán skuteãnû vynaloÏen˘mi finanãními
prostfiedky na zhodnocení domu Malého 3/282, Praha 8 v roce 2008 - 
2 638 057,60 Kã. Po pfiepoãtu byl stanoven koneãn  ̆nájem 219 388,- Kã/rok.

Bfiezen
V bfieznu se stal ãlenem pfiedstednictva Petr Sobek, nahradil PhDr.

Olgu Urbánkovou. Z pfiedsednictva zároveÀ odstoupili Jifií Bähr, Petr
Dupák a Petr DoleÏil.

Zasedala v˘bûrová komise MZ âR, která dne 10. 3. 2008 rozhodla
o pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ z kapitoly AIDS ze státního roz-
poãtu. âSAP zaslala celkem 10 projektÛ.

Duben
V dubnu do‰lo k navázání spolupráce s Mgr. Petrem Porubsk˘m,

zamûstnancem spoleãnosti Sananim, a vznikl nov˘ projekt. 
Pfiijelo 6 polsk˘ch kolegÛ, ktefií se setkali s klienty Domu svûtla

a také s dal‰ími lidmi, ktefií se v problematice HIV/AIDS angaÏují.
Zaãala spolupráce s Vazební vûznicí Ruzynû. Jedná se o testování 

a o besedy pfiímo v areálu vûznice. 
Do Domu svûtla pfiijela paní ministrynû zdravotnictví SRN Ulla

Schmidt. Byla seznámena s problematikou AIDS v âR a s ãinností
âSAP a Domu svûtla.
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Kvûten
Odhalení pietní zdi - za úãasti ministrynû pro oblast lidsk˘ch práv

paní MUDr. DÏamily Stehlíkové a ministra zdravotnictví âR pana
MUDr. Tomá‰e Julínka, zástupcÛ ambasád USA a SRN a autora díla
„Pietní zeì“ akademického sochafie Olbrama Zoubka. ¤editel DS
Miroslav Hlavat˘ osobnû podûkoval a pfiedal ocenûní z dílny
Olbrama Zoubka - RNDr. Marii BrÛãkové, CSc., Doc. MUDr. Marii
StaÀkové, CSc., Janû Pacákové, Mgr. Jifiímu Hromadovi, Václavu
Strouhalovi, DiS. a MUDr. Ivo Procházkovi, CSc. - v‰em za
dlouholetou práci v problematice HIV/AIDS v âR. Akce odhalení
Pietní zdi se za cel˘ den zúãastnilo okolo 150 lidí.

V kvûtnu se konal ,,Bûh pfies Vítkov“ v rámci Svûtla pro AIDS
a Dne boje proti homofobii. Dal‰í akcí byla ,,Jihlava“, tato akce je
ojedinûlou preventivnû informaãní a vzpomínkovou akcí pod
patronátem primátora mûsta Jihlava. Akce byla zahájena tiskovou
konferencí na radnici Mûsta Jihlava a byla ukonãena hodinov˘m
pfiím˘m vstupem do Rádia Vysoãina (pp. Hlavat˘, Hornych).

Byla podepsána nájemní smlouva, ve které nám Mâ Praha 8
pfiedala ve‰keré zb˘vající místnosti v domû Malého 3/282, Praha 8.
Ná‰ preventivní spot  ,,Párty 30“ vyhrál na Filmovém festivalu ve Zlínû.

âerven
Zaãala pfiíprava na leto‰ní investiãní akci. Je pfiislíbena pomoc od

firmy Henkel, která vyrábí stavební chemii.
Probíhají besedy ve Vazební vûznici Ruzynû, zatím bylo prove-

deno 5 besed, úãastníci souhlasí s provedením testu na HIV infekci.
Ivo Procházka za âSAP, podepsal v˘zvu Civil Society Fóra zemím, které
uplatÀují cestovní restrikce vÛãi HIV+ osobám pfii vstupu na jejich území.

Pfiedseda bûhem mítinku ve Slovinsku navázal kontakt s Frankem
Amortem, zástupcem vídeÀské AIDS-Hilfe, s kter˘m se otevírejí
moÏnosti vzájemného setkání formou semináfie o poradenství
a testování a seznámení s outreach programem pro gay komunitu.
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âervenec
V mûsíci ãervenci probûhlo setkání fieditele Domu svûtla

s ministryní Stehlíkovou, s námûstkem ministra zdravotnictví a hlavním
hygienikem âR MUDr. Vítem na Ministerstvu zdravotnictví âR.
DÛvodem tohoto setkání bylo jednání o ãinnosti âSAP v následujících
letech.

Srpen
Probûhlo jiÏ 11. mezinárodní rekondiãní setkání HIV pozitivních

ve Stfielsk˘ch Ho‰ticích. Hlavním sponzorem této akce je firma
GlaxoSmithKline, s.r.o. V rámci setkání se konala odborná pfiedná‰ka
Doc. MUDr. Sedláãka, CSc (AIDS centrum PlzeÀ) o léãbû HIV.
Setkání se zúãastnilo 60 osob (z toho cizinci: 1 z Holandska, 2 ze
Slovinska, 2 ze Slovenska).

Záfií
V záfií se v Pardubicích konala Konference o sexualitû

a reprodukãním zdraví. Organizátorem této akce byla Spoleãnost pro
plánování rodiny a sexuální v˘chovu. Za âSAP se zúãastnil pfiedseda
spoleãnosti MUDr. Ivo Procházka, CSc a lektor Martin Hornych.

Byl obnoven projekt ,,âekárny praktick˘ch lékafiÛ a testování na
HIV infekci“, bylo obesláno 5 161 ordinací praktick˘ch lékafiÛ po
celé âR dopisem a letákem inzerujícím testování v Domû svûtla.

Na Mezinárodní konferenci pro HIV+ v polské Szarlotû byl
organizátory pozván Petr Sobek.

¤íjen
Dne 20. - 21. fiíjna se v holandském Amersfoortu konal semináfi

zamûfien˘ na zaji‰Èování finanãních zdrojÛ pro neziskové organizace
pÛsobící v oblasti HIV/AIDS. Akci pofiádala zastfie‰ující organizace
AIDS Action Europe, jejímÏ ãlenem je i âSAP. Zúãastnili se zástupci
nevládních organizací z celé Evropy vãetnû vyslance âSAP (Bc. Petr
Hájek). ·lo o v˘mûnu zku‰eností a trendÛ ve financování projektÛ 
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zamûfien˘ch na pomoc lidem HIV pozitivním a AIDS nemocn˘m,
popfiípadû na prevenci ‰ífiení HIV. V˘stupem semináfie byla bliÏ‰í
definice strategie financování neziskov˘ch organizací v Evropské unii.
Podrobnosti a nûkteré prezentace je moÏné nalézt na webov˘ch
stránkách www.aidsactioneurope.org.

Zaãal projekt ,,âekárny gynekologick˘ch lékafiÛ a testování na HIV
infekci“, bylo obesláno 2 410 ordinací gynekologÛ po celé âR
dopisem a letákem inzerujícím testování v Domû svûtla. Na pfiípravû
tohoto projektu se podíleli dobrovolníci z âeské národní banky. 

Listopad
Ve dnech mezi 5. a 7. listopadem se ve StráÏi pod Ralskem konal

4. roãník semináfie ,,Îivot s AIDS“. Zá‰titu nad tímto semináfiem
pfievzala starostka StráÏe pod Ralskem Bc. Vûra Bradáãová. Tento rok
se jej zúãastnilo rekordních 148 zájemcÛ z fiad zdravotních sester
a zdravotníkÛ, nechybûli v‰ak ani sociální pracovníci, pracovníci
vûzeÀské sluÏby a justice ãi pedagogové. Odbornou úroveÀ
zaji‰Èovali pfiedná‰ející z fiad expertÛ na problematiku HIV/AIDS.
Program semináfie nabízel pfiedná‰ky zamûfiené na epidemiologickou
situaci v âR, na léãbu HIV infekce a na prevenci HIV/AIDS v âR.
V˘stupy ze semináfie spolu s prezentacemi jednotliv˘ch pfiedná-
‰ejících budou zaãátkem mûsíce dubna 2009 k dispozici na na‰ich
internetov˘ch stránkách. Semináfi ,,Îivot s AIDS“ byl zafiazen do
kreditního systému âeské asociace sester.

Konal se festival MEZIPATRA - Brno (31. 10. - 6. 11. 2008) a Praha
(8. 11. - 12. 11. 2008). Tohoto festivalu se zúãastnil lektor âSAP Oldfiich
Ba‰ta, kter˘ zde mûl preventivní besedy. Pfiedseda âSAP byl ãlenem
odborné poroty. Vítûzn˘m filmem se stal nûmeck˘ snímek ,,MÛj pfiítel
z Fara“.

Dal‰ím festivalem jsou MODRÉ DNY, které jsou jiÏ po‰esté ve
Îìáru nad Sázavou. Zde pfiedná‰el lektor Martin Hornych.

Ve dnech 20. - 22. 11. 2008 se v Podûbradech konala 16. konfe-
rence ,,AIDS, drogy a my“ pofiadatelem bylo OS SNAD pod vedením 
MUDr. Dvofiákové. Této konference se za âSAP zúãastnil pfiedseda 
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spoleãnosti, ze Slovenska z nevládní sféry Jaro Gryurik. Organizace
Rozko‰ bez Rizika pfiedstavila novou divadelní hru ,,Stafieny“.
V souãasné dobû se jedná s MUDr. Dvofiákovou o tom, Ïe 17. roãník
této konference by se mohl uskuteãnit pfií‰tí rok v novém sále Domu
svûtla.

Prosinec
Dne 1. 12. 2008 byl Svûtov˘ den boje proti AIDS. Na Václavském

námûstí byl jako kaÏdoroãnû preventivnû - informaãní stánek. Ve
spolupráci s Dopravním podnikem hlavního mûsta Prahy a jejich
zástupcem ing. Jaro‰em jezdila mûstem osvûtová tramvaj ,,DP proti
AIDS“. Cel˘ den probíhala celorepubliková akce âervená stuÏka.
KampaÀ âervená stuÏka byla pod zá‰titou ministra ‰kolství Mgr.
Li‰ky. Kromû odznaku ãervené stuÏky prodávala Spoleãnost pro
plánování rodiny a sexuální v˘chovu je‰tû vánoãní pohlednice
s tématikou HIV/AIDS.

V Betlémské kapli 4. 12. 2008 probûhla benefiãní akce ,,âervená
stuÏka a my“ ve spolupráci se spoleãností Nari Models, s.r.o. 

11. 12. 2008 se konala v Domû svûtla tradiãní vánoãní besídka.
Sponzorem akce byla farmaceutická firma Abbott, s.r.o.

,,Art for live“,  akce pofiádaná skupinou mlad˘ch umûlcÛ, byla
akcí velice úspû‰nou. Jednalo se o shromaÏìování umûleck˘ch dûl
od znám˘ch a zaãínajících umûlcÛ. Obrazy se po vernisáÏích daly
zájemcÛm odprodat a neprodaná díla se draÏila 1. 12. 2008 za
pfiítomnosti paní ministrynû MUDr. D. Stehlíkové. V˘tûÏek ve v˘‰i
139 900 Kã pfievzal fieditel Domu svûtla v gay baru Friends.

„Vánoãní bazar 2008“ -  v prÛbûhu roku nás oslovil pan Peter Budko
s projektem na‰í úãasti na Vánoãním bazaru. Pro na‰i spoleãnost se
v tomto roce jednalo o akci novou a díky ní jsme se stali
spolupodílníky na v˘tûÏku bazaru spoleãnû s Nadací Terezy Maxové
a s organizací Nadace Klubu pfiátel dûtsk˘ch domovÛ Nové Stra‰ecí.
Od organizátorÛ jsme pfievzali ãást v˘tûÏku ve v˘‰i 269 200 Kã. 
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,,âervená stuÏka“ dopadla nad oãekávání dobfie. Na ná‰ úãet bylo
zasláno 700 000 Kã. âervená stuÏka pofiádaná Spektrem Vysoãina, o.s.
zv˘‰ila stav na‰eho úãtu o 10 450 Kã.

V roce 2008 do‰lo k pfiekroãení plánu v testování na HIV infekci
v Domû svûtla. Celkem nás nav‰tívilo 4 744 zájemcÛ o test na HIV
infekci, z toho bylo otestováno 4 634 osob. Poãet nov˘ch pfiípadÛ
diagnostikovan˘ch v DS za rok 2008 byl 9. AIDS poradna v DS se
stala nejvût‰ím odbûrov˘m centrem v âR.

Zahraniãní aktivity âSAP
âSAP v roce 2008 dokonãovala svou spoluúãast v projektu Evropské

komise Integration DG Sanco, jehoÏ hlavním koordinátorem byla
francouzská organizace AIDES. âSAP je dále ãlenem sdruÏení AIDS
Action Europe a aktivnû se v roce 2008 podílela na dvou semináfiích,
které tato spoleãnost pofiádala (testování a poradenství - Ivo Procházka,
financování - Petr Hájek). Pfiedseda spoleãnosti je ãlenem International
Advisory Board pro Candlelight AIDS Memorial. âSAP je rovnûÏ
zastoupena v poradním orgánu EK Civil Society Forum, které se schází
dvakrát roãnû. 
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Projekt ã. 1:

Provoz Domu svûtla - pfiímá péãe o HIV pozitivní a AIDS nemocné klienty
DÛm svûtla je místem pro v‰echny osoby HIV pozitivní a AIDS

nemocné. Sociálnû zdravotní sluÏby zde poskytované jsou zejména
pro ty osoby, které se obtíÏnû vyrovnávají s nov˘m rozmûrem svého
Ïivota a které se ocitnou v nepfiíznivé sociální situaci. V Domû svûtla
se setkají se vstfiícností, pochopením a individuálním pfiístupem,
kter˘ spoãívá v sestavení takov˘ch postupÛ a pfiístupÛ v sociální
práci, které zohledÀují zdravotní stav kaÏdého klienta. To znamená,
Ïe kaÏd˘ konkrétní problém - sociální nebo zdravotní, se kter˘m
klient pfiichází, budeme fie‰it s klientem individuálnû, kontinuálnû,
s vyuÏitím v‰ech návazn˘ch sluÏeb a dal‰ích odborníkÛ.

Na‰e sluÏba „Azylové domy“ si klade za cíl, aby kaÏd˘ klient
mohl vyuÏít v‰echny moÏnosti, které sluÏba zaji‰Èuje k tomu, aby
v nejkrat‰í moÏné dobû (zpravidla ne del‰í neÏ rok) mohl zaãít Ïít
samostatnû, tj. mimo toto zafiízení. A dovolí-li mu to zdravotní stav,
zapojit se také zpût do pracovního Ïivota. KaÏdému klientovi, jehoÏ
individuální situace to vyÏaduje, pomohou pracovníci k obnovení
kontaktÛ s blízk˘mi, pfiípadnû podpofií vznik nov˘ch kontaktÛ
vytváfien˘ch na základû svépomocn˘ch sítí. 

V rámci investic, které poãaly v minulém roce, byla kapacita této
sluÏby nav˘‰ena na 16 osob, a to díky dokonãení rekonstrukce ãásti
druhého podlaÏí a vytvofiení malometráÏní bytové jednotky
s vlastním sociálním zafiízením. 

V roce 2008 byla tato sociální sluÏba poskytována 32 uÏivatelÛm,
prÛmûrná obloÏnost byla 10,89 klientÛ/den. V rámci této sluÏby bylo
poskytnuto 62 konzultací v celkové délce 55,48 hodin.

V rámci poskytování „Sociálnû aktivizaãních sluÏeb“ si klademe
za cíl, aby klient mohl vyuÏít v‰echny moÏnosti k návratu do bûÏného
fungování ve spoleãnosti. K naplnûní cíle této sluÏby jsou vytváfieny,
za úãasti klienta a odborn˘ch pracovníkÛ, individuální plány ãinností,
nácviky a rozvoj osobních kompetencí a dovedností, které mají za cíl
pomoci klientovi se orientovat a fungovat v bûÏném Ïivotû.
Tato sluÏba byla v roce 2008 poskytnuta 9 klientÛm v rozsahu 342
konzultací.

6. JEDNOTLIVÉ PROGRAMY,
PROJEKTY A âINNOST V R. 2008
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SluÏba osobní asistence dává za úkol, aby kaÏdému uÏivateli
dané sociální sluÏby byla poskytnuta taková míra pomoci a podpory,
které jeho osobní, sociální a zdravotní situace vyÏaduje. Pfii
poskytování osobní asistence dbáme na to, aby mohl klient zÛstat
v prostfiedí jemu známém, v domácím prostfiedí, a nebyl nucen
vyuÏívat pobytov˘ typ sociálních sluÏeb. Bude-li si to klient pfiát,
zprostfiedkujeme mu kontakt s prostfiedím, které díky své situaci
nemÛÏe bez pomoci a podpory realizovat.

Osobní asistence byla v roce 2008 poskytnuta 6 uÏivatelÛm
v celkovém rozsahu 259 hodin. Podpora a pomoc byla v rámci této
sluÏby poskytnuta pfieváÏnû pfii obstarávání osobních záleÏitostí, pfii
kontaktÛ s úfiady, doprovodu k lékafii, pomoci pfii zvládání úkonu
péãe o vlastní osobu.

Projekt ã. 2:

Bezplatné anonymní testování na HIV infekci v AIDS poradnû
Domu svûtla - pfiedtestové a potestové poradenství

O v˘sledcích tohoto projektu pfiesnû informuje tabulka Testování
na HIV infekci - AIDS poradna v Domû svûtla, která shromaÏìuje
údaje o provozu této poradny od zahájení jejího provozu, tj. od 31.
fiíjna 1999.
Pro porovnání nárÛstu efektivnosti této poradny uvádíme srovnání
v˘sledkÛ dosaÏen˘ch v roce 2007 a 2008.

Náv‰tûvnost AIDS poradny v Domû svûtla v roce 2007 byla
celkem 3 814 ÏadatelÛ o test; v roce 2008 poÏádalo o test celkem 
4 744 ÏadatelÛ. NárÛst v celkové náv‰tûvnosti v roce 2008 byl o 24,38 %.

Poãet proveden˘ch odbûrÛ - testÛ v této poradnû byl v roce 2007
celkem 3 723 odebran˘ch vzorkÛ. V roce 2008 se poãet odebran˘ch
vzorkÛ zastavil na ãísle 4 634. NárÛst v poãtu proveden˘ch odbûrÛ
roce 2008 byl o 24,47 %.

GayÛ (index H), ktefií nav‰tívili tuto poradnu, bylo v roce 2007
celkem 663; v roce 2008 dosáhl poãet gayÛ poãtu 789. NárÛst v této
indexové skupinû v roce 2008 byl o 19 %.

Injekãních uÏivatelÛ drog (index T), ktefií nav‰tívili tuto poradnu, bylo
v roce 2007 celkem 44, v roce 2008 dosáhl poãet injekãních uÏivatelÛ
drog poãtu 73. NárÛst v roce 2008 v této indexové skupinû byl o 65,90 %.
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Index K = sexuální kontakt s HIV pozitivním ãlovûkem, tûchto
ÏadatelÛ nav‰tívilo poradnu v roce 2007 celkem 65; v roce 2008 dosáhl
poãet kontaktÛ poãtu 108. NárÛst v této indexové skupinû v roce 2008
byl o 66,15 %.

Prostituujících ÏadatelÛ, (index P), ktefií nav‰tívili tuto poradnu,
bylo v roce 2007 celkem 27; v roce 2008 dosáhl poãet
prostituujících Ïen a mu-ÏÛ poãtu 25. V této indexové skupinû roce
2008 byl zaznamenán pokles o 7,41 %. 

Vûková skupina do 18 let byla v roce zastoupena 234 Ïadateli,
v roce 2008 to bylo jen 199 ÏadatelÛ. V této skupinû je zaznamenán
pokles o 14,96 %.

Vûková skupina 19 - 25 let byla v roce zastoupena 1 636 Ïadateli,
v roce 2008 to bylo jiÏ 1 984 ÏadatelÛ. V této skupinû je zazname-
nán nárÛst o 21,27 %.

Vûková skupina nad 25 let byla v roce zastoupena 1 944 Ïadateli,
v roce 2008 to bylo jiÏ 2 561 ÏadatelÛ. V této skupinû je zaznamenán
nárÛst o 31,74 %.

Celá republika vykazuje v roce 2008 nárÛst HIV infekce. AIDS
poradna v poãtu nov˘ch diagnostikovan˘ch HIV infekcí registruje
pokles záchytÛ. V roce 2007 bylo v této ambulanci diagnostikováno
celkem 22 nov˘ch pfiípadÛ HIV infekce (20 muÏÛ a 2 Ïeny), v roce
2008 je zde zji‰tûno jen 9 nov˘ch pfiípadÛ HIV infekce (7 muÏÛ 
a 2 Ïeny). 

Poãet neodebran˘ch ÏadatelÛ (muÏÛ a Ïen) byl v roce 2007
celkem 91 (37+54), v roce 2008 to bylo celkem 110 (57+53).

Poãet opakovan˘ch kontrolních odbûrÛ proveden˘ch v této
poradnû byl v roce 2007 celkem 427, v roce 2008 to bylo jiÏ 570.

Poãet nevyzvednut˘ch v˘sledkÛ z celkového poãtu proveden˘ch
testÛ v roce 2007 byl celkem 145 (3,89 %), v roce 2008 to je 212
(4,57 %).

Tento projekt vede pfiedseda âSAP, MUDr. Ivo Procházka, CSc.;
technicky, personálnû a ekonomicky projekt zaji‰Èuje fieditel Domu
svûtla Miroslav Hlavat˘.

Vzhledem k zvy‰ující se náv‰tûvnosti AIDS poradny v Domû
svûtla jsme byli nuceni zv˘‰it poãet odbornû vy‰kolen˘ch poradcÛ.
V roce 2007 jsme pfiihlásili nové adepty - poradce na ‰kolení, které
zaji‰Èovala MUDr. D. Dvofiáková; v roce 2008 toto ‰kolení jiÏ orga-
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nizováno nebylo a tak jsme pfiijali pozvání na semináfi
o problematice AIDS pofiádan˘ âLS J.E.Purkynû konan˘ v Lékafiském
domû dne 4. 11. 2008 - Novinky v problematice HIV/AIDS - semináfi
vedla paní Doc. MUDr. Marie StaÀková, CSc.

Na projektu se pfiímo podílí vedoucí poradny a odborní poradci.
KaÏdé pondûlní testování zaji‰Èují pfiedtestové poradenství vÏdy 
3 odborní poradci a 2 odbûroví pracovníci, ve stfiedu zaji‰Èuje pfie-
dtestové poradenství 1 odborn˘ poradce a 1 odbûrov˘ pracovník.
Potestové poradenství, provádí kaÏdé pondûlí 1 odborn˘ poradce.
V pfiípadû sdûlení HIV pozitivního v˘sledku je toto vÏdy prací
vedoucího poradny MUDr. Iva Procházky, CSc. V pfiípadû jeho nepfií-
tomno stisdûlují HIV pozitivní v˘sledky lékafii ze Sexuologického
ústavu nebo lékafii z AIDS centra FN Bulovka.

Projekt ã. 3:

Edice Prevence
Tento projekt zaji‰Èuje pokraãování na‰í ediãní ãinnost. Vydali jsme

‰est˘ svazek této edice „AIDS - prÛvodce nejen pro gaye“. Pfieklad
anglického originálu a recenze provedená paní Doc. MUDr. Marií
StaÀkovou, to v‰e bylo 2 roky uloÏeno v ‰uplíku a na‰e snaha najít
potfiebné finanãní prostfiedky byla marná. Na základû pfiijetí tohoto
preventivnû informaãního projektu do podporovan˘ch projektÛ MZ âR
a tím získání tolik oãekávan˘ch finanãních prostfiedkÛ, provedla paní
docentka StaÀková korekturu pfiekladu z roku 2006.

Dal‰ím vydan˘m svazkem v této edici je shrnutí a zamy‰lení se
nad mezinárodní konferencí, kterou âSAP pofiádala v rámci AIDES
v Praze v roce 2007. Konference nesla název „HIV, práce a sociální
aspekty“.

Dal‰ím doplÀujícím materiálem byl leták, kter˘ informuje ‰irokou
vefiejnost o na‰ich dlouhodob˘ch preventivnû informaãních
projektech. KÏd˘ projekt je zde krátce popsán spolu s finanãními
náklady potfiebn˘mi k zaji‰tûní dané aktivity.

Pro na‰e zahraniãní klienty Ïijící v âR nebo partnerské orga-
nizace po celém svûtû jsme vydali dal‰í doplÀující materiál, a to leták
o na‰ich aktivitách v anglickém jazyce.
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Na ve‰ker˘ch anglick˘ch pfiekladech se podílejí vysoce kvalitní
a jazykovû zdatní pfiekladatelé z na‰ich vlastních fiad. Na odborn˘ch
recenzích se v roce 2008 podílela paní docentka StaÀková. Vedoucí
projektu, Miroslav Hlavat˘ - fieditel Domu svûtla, odpovídá za ve‰keré
grafické úpravy, zaji‰Èuje kontakt mezi grafikem, grafick˘m studiem,
tiskárnou a na‰í organizací.

V této edici jiÏ vy‰ly tyto svazky:
1) HIV infekce a homosexualita - rok vydání 2005, 5.000 v˘tiskÛ
2) Otázky a odpovûdi z internetové poradny - rok vydání 2006, 

5 000 v˘tiskÛ
3) Kondomy, aneb co by gayové (a nejen oni) mûli vûdût

- rok vydání 2006, 5 000 v˘tiskÛ
4) Pohlavní nemoci od A do Z - rok vydání 2006, 5 000 v˘tiskÛ
5) HIV prÛvodce nejen pro gaye - rok vydání 2006, 5 000 v˘tiskÛ
6) AIDS prÛvodce nejen pro gaye - rok vydání 2008, 

6 000 v˘tiskÛ
7) HIV, práce a sociální aspekty - rok vydání 2008, 5 000 v˘tiskÛ

Projekt ã. 4:

Besedy o problematice AIDS s HIV pozitivním lektorem
Tento projekt jako jedin˘ preventivnû informaãní projekt

zaznamenal za rok 2008 znaãn˘ schodek - pokles vykonan˘ch besed
oproti roku 2007. Na‰e obavy, jak rok 2008 dopadne, zaãaly v lednu
tohoto roku, kdy nám dlouholet˘ lektor, Vladimír Kováã, oznámil, Ïe
v âSAP konãí a odchází pracovat do soukromého sektoru, mimo
problematiku HIV/AIDS. V na‰í organizaci od ledna do srpna 2008
zÛstává pouze jeden lektor z fiad HIV pozitivních, a to Martin
Hornych. V záfií se nám podafiilo sehnat dal‰ího lektora - Oldfiicha
Ba‰tu. Za celou dobu, kdy besedy provádûl pouze jeden lektor,
nebyla odmítnuta ani jedna Ïádost o provedení besedy pfiímo na
‰kole nebo u nás v Domû svûtla. V roce 2008 bylo dopisem
urãen˘m do rukou fieditelÛ cca 3 000 stfiedních ‰kol po celé âR
nabídnuto bezplatné provedení besedy dle na‰eho projektu. 
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Na‰i HIV pozitivní lektofii, sociální a zdravotní pracovníci âSAP
(ti pfiedná‰í jen pro vybrané typy sociálnû-zdravotních ‰kol, tyto
besedy jsou zamûfieny na sociální a zdravotní práci v Domû svûtla)
provedli v roce 2008 celkem 300 besed. Rozdíl oproti roku 2007
v proveden˘ch besedách je -133 besed. NárÛst je v‰ak zaznamenán
v poãtu posluchaãÛ, v roce 2007: 20 627, v roce 2008: 22 707.
NárÛst u posluchaãÛ v roce 2008 je dán zv˘‰en˘m poãtem besed
proveden˘ch v rámci filmov˘ch festivalÛ - velká kapacita
ozvuãen˘ch pfiedná‰kov˘ch sálu.

Projekt ã. 5:

Telefonní linka AIDS pomoci - preventivnû informaãní, bezplatná
linka s nonstop provozem

Tato na‰e preventivní aktivita patfií mezi nejstar‰í projekty
provozované na‰í spoleãností. V minulosti byla linka v provozu jen
nûkolik hodin v urãité dny. Od otevfiení Domu svûtla, to je od 11. srpna
1999, je linka v provozu 24 hodin dennû 7 dní v t˘dnu a to po cel˘ rok.
Klasick˘ pracovní t˘den po-pá, v ãase 8,00 - 16,30 hodin je provoz domu
a tím i telefonní linky zaji‰Èován kmenov˘mi zamûstnanci âSAP, v ostatní
hodiny a dny nastupují na sluÏbu pro‰kolení pracovníci z fiad
dobrovolníkÛ, nebo mohou slouÏit mimo svoji pracovní dobu opût
kmenoví zamûstnanci. K péãi o ubytované klienty v Domû svûtla tak
byla pfiidána tato dal‰í ãinnost. âetnost hovorÛ (10,8 telefonátÛ/den) je
natolik nízká, Ïe neohrozí kvalitu péãe o ubytované klienty.

Od 1. prosince 2005 je hovor pro kaÏdého volajícího zcela zdarma,
získali jsme tzv. zelené ãíslo, za hovory platíme telekomunikaãním
spoleãnostem my. Provoz linky je zaji‰Èován speciálním PC
programem.

V roce 2007 bylo pfiijato 3 834 telefonátÛ; v roce 2008 byla
hladina stejná, telefonátÛ bylo 3 947.

Projekt ã. 6:

Internetová AIDS poradna, odpovûdi na otázky k problematice
HIV/AIDS

Internetová AIDS poradna je projekt, kter˘ jsme zahájili v dubnu
2006 nástupem odborného a zku‰eného webmastera.
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Tato aktivita zaznamenala nepatrné zv˘‰ení v poãtu do‰l˘ch dotazÛ.
V roce 2007 to bylo 830 dotazÛ, v roce 2008 bylo dotazÛ 981. 
Na dotazy odpovídá odborník na problematiku HIV/AIDS - MUDr.
Ivo Procházka, CSc.

V rámci internetov˘ch stránek na‰í organizace byla zfiízena dal‰í
poradna, a to speciálnû pro HIV pozitivní, a s velk˘m úspûchem se
setkala také seznamka pro HIV pozitivní.

Náv‰tûvnost na‰ich webov˘ch stránek: za 12/2008 - 35 389
náv‰tûvníkÛ, za rok 2008: 424 159 náv‰tûvníkÛ a od zahájení nov˘ch
stránek celkem 990 313 náv‰tûvníkÛ.

Projekt ã. 7:

Distribuce preventivních materiálÛ s problematikou HIV/AIDS
V roce 2005 byl z vût‰í ãásti pfieveden sklad preventivních

a informaãních materiálÛ t˘kající se problematiky HIV/AIDS ze SZU do
Domu svûtla. DÛvodem byl zv˘‰en˘ zájem o zasílání tûchto materiálÛ do
‰kolsk˘ch zafiízení v‰ech typÛ a dal‰ích vefiejnû právních institucí po celé
âR a nedostateãné personální obsazení kanceláfie managera Národního
programu boje proti AIDS sídlícího ve Státním zdravotním ústavu v Praze.

Úkolem tohoto projektu je plnit poÏadavky zástupcÛ ‰kolsk˘ch
zafiízení v‰ech typÛ z celé âR a z ostatních institucí, které mají zájem
o získání dostateãného mnoÏství informací o problematice HIV/AIDS.
S nabídkov˘m listem preventivních materiálÛ bylo obesláno 2 325
‰kolsk˘ch zafiízení po celé âR. S letákem informujícím o moÏnosti
testování na HIV infekci v AIDS poradnû Domu svûtla bylo obesláno
5 161 ordinací praktick˘ch a 2 410 ordinací gynekologick˘ch lékafiÛ
po celé âR - (poÏadavek umístit tento leták v ãekárnách tûchto
pracovi‰È - ohlasy jsou znaãné). BalíkÛ s preventivními materiály bylo
za rok 2008 rozesláno pouze 69 a dal‰ích 300 balíkÛ rozvezli lektofii
osobnû pfii proveden˘ch besedách. 

Projekt ã. 8:

·umava 2008 - 11. rekondiãní pobyt pro HIV pozitivní a AIDS nemocné
Jednalo se jiÏ o 11. roãník, akce se nekonala pouze v roce 2002

z dÛvodÛ záplav dané lokality. VÏdy se jí zúãastÀují lidé, ktefií jsou



21

nûkolik mûsícÛ od oznámení diagnózy „HIV pozitivní“. Tito
pfiijíÏdûjí ve velkém psychickém stresu s obavami, Ïe jsou na svÛj
problém sami a Ïe jim tûÏko nûkdo mÛÏe pomoci. Po seznámení se
s lidmi z celé republiky pochopí, Ïe HIV infekce není jen problém
jich samotn˘ch, a poznají také, Ïe existuje spoleãenství lidí, ktefií jim
v pfiípadû jak˘chkoliv problémÛ vÏdy rádi pomohou. Akce se úãastní
okolo 55 - 60 lidí.

Lékafisk˘ dozor po celou dobu zaji‰Èuje MUDr. Procházka a zdra-
votní sestra Domu svûtla; o klienty peãují sociální pracovníci Domu
svûtla, ktefií pomáhají v‰em úãastníkÛm po stránce sociálnû-právní.
O ubytování a stravování peãuje místní vysoce profesionální perso-
nál, veden˘ fieditelkou a hlavním ekonomem.

V kaÏdém roãníku probíhá beseda s pfiedními odborníky. V tomto
roce pfiedná‰el vedoucí lékafi AIDS centra v Plzni pan Doc. MUDr.
Dalibor Sedláãek, CSc. o nov˘ch poznatcích v léãbû. 

Tento projekt povaÏujeme za vysoce efektivní, hlavnû u nov˘ch
záchytÛ HIV infekce. Zlep‰ení psychického stavu má blahodárn˘ vliv
na samotn˘ prÛbûh a v˘sledky léãby HIV infekce.

Tento projekt nebyl podpofien MZ âR.  

Projekt ã. 9:

Streetworker v gay komunitû - prevence HIV/AIDS v gay minoritû v âR
Tento projekt je zaãlenûn do na‰ich preventivních aktivit teprve

prvním rokem. Vznikl ve spolupráci hlavního hygienika MUDr.
Michaela Víta, Mgr. Jifiího Hromady a MUDr. Iva Procházky pfii
zamy‰lení, co a jak udûlat pro sníÏení nárÛstu HIV pozitivních
pfiípadÛ v gay minoritû Ïijící v âR. Projekt za první rok zaznamenal
velk˘ úspûch, a to jak v poãtu pfiedan˘ch preventivních balíãkÛ (pre-
ventivní materiál o HIV/AIDS, kde se nechat testovat, kondom + gel)
stylem „z oãí do oãí“ nebo „z ruky do ruky“. 

Do doby nástupu hlavního streetworkera Mgr. Petera Porubského
v ãervnu 2008 zaji‰Èovali tento projekt zamûstnanci âSAP. Jejich nápl-
ní bylo zásobovat gay podniky v hlavním mûstû preventivnû
informaãními materiály - zde pfievaÏoval zpÛsob „z ruky do ruky“.
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Celkem bylo osloveno leden - ãervenec 2008: cca 250 osob
mûsíãnû, tj. 1 050 gayÛ celkem. Od zahájení aktivity hlavního
streetworkera záfií - prosinec 2008: bylo osloveno 3 085 gayÛ. Za rok
2008 bylo rozdáno celkem 4 135 preventivních balíãkÛ.
Dopad je mûfiiteln˘ náv‰tûvností AIDS poradny - testování na HIV
infekci, nárÛst u indexu „gay“ byl o 19 % vût‰í v porovnáním s rokem
2007. V roce 2007 to byla náv‰tûvnost 663 gay, v roce 2008 to bylo
jiÏ 789 gayÛ.

Streetworker na‰í organizace je vysoce zku‰en˘ terénní pracovník,
má velkou praxi s prací na ulici mezi injekãními narkomany a jeho
zdatnost navazovat hovor s lidmi je vysoce obdivuhodná. Zpûtná
vazba od gayÛ z rÛzn˘ch podnikÛ je v˘borná: „vá‰ streetworker je
nevtírav˘, mil˘, zná odpovûì na kaÏdou otázku aÈ jiÏ se t˘ká
problematiky AIDS nebo Ïivota gayÛ“. Nezaznamenali jsme Ïádnou
negativní reakci na aktivity na‰eho streetworkera v ulicích.

Tento projekt povaÏujeme za vysoce efektivní, pfiivedl do ambulancí
znaãné mnoÏství gayÛ, a to nejen do na‰í AIDS poradny. PÛsobí jak na
mladé gaye - zde preventivnû, tak také na star‰í ãleny této minority
(vzrÛstá poãet diagnostikovan˘ch „star‰ích“ HIV infekcích).

Projekt ã. 10:

Rekonstrukce Domu svûtla - V˘stavba multifunkãního sálu
Zastupitelstvo Mûstské ãásti Praha 8 nabídlo náhradní ubytovací

prostory zb˘vajícím dvûma rodinám nájemníkÛ: paní P. a rodinû K.
Do konce roku 2007 byly ve‰keré prostory, které zatím nebyly
uÏívané âSAP, dodatkem ãíslo 3 Nájemní smlouvy e.ã. HS 98/222/St
ze dne 22. 5. 1998, pfievedeny do pronájmu na‰í organizaci. Jedin˘m
nájemcem celého domu Malého 3/282, Praha 8 Karlín se tím tak
stala âSAP. 

K uÏívání nám byl pfiedán následující v˘ãet uvolnûn˘ch bytov˘ch
a nebytov˘ch prostor: byt po nájemkyni paní P. (jedná se o 2 místnosti
v 3. nadpodlaÏí, z pohledu od Vítkova 4. - 6. okno) a byt po rodinû
K. (jedná se o 4 místnosti v 3. nadpodlaÏí, z pohledu od Vítkova 7. -
10. okno). Dále nám bylo pfiedáno k uÏívání toãité schodi‰tû v domû;
je oddûlené od dosavadních ubytovacích prostor, ve kter˘ch jsou
ubytovaní na‰i klienti, lidé v rÛzn˘ch fázích HIV infekce
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a onemocnûní AIDS. DÛm má tak dva vchody, vchod pro klienty pfies
recepci Domu svûtla, a boãní vchod pro ‰koly a posluchaãe besed.
Tím dojde k oddûlení náv‰tûvníkÛ od klientÛ 
ubytovan˘ch v domû. V souãasné dobû je pfiedná‰kov˘ sál pfiímo
v ubytovací azylové ãásti domu. Klienti byli pfied kaÏdou náv‰tûvou
upozornûni na besedy a na moÏné riziko naru‰ení jejich anonymity
pfii kontaktu s náv‰tûvníky Domu svûtla. Boãní vchod a toãité
schodi‰tû spojí pfiízemí s multifunkãním sálem vybudovan˘m
v pÛdním prostoru.

V˘stavba multifunkãního sálu zaãala v kvûtnu 2008. Stala se
vysoce nároãnou akcí, a to jak architektonicky, tak stavebnû. Nosnost
podlahy pÛdy se musela zv˘‰it, aby byla bezpeãná pro cca 80 - 100
lidí. PÛda byla rozdûlena na 3 ãásti, 2 tfietiny byly urãeny pfiímo pro
pfiedná‰kov˘ sál a 1 tfietina pro technické zázemí. V ãásti sálu byly
odstranûné dfievûné stropní podpûrné konstrukce a sál byl pfiepásán
3 kusy Ïelezn˘ch konstrukcí, které podpírají novou stfiechu. Dfiívûj‰í
plechovou krytinu nahradily ta‰ky Bramac cihlové barvy. Plánovan˘
konec stavby 31. 12. 2008 se nepodafiilo vzhledem k nav˘‰ení
neplánovan˘ch víceprací splnit. Dokonãení stavebních prací
v pÛdním prostoru DS je naplánované na 28. 2. 2009.

Miroslav Hlavat˘
tajemník âeské spoleãnosti AIDS pomoc, o.s.

fieditel Domu svûtla
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rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

poãet ubyt. dnÛ 188 1835 3116 4273 5140 4466 3864 3827 3704 3984

obloÏnost v prÛmûru 1,31 5,03 8,54 11,71 14,08 12,2 10,59 10,48 10,15 10,89

celkem ubytovan˘ch 4 15 19 24 35 36 30 32 31 32

❖ obloÏnost Domu svûtla v období 1999 - 2008

❖ Besedy v období 2003 – 2008

rok poãet besed poãet posluchaãÛ posluchaãi/beseda
2003 69 3 454 50,06
2004 142 5 342 37,62
2005 295 13 367 45,31
2006 331 19 072 57,62
2007 433 20 627 47,64
2008 300 22707 75,69

celkem 1 570 84 569 53,87

1999 37 37 74 66 12 1 3 0 58

2000 351 262 613 561 123 19 13 6 452

2001 382 307 689 644 148 26 11 8 496

2002 413 333 746 675 161 16 12 7 550

2003 685 604 1289 1197 252 27 15 11 984

2004 1020 905 1925 1816 379 31 34 13 1468

2005 1366 1192 2558 2413 489 39 71 14 1945

2006 1755 1573 3328 3190 572 52 52 15 2637

2007 2078 1736 3814 3723 663 44 65 27 3015

2008 2509 2235 4744 4634 774 88 108 25 3749

ÚHRNEM 10596 9184 19780 18919 3573 343 384 126 15354

❖ souhrn v˘sledkÛ testování v Domû svûtla, 
sledované období 31. fiíjen 1999 - 31. prosinec 2008

Rok
Poãet 

náv‰tûv

MuÏi Îeny

Celkem
náv‰tûv

Celkem
odbûry

Sledované skupiny

H T K P Ost.

Vysvûtlivky:  H= Homosexuálové; T= IUD, injekãní uÏivatel drog; K= sexuální kontakt s HIV pozitivn

7. TABULKY
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MùSÍC CELKEM MUÎI ÎENY ZNEUÎ.
1999 217 108 97 12
2000 1 108 523 403 182
2001 826 469 273 84
2002 778 411 286 81
2003 743 424 248 71
2004 848 382 311 155
2005 1 728 749 612 367
2006 4 718 1 493 1 177 2 048
2007 3 834 1 605 944 1 285
2008 3 947 1 696 1 182 1 069

celkem 18 747 7 860 5 533 5 354
41,93% 29,51% 28,56%

❖ souhrn telefonÛ 1999 - 2008 Linka AIDS pomoci

MùSÍC CELKEM MUÎI ÎENY ZNEUÎ.
2006 1 021 508 427 86
2007 830 452 344 34
2008 981 536 400 44

celkem 2 832 1 496 1 171 164
52,82% 41,35% 5,79%

❖ souhrn dotazÛ 4/2006 – 2008 Internetová AIDS poradna

4 41 29 0 3 5 0 10,81 2 3,03

63 296 254 1 30 22 0 8,48 44 7,84

81 359 249 1 25 20 83 6,53 23 3,57

45 397 304 5 41 30 107 9,53 36 5,33

109 642 538 5 44 48 168 7,14 64 5,35

144 985 796 2 54 55 228 5,66 65 3,58

213 1177 1168 18 76 69 275 5,67 89 3,69

138 1531 1659 12 65 73 346 4,15 148 4,64

234 1636 1944 22 37 54 427 2,39 145 3,89

199 1984 2561 9 57 53 570 2,32 199 4,29

1230 9048 9502 75 432 429 2204 4,35 653 3,45

do 18 let 19-25 let nad 25 let
HIV+

Vûková struktura

MuÏi Îeny

Neodebráno Opako-
vané

kontroly

% 
neode-

bran˘ch
klientÛ

poãet 
nevyzved-

nut˘ch
v˘sledkÛ

ním; P= prostituující;  Ost.= ostatní

% 
nevyzved-

nut˘ch 
v˘sledkÛ
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8. SOCIÁLNÍ SLUÎBY
A SOCIÁLNÍ PRÁCE

Mgr. Milo‰ Topolovsk˘
sociální pracovník Domu svûtla

Úvod
VáÏení pfiátelé, v této sekci V˘roãní zprávy bychom Vás rádi

seznámili se sociálními sluÏbami, které jsou na‰í spoleãností
poskytovány, a sociální prací, která je základem pro jejich realizaci.
V minulém roce byly Domem svûtla registrovány u Magistrátu hl. m.
Prahy tfii sociální sluÏby, které jsou sluÏbami jak sociální péãe tak
i sociální prevence.

Poslání Domu svûtla
DÛm svûtla je místem pro v‰echny osoby HIV pozitivní a AIDS

nemocné. Sociální sluÏby zde poskytované jsou zejména pro ty
osoby, které se obtíÏnû vyrovnávají s nov˘m rozmûrem svého Ïivota,
které se ocitnou v nepfiíznivé sociální situaci. V Domû svûtla se
setkají se vstfiícností, pochopením a individuálním pfiístupem, kter˘
spoãívá v sestavení takov˘ch postupÛ a pfiístupÛ v sociální práci,
které budou vyhovovat dané situaci klienta. Pfiípadová sociální práce
je základní metodou, kterou v sociální práci pouÏíváme. To
znamená, Ïe kaÏd˘ konkrétní problém, se kter˘m klient pfiichází,
budeme fie‰it s klientem individuálnû, kontinuálnû, s vyuÏitím v‰ech
návazn˘ch sluÏeb a dal‰ích odborníkÛ.

Jednotlivé sociální sluÏby
JiÏ zmiÀované sociální sluÏby, které poskytuje na‰e organizace,

jsou: azylové domy, sociálnû aktivizaãní sluÏby pro seniory a osoby
se zdravotním postiÏením, osobní asistence, dále také základní
sociální poradenství, které je poskytováno u v‰ech sluÏeb, ale také
zájemcÛm, ktefií museli b˘t ze zákonn˘ch dÛvodÛ odmítnuti. 

V následujících odstavcích se budeme vûnovat jednotliv˘m posky-
tovan˘m sluÏbám, cílÛm, kter˘m se prostfiednictvím jejich posky-
tování snaÏíme spoleãnû s uÏivatelem dosáhnout, a statistick˘m údajÛm.

a) Azylové domy
Na‰e sluÏba azylové domy si klade za cíl, aby kaÏd˘ klient mohl

vyuÏít v‰echny moÏnosti, které sluÏba zaji‰Èuje k tomu, aby v nejkrat‰í
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moÏné dobû (zpravidla ne del‰í neÏ rok) mohl zaãít Ïít samostatnû,
tj. mimo zafiízení. A dovolí-li mu to zdravotní stav, zapojit se také
zpût do pracovního Ïivota. KaÏdému klientovi, jehoÏ individuální
situace to vyÏaduje, pomohou pracovníci k obnovení kontaktÛ
s blízk˘mi, pfiípadnû podpofií vybudování nov˘ch kontaktÛ
vytváfien˘ch na základû svépomocn˘ch sítí. 

V rámci investic, které poãaly v minulém roce, byla kapacita
této sluÏby nav˘‰ena na 16 osob díky dokonãení rekonstrukce ãásti
druhého podlaÏí a vytvofiení malometráÏní bytové jednotky
s vlastním sociálním zafiízením. 

V roce 2008 byla tato sociální sluÏba poskytována 32
uÏivatelÛm, prÛmûrná obloÏnost byla 10,89. V rámci této sluÏby
bylo poskytnuto 62 konzultací v celkové délce 55,48 hodin.

Na realizaci této sociální sluÏby se finanãnû podílelo Ministerstvo
zdravotnictví âR ve v˘‰i 1 460 000 Kã, Ministerstvo práce
a sociálních vûcí âR ve v˘‰i 1 050 000 Kã, Magistrát hlavního mûsta
Prahy ve v˘‰i 240 000 Kã, KÚ Stfiedoãeského kraje ve v˘‰i 350 000
Kã, a dále uÏivatelé úhradou za poskytnutí sociální sluÏby. UÏivatelé
si hradí  50 Kã za jeden den, v malometráÏní bytové jednotce 100 Kã
za den. Pro osoby mlad‰í 18 let je úhrada poloviãní. Celkem za tuto
sluÏbu bylo vybráno od uÏivatelÛ 225 350 Kã.

b) Sociálnû aktivizaãní sluÏby pro seniory a osoby se zdravotním
postiÏením

V rámci poskytování sociálnû aktivizaãních sluÏeb si klademe za
cíl, aby klient mohl vyuÏít v‰echny moÏnosti k návratu do bûÏného
fungování ve spoleãnosti. K naplnûní cíle této sluÏby jsou vytváfieny,
za úãasti klienta a odborn˘ch pracovníkÛ, individuální plány
ãinností, nácviky a rozvoj osobních kompetencí a dovedností, které
mají za cíl pomoci klientovi se orientovat a fungovat v bûÏném
Ïivotû.

Tato sluÏba byla v roce 2008 poskytnuta 9 klientÛm v rozsahu
342 konzultací.

Na realizaci této sociální sluÏby se finanãnû podílela Mûstská ãást
Prahy 8 ve v˘‰i 80 000 Kã a Ministerstvo práce a sociálních vûcí ve
v˘‰i 100 000 Kã. Tato sluÏba je uÏivatelÛm poskytována bezúplatnû. 
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c) Osobní asistence 
SluÏba osobní asistence si klade za cíl, aby kaÏdému uÏivateli

dané sociální sluÏby byla poskytnuta taková míra pomoci 
a podpory, kterou jeho osobní, sociální a zdravotní situace
vyÏaduje. Pfii poskytování osobní asistence dbáme na to, aby mohl
klient zÛstat v prostfiedí jemu známém, v domácím prostfiedí,
a nebyl nucen vyuÏívat pobytov˘ typ sociální sluÏeb. Bude-li si to
klient pfiát, zprostfiedkujeme mu kontakt s prostfiedím, které díky své
situaci nemÛÏe bez pomoci a podpory realizovat.

Osobní asistence byla v roce  2008 poskytnuta 6 uÏivatelÛm
v celkovém rozsahu 259 hodin. Podpora a pomoc byla v rámci této
sluÏby poskytnuta pfieváÏnû pfii obstarávání osobních záleÏitostí, pfii
kontaktu s úfiady, doprovodu k lékafii, pomoci pfii zvládání úkonu
péãe o vlastní osobu.

Na realizaci této sociální sluÏby se finanãnû podílel Magistrát
hlavního mûsta Prahy ve v˘‰i 100 000 Kã. Na této sluÏbû se také
finanãnû podílejí uÏivatelé z pfiíspûvku na péãi.

Spolupráce pfii vzdûlávání
I v roce 2008 jsme nadále poskytovali moÏnost studentÛm

absolvování odborn˘ch praxí v na‰em sociálním zafiízení. Tuto
moÏnost vyÏilo 6 studentÛ vysok˘ch ‰kol, 9 studentÛ vy‰‰ích
odborn˘ch ‰kol a 19 studentÛ stfiedních ‰kol. V rámci v˘konÛ sv˘ch
praxí absolvovali studenti základní seznámení s problematikou
HIV/AIDS, postupem a principy realizace na‰ich sociálních sluÏeb,
sociální prací a preventivními aktivitami âSAP, atd. 

Závûr
Na závûr bychom chtûli zmínit na‰e plány v roce 2009 v této

oblasti. Rádi bychom nadále zvy‰ovali kvalitu na‰ich sociálních
sluÏeb, pokraãovali v roz‰ifiování kapacity sociální sluÏby azylové
domy prostfiednictvím rekonstrukce prostor Domu svûtla, ve kter˘ch
by mûly b˘t vybudov˘ny malometráÏní bytové jednotky se
sociálním zafiízením. Tyto plány navazují na radikálnû se zvy‰ující
poãet HIV pozitivních osob v âeské republice.
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Bc. Veronika Kulífiová, DiS. 
zdravotní sestra

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. se vûnuje pfiímé pomoci HIV
pozitivním a AIDS nemocn˘m a zab˘vá se mnoha preventivními
programy, které mají za úkol zastavit nárÛst poãtu infikovan˘ch virem
HIV nebo alespoÀ vãas odhalit jiÏ infikované. Jednou z vizí této
spoleãnosti je také vzdûlávat pracovníky pfiímé péãe (zdravotníky,
sociální pracovníky, uãitele, policisty a pracovníky vûzeÀské sluÏby).

Proto jsme se v roce 2008 je‰tû více zamûfiili na informovanost
o problematice HIV/AIDS mezi zdravotníky. Jedním z dÛvodÛ je nárÛst
záchytÛ HIV pozitivních osob na rÛzn˘ch oddûleních nemocnic v celé
âR v rámci pfiedoperaãní péãe nebo jiného odborného vy‰etfiení, kdy se
odbûr krve provádí se souhlasem pacienta. Je zaráÏející, Ïe na
nûkter˘ch oddûleních mají kvalifikovaní zdravotníci je‰tû dnes obavy
z vlastní nákazy, a tak nevhodn˘m pfiístupem tyto pacienty mohou
dostat do spoleãenské izolace nebo diskriminace.

Preventisté âSAP, zdravotní sestra a sociální pracovníci z Domu svûtla
vedli v rámci zdravotní v˘chovy pro mladé lidi nûkolik besed se studenty
‰kol zdravotnického smûru, kde byli pfiedev‰ím budoucí v‰eobecné sestry,
záchranáfii a zdravotní asistenti informováni nejen o cestách pfienosu, jak
se sami pfied virem HIV chránit, ale byli také seznámeni se základní
léãbou a o‰etfiováním HIV pozitivních a AIDS nemocn˘ch.

Pro zdravotníky, ktefií jsou jiÏ z praxe, byly bûhem tohoto roku
pfiipraveny dvû v˘znamné vzdûlávací akce, které byly podpofieny
âeskou asociací sester a ohodnoceny v rámci celoÏivotního
vzdûlávání kreditními body.

Nejdfiíve probûhla celodenní odborná konference pro nelékafiské
zdravotnické profese „Îivot s virem HIV“, která se konala dne 14.
února v Domû svûtla. Vzhledem k malé kapacitû pfiedná‰kového sálu
v prvním patfie jsme museli nûkteré zájemce odmítat. Celkem se této
vzdûlávací akce zúãastnilo 46 osob. Konference mûla velmi kladn˘
ohlas a závûreãná diskuse na pfiedná‰ená témata probíhala je‰tû
hodinu po ukonãení. Této akce se zúãastnily pfieváÏnû zdravotní sestry
chirurgick˘ch oborÛ a intenzivní péãe, instrumentáfiky a porodní
asistentky. Nejpoãetnûj‰í zastoupení bylo z Prahy a ze Stfiedoãeského
kraje. Velk˘m kladem bylo, Ïe vût‰inu odborn˘ch pfiená‰ek vedli 

9. ZDRAVOTNÍ SESTRA V DS
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zamûstnanci nebo ãlenové âSAP, ktefií ãerpali ze sv˘ch odborn˘ch
znalostí a z hlubok˘ch profesních zku‰eností.

Druhou v˘znamnou vzdûlávací akcí byl jiÏ 4. roãník tfiídenního
semináfie „Îivot s AIDS“, kter˘ se konal 5. - 7. listopadu ve StráÏi pod
Ralskem. Akce se zúãastnilo 140 osob z celé âR. Tato akce byla
pfiipravena pro pracovníky pfiímé péãe, ale nejvût‰í zastoupení mûly
zdravotní sestry z mnoha rÛzn˘ch oborÛ. Podle regionálního
rozdûlení bylo nejvíce úãastníku z Ústeckého, Libereckého kraje
a z Prahy. Pfiedná‰ejícími byli odborníci v problematice HIV/AIDS
z celé âeské republiky. Ohlasy ze strany zúãastnûn˘ch byly opût
kladné a vût‰ina z nich se tû‰í na dal‰í vzdûlávací akce pofiádané na‰í
spoleãností.

Podûkování patfií v‰em pfiedná‰ejícím a také dobrovolníkÛm
âSAP, ktefií se podíleli na pfiípravû a organizaci konference
a semináfie.

V na‰i spoleãnosti se pomalu zaãíná prolamovat urãité stigma,
t˘kající se diagnózy HIV/AIDS. Pevnû vûfiíme, Ïe právû âSAP a DÛm
svûtla se podílejí a budou nadále podílet se sv˘mi programy
urãen˘mi pro laickou i odbornou vefiejnost na jeho odstranûní.
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10. DOBROVOLNICK¯ PROGRAM 

Bc. Tomá‰ Rieger
koordinátor dobrovolníkÛ

Obãanské sdruÏení âeská spoleãnost AIDS pomoc plní hned nûkolik
funkcí: kromû pfiímé péãe a pomoci HIV pozitivním obãanÛm,
nemocn˘m AIDS a jejich blízk˘m, je to také preventivnû osvûtové
pÛsobení na celou vefiejnost v âeské republice. Netfieba asi diskutovat
o tom, Ïe toto jsou velice nároãné úkoly (jak z hlediska personálního, tak
také finanãního) a bylo by naivní se domnívat, Ïe je mohou vykonávat
sami zamûstnanci âSAP, bez pomoci druh˘ch. Jin˘mi slovy fieãeno, lze
si dnes ãinnost âSAP, jen tûÏko pfiedstavit bez nezi‰tné pomoci lidí,
kter˘m se v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách fiíká dobrovolníci.

Ná‰ dobrovolnick˘ program funguje prakticky od zaãátku existence
Domu svûtla. V jeho poãátcích nemûl pevnou formu a aÏ od r. 2006 je
akreditován Ministerstvem vnitra âR. Tato skuteãnost bezpochyby
zv˘‰ila na‰i prestiÏ a pomohla a pomáhá nám v získávání nov˘ch
dobrovolníkÛ. Program tak nabyl na systematiãnosti, je organizovanûj‰í
a je moÏné konstatovat, Ïe se v nûm dobrovolníci cítí lépe neÏ v dobách
tzv. „divokého dobrovolnictví“. Nespornou v˘hodou akreditace je také
moÏnost Ïádat o finanãní prostfiedky ze státního rozpoãtu. Vzhledem
k nízké pfiitaÏlivosti oblasti, ve které pÛsobíme, se v‰ak ani díky
zmiÀované akreditaci nedá hovofiit o tom, Ïe by se k nám noví
dobrovolníci masovû hrnuli, nicménû stále prom˘‰líme strategie, jak
pfiípadné zájemce oslovit a získat pro spolupráci.

V roce 2008 se nám podafiilo díky tzv. letákové kampani, kdy jsme
rÛzn˘mi kanály distribuovali mezi mladé lidi pfieváÏnû v Praze
náborové letáky, získat nûkolik nov˘ch dobrovolníkÛ a na konci roku
bylo moÏné konstatovat, Ïe má âSAP, snad poprvé od existence
oficiálního dobrovolnického programu tolik dobrovolníkÛ, kolik
skuteãnû potfiebuje. Víme v‰ak, Ïe to ani zdaleka není stav, kter˘ by se
dal oznaãit jako dlouhodob˘ - dobrovolníci budou i nadále odcházet -
a lze tedy s urãitostí fiíct, Ïe bude hledání nov˘ch pomocníkÛ
pokraãovat i v roce 2009. Dobré v‰ak bylo si ovûfiit, Ïe nábor nov˘ch
sil pomocí cílenû distribuovan˘ch letákÛ je dobrou strategií a lze ji tedy
v pfiípadû potfieby zopakovat. Letáky, které jsme si k tomuto úãelu
nechali sponzorsky vytisknout, máme je‰tû k dispozici.
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Ke konci roku 2008 sestávala na‰e dobrovolnická základna z 30
dobrovolníkÛ a 1 koordinátora.  Bûhem pûti úvodních ‰kolení jsme
v roce 2008 pro‰kolili 26 nov˘ch dobrovolníkÛ. Z tohoto poãtu 10
dobrovolníkÛ jiÏ vykonává samostatné sluÏby v Domû svûtla, 1 se
je‰tû ‰kolí na asistovan˘ch pfiísluÏbách s mentory a zbylí se po
absolvování ‰kolení, resp. v prÛbûhu pfiísluÏeb rozhodli ve své
dobrovolnické ãinnosti nepokraãovat. âtyfii dobrovolníci, vy‰kolení
v roce 2008, pro‰li celou pfiijímací procedurou vãetnû pfiísluÏeb,
av‰ak po nûkolika samostatn˘m sluÏbách skonãili z rÛzn˘ch
subjektivních dÛvodÛ (pfiestûhování, onemocnûní, rodinné dÛvody...)
Jeden z nov˘ch dobrovolníkÛ zatím absolvoval jen první ãást ‰kolení
a ãeká na druhou a s jedním z nov˘ch dobrovolníkÛ byla spolupráce
ukonãena bûhem pfiísluÏeb z na‰í strany, kdy jsme u nûj zjistili
nevyzrálou osobnost pro dobrovolnictví v na‰í organizaci. S kaÏd˘m
nov˘m zájemcem o dobrovolnickou sluÏbu je proveden vstupní, cca
pÛlhodinov˘ pohovor, pfii nûmÏ se mj. zji‰Èuje motivace adepta
k v˘konu dobrovolnictví a zájemci je blíÏe popsán ná‰ dobrovolnick˘
projekt. Takto jsme v loÀském roce informovali 35 zájemcÛ.
V souãasné dobû ãeká na uspofiádání úvodního ‰kolení 10 zájemcÛ.

SloÏení na‰í dobrovolnické základny je velmi heterogenní, aÈ jiÏ
z pohledu vzdûlání, profese, vûku, ale i sociální stratifikace. Vût‰ina
na‰ich dobrovolníkÛ se rekrutuje z fiad studentÛ (nejen) oborÛ
pomáhajících profesí, máme v‰ak také dobrovolníky pracující
v komerãní sféfie, ktefií své dobrovolnictví chápou jako kvazi odmûnu,
resp. splacení „dluhu“ spoleãnosti za svÛj spokojen˘ a úspû‰n˘ Ïivot,
a to právû lidem, ktefií takové ‰tûstí nemûli. O existenci Domu svûtla
a âSAP, se vût‰inou dozvídají poté, kdy nás naleznou jako takfika jediné
bezprahové místo pro testování na HIV protilátky v âR a to díky na‰í
Telefonní lince AIDS pomoci (800 800 980), která 24 hod. dennû a 7 dní
v t˘dnu zodpovídá dotazy volajících, t˘kající se HIV/AIDS, a na jejímÏ
chodu se na‰i dobrovolníci jako konzultanti rovnûÏ podílejí. D a l ‰ í
nejãastûj‰í moÏností, jak se o nás zájemci o dobrovolnictví dozvídají, jsou na‰e
neustále aktualizované a kvalitní webové stránky na adrese www.aids-
pomoc.cz, kde má své místo i dobrovolnická sluÏba a lze se odsud
„prokliknout“ také na stránky dobrovolnické sluÏby v Domû svûtla na adrese
http://csap.tym.cz vytvofiené a spravované jedním z dobrovolníkÛ. Tyto
internetové stránky, které jsou z dÛvodu bezpeãnosti zpfiístupnûny pouze
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osobám znajícím pfiístupové údaje, nám pomáhají informovat na‰e aktivní
dobrovolníky o novinkách v Domû svûtla a v na‰í spoleãnosti, aniÏ by k nám
museli neustále docházet (nûktefií z nich jsou mimopraÏ‰tí). Mohou se zde mj.
informovat o chystan˘ch akcích, „visí“ zde také aktuální rozpis jejich sluÏeb.
Mají tady také moÏnost zcela anonymnû vyjádfiit jak˘koli svÛj názor na
fungování programu, aniÏ by museli mít obavu z negativní zpûtné vazby
koordinátora - toto jim nabízí tzv. fórum. Stránky jsou zatím vcelku nové a je
pouze na dobrovolnících samotn˘ch, aby si fiekli, co zde je‰tû postrádají, a aby
to tam bylo zafiazeno. V komunikaci mezi koordinátorem dobrovolníkÛ
a samotn˘mi dobrovolníky nám také mimo telefonÛ pomáhá e-mailová adresa
dobrovolnici@aids-pomoc.cz a to hlavnû v pfiípadû, Ïe se nûkdo
z dobrovolníkÛ nemÛÏe zúãastnit pravideln˘ch mûsíãních intervizních setkání.
Nutno zde v‰ak dodat, Ïe pravidelná úãast dobrovolníkÛ na tûchto setkáních
je z 80% povinná - ztráta pravidelného kontaktu s Domem svûtla pÛsobí ve
v˘voji dobrovolníka kontraproduktivnû - a lze, v pfiípadû nûkter̆ ch s trochou
tolerance, konstatovat, Ïe je tato kvóta vût‰inou dobrovolníkÛ plnûna.

Na‰i dobrovolníci se v roce 2008 zúãastnili (aÈ jiÏ jako technick  ̆personál
nebo jako úãastníci) fiady osvûtovû preventivních akcí. Mimo tyto akce a nad
rámec sluÏeb v Domû svûtla a na Telefonní lince AIDS pomoci pomáhali také
v roce 2008 na‰i dobrovolníci v rámci osobní asistence klientÛm, ktefií nejsou
ubytovaní v Domû svûtla, av‰ak o tuto pomoc si u nás poÏádali. Z osvûtovû
preventivních akcí stojí za zmínku dvû nejvût‰í a nejdÛleÏitûj‰í. Tou první je tfietí
kvûtnová nedûle, kdy se konal 25. roãník celosvûtové akce AIDS Candlelight
Memorial - Svûtlo pro AIDS (vzpomínka na zemfielé na AIDS). Druhou velkou
akcí je 1. prosinec, kter̆  je na celém svûtû jiÏ léta synonymem pro
Mezinárodní den boje proti AIDS. V oba tyto dny má âSAP, stan s materiály na
praÏském Václavském námûstí a jsou to právû hlavnû dobrovolníci, kdo se
podílí jednak na pfiípravû preventivních materiálÛ a v den konání také na jejich
distribuci. Díky velmi dobré spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy
vyjela 1. prosince 2008 jiÏ po nûkolikáté tzv. osvûtová tramvaj, která po Praze
zdarma vozila cestující, kter̆ m bûhem cesty na‰i dobrovolníci podávali
informace o HIV/AIDS. Dobrovolníci rovnûÏ pomáhali se zaji‰tûním
semináfie/konference pro sociální pracovníky ve StráÏi pod Ralskem,
zdravotnického veletrhu Pragomedica 2008 a kampanû „Art For Life“.

Akreditace na‰eho dobrovolnického programu z roku 2006 nám
vypr‰í v polovinû roku 2009, proto jsme jiÏ poÏádali o novou, a ta
nám byla MV âR udûlena na dal‰í tfii roky.
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11. PREVENTIVNÍ BESEDY
V ROCE 2008

Martin Hornych preventivní prac. a místopfiedseda âSAP

Oldfiich Ba‰ta preventivní pracovník

Jednou z na‰ich nejstar‰ích preventivních aktivit jsou preventivní
besedy o problematice HIV/AIDS. Besedy provádíme pfiímo ve
‰kolách nebo v Domû svûtla. Beseda v Domû svûtla je vÏdy spojená
s prohlídkou tohoto zafiízení.

Rok 2008 byl v rámci proveden˘ch besed rokem úspû‰n˘m.
Celkem bylo provedeno 300 besed, poãet posluchaãÛ 22 707.

Z celkového poãtu proveden˘ch besed provedl lektor Martin Hor-
nych 188 besed, lektor Oldfiich Ba‰ta 73 besed, sociální pracovníci
David Pospí‰il, Petr Mach a Milo‰ Topolovsk˘ celkem 23 besed
a zdravotní setra Veronika  Kulífiová provedla 16 besed.

Besedy se konaly ve v‰ech typech ‰kolsk˘ch zafiízení po celé âeské
republice (základní ‰koly, speciální základní ‰koly, stfiední odborná
uãili‰tû, stfiední odborné ‰koly, vy‰‰í odborné ‰koly a vysoké ‰koly)

Prevence jako aktivita, kterou vykonáváme, je zamûfiena hlavnû na
mladé lidi, ktefií se díky na‰im besedám dozvídají o problematice HIV/AIDS,
a to nejen z hlediska zdravotního a sociálního, ale také ãistû lidského.

Besedy se net̆ kají pouh˘ch stroh˘ch faktÛ o HIV/AIDS, nejsou prová-
dûny formou dlouh˘ch a nudn˘ch v˘kladÛ, jsou pfiedev‰ím o Ïivotních
zku‰enostech, a to z pohledu ãlovûka infikovaného HIV nebo ãlovûka
pracujícího s lidmi HIV pozitivními. Na‰e zku‰enosti mají úãastníky na‰ich
besed informovat, varovat, ale také vysvûtlit, Ïe bûÏn  ̆ kontakt s HIV
pozitivními osobami je jako kontakt s kaÏdou jinou osobou. Tím se snaÏíme
zmûnit nepodloÏen  ̆negativní postoj spoleãnosti k lidem infikovan˘m HIV.

Pfii besedách spolupracujeme také s jin˘mi sdruÏeními zaãlenû-
n˘mi do Fóra nevládních organizací pracujícími v problematice
HIV/AIDS v âeské republice, a to s MââK, SPRSV, Spektrum Vyso-
ãina, o.s., âlovûk v tísni, o.p.s, Stud, o.s. JiÏ tradiãnû spolupracujeme
s pofiadateli filmov˘ch festivalÛ: Jeden svût, Mezipatra, Modré dny. 

Pfii tûchto akcích distribuujeme preventivní materiály - letáky,
broÏury, plakáty, kondomy aj.
Preventivní besedy stále provádíme zdarma. V první fiadû vycházíme
vstfiíc tûm ‰kolsk˘m zafiízením, která s námi spolupracují na preven-
tivnû informaãní kampani âervená stuÏka spojené s pofiádáním celo-
republikové sbírky.
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12. CÍLE NA ROK 2009 
AIDS POMOC V ROCE 2009

PLÁN AKTIVIT NA ROK 2009

Stálé programy:
� Pfiímá pomoc HIV pozitivním - azylové ubytování, osobní 

asistence, sociálnû aktivizaãní sluÏby, náv‰tûvní sluÏba u leÏí-

cích pacientÛ FN Bulovka 
� AIDS poradna - bezplatné a anonymní testování na HIV infekci 

pro ‰irokou vefiejnost - pfiedtestové a potestové poradenství
� Telefonická a internetová AIDS poradna
� Streetwork v gay komunitû
� Besedy o problematice AIDS s HIV pozitivním lektorem
� Distribuce preventivních  materiálÛ - po celé âR
� Edice Prevence - chystáme dal‰í dva svazky této edice
� ·umava 2009 - 12. rekondiãní pobyt HIV pozitivních



36

13. SPONZO¤I

3Z PLUS, S.R.O.

ART FOR LIFE

BIX, S.R.O.

âEPS, A.S.

GLOBUS âR, K.S.

GLAXOSMITHKLINE, S.R.O.

HENKEL âR

HEWLETT PACKARD, S.R.O.

LE PATIO INTERNATIONAL, S.R.O.

MEZINÁRODNÍ ·KOLA PRAHA 6

NADACE O2

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOV¯CH - VIZE 97

NADAâNÍ FOND LUDMILA

NYKAR, S.R.O.

OSRAM âESKÁ REPUBLIKA, S.R.O.

PLZE≈SK¯ PRAZDROJ, A.S.

PREN ATELIER, S.R.O.

RQL, S.R.O.

SARSTEDT, S.R.O.

SCHUSS PRAHA, S.R.O.

SIEMENS FOND POMOCI

SIKO KOUPELNY, A.S.       

SPRSV, O.S.

VÁNOâNÍ BAZAR

V¯BOR DOBRÉ VÒLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ
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14. ZÁVùR

âSAP pomalu vstupuje do 20. roku své ãinnosti a do 10. roku
provozu Domu svûtla - sociálnû zdravotního, azylového a
preventivního centra. Jubilejním bude pro nás pfií‰tí rok. Hlavním
na‰ím problémem je stále obtíÏnûj‰í udrÏení zachování v‰ech
preventivních programÛ, zaji‰tûní provozu a chodu celé spoleãnosti
a Domu svûtla. V roce 2008 nám v na‰í práci pomohl dosti silnû stát
a to Ministerstvo zdravotnictví âR. Bez této pomoci bychom byli
nuceni pfiehodnotit na‰e aktivity a zamûfiit se jen na hlavní projekty,
jako je provoz Domu svûtla a AIDS poradna zamûfiená na bezplatné
anonymní testování na HIV infekci. Na‰í snahou je hledat dal‰í
zdroje finanãních prostfiedkÛ, ale v˘sledek je zatím bez velk˘ch
úspûchÛ. V dobû silné celosvûtové ekonomické krize je tato situace
obzvlá‰tû sloÏitá.  

Na závûr mi dovolte podûkovat v‰em, ktefií se na na‰í ãinnosti
podílejí a bez jejich pomoci bychom nemohli vykonávat své aktivity
na poli problematiky HIV/AIDS. Dûkuji, jak státním orgánÛm, tak
firmám, sponzorÛm a v‰em lidem, ktefií se zakoupením ãervené
stuÏky na ulici podílejí také na udrÏení na‰ich aktivit.

Pfieji vám v‰em hodnû ‰tûstí, zdraví a hlavnû sil v této nelehké dobû.

Miroslav Hlavat˘
tajemník âeské spoleãnosti AIDS pomoc, o.s.

fieditel  Domu svûtla
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Do uzávûrky této v˘roãní zprávy pfii‰lo oznámení o úmrtí na‰eho
b˘valého kolegy Vládi Kováãe. Tímto bychom mu chtûli vûnovat
malou vzpomínku a podûkovat mu za v‰e co pro na‰i spoleãnost
a DÛm svûtla udûlal. 

âeská spoleãnost AIDS pomoc a DÛm svûtla oznamují, 
Ïe ve ãtvrtek 26. února 2009 v dopoledních hodinách 

zemfiel ná‰ kolega a pfiítel pan Vladimír Kováã.
Zemfiel ve sv˘ch nedoÏit˘ch 34 letech. 

V‰ichni kdo jste ho znali, vzpomeÀte spolu s námi.
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