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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
O SPOLEâNOSTI

P¤EHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJÒ:

jméno spoleãnosti âeská spoleãnost AIDS pomoc

sídlo spoleãnosti Malého 3/282
186 21 Praha 8 Karlín

IâO 00409367

DIâ CZ00409367

právní forma obãanské sdruÏení

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

tel./fax: 224814284, 224810345
e-mail: aids-pomoc@iol.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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2. ORGANIZAâNÍ STRUKTURA 
SPOLEâNOSTI

pfiedstavenstvo spoleãnosti:
- pfiedseda Václav Strouhal, DiS.
- místopfiedseda MUDr. Ivo Procházka, CSc.
- 7 ãlenÛ pfiedstavenstva

revizní komise:
- pfiedseda Bc. Tomá‰ Rieger
- 2 ãlenové revizní komise

zamûstnanci spoleãnosti:
- pfiedseda âSAP Václav Strouhal, DiS.
- tajemník âSAP, fieditel DS Miroslav Hlavat˘
- zdravotní pracovník Milena Hrubá, DiS.
- sociální pracovník,

koordinátor dobrovolníkÛ Radek Suda
- preventivní pracovník Vladimír Kováã

Martin Hornych
- PR pracovník, webmaster Vladimír Ondris
- správce Domu svûtla Jifií Chocholou‰

preventivní pracovník

dobrovolní pracovníci

PR pracovník - webmaster

sociální pracovník

zdravotní pracovník

peãovatel

správce domu

V¯ROâNÍ âLENSKÁ SCHÒZE

P¤EDSTAVENSTVO SPOLEâNOSTI

P¤EDSEDA âSAP ¤EDITEL DOMU SVùTLA
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3. HOSPODA¤ENÍ

3.1 P¤ÍJMY ZA ROK 2005:

úãet 691 dotace
MZ âR neinvestice 969.000,00
MZ âR investice 280.000,00
MPSV 584.900,00
MHMP                                       1.399.000,00
dotace za rok 2005 celkem 3.232.900,00

úãet 602 trÏby ze sluÏeb 545.666,50
úãet 662 úroky 1.007,00
úãet 648 jiné provozní v˘nosy 0,20
úãet 649 jin˘ v˘nos 1.751,00
úãet 682 dary organizací 3.507.634,00
úãet 682 dary fyzick˘ch osob 147.499,00
úãet 684 ãlenské pfiíspûvky 14.460,00
úãet 688 ostatní mim. pfiíspûvky     3.367,40
ostatní pfiíjmy za rok 2005 celkem 4.221.385,10

3.2 V¯DAJE ZA ROK 2005 NEINVESTICE:

úãet 022 drobn˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 117.098,00
úãet 501 spotfieba materiálu 1.444.226,21
úãet 502 spotfieba energií 143.662,10
úãet 511 opravy a údrÏba 107.479,17
úãet 512 cestovné 44.301,00
úãet 513 náklady na reprezentaci 20.050,50
úãet 518 ostatní sluÏby 928.227,34
úãet 520 mzdové náklady  1.706.867,00

pfiíjmy za rok 2005: 7.454.285,10
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úãet 524 zákonné poji‰tûní 545.591,00
úãet 527 ostat. soc. náklady 45.769,00
úãet 538 ostat. danû a poplatky 1.012,00
úãet 543 dary 250,00
úãet 545 ostatní pokuty a penále 117,00
úãet 546 odpis pohledávek 11.167,00
úãet 548 ostatní provozní náklady 3.449,50
úãet 563 kurzové ztráty 796,50
úãet 568 ostatní finanãní náklady                            67.316,98
celkem 5.187.380,30

V¯DAJE ZA ROK 2005 INVESTICE:

úãet 022 dlouhodob˘ majetek - ultrazvuk              450.000,00
celkem 450.000,00

3.3 KONTROLNÍ TABULKA:

poãáteãní finanãní stav k 1.1.05 + 4.256.551,07
pfiíjmy za rok 2005 celkem + 7.454.285,10

kontrolní souãet                                           = 11.710.836,17

v˘daje za rok 2005 celkem - 5.637.380,30
nepenûÏní úpravy cash-flow + 63.460,24

koneãn˘ finanãní stav k datu 31.12.05             = 6.009.995,63

v˘daje za rok 2005: 5.637.380,30
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4. ÚVODNÍ SLOVO

VáÏení pfiátelé,

pfiedkládáme Vám dal‰í, v pofiadí jiÏ osmou zprávu o ãinnosti âeské
spoleãnosti AIDS pomoc od mého vstupu do organizace. Dozvíte se
z ní, kolika klientÛm jsme byli nápomocni a jaké sluÏby jsme v mi-
nulém roce poskytovali, co nás to v‰echno stálo a odkud jsme na to
získali peníze.
Ze statistick˘ch údajÛ na následujících stránkách zjistíte, Ïe zájem
o na‰e sluÏby stále stoupá. Je z nich vidût i na‰e snaha poskytované
sluÏby stále zlep‰ovat a roz‰ifiovat.
Chtûl bych podûkovat v‰em, kdo nám pomohli tûchto úspûchÛ dosáh-
nout, obzvlá‰tû paní RNDr. Marii BrÛãkové, CSc. a paní Doc. MUDr.
Marii StaÀkové, CSc. 

Podûkování patfií k m˘m mil˘m povinnostem: chci podûkovat v‰em
zamûstnancÛm âSAP za jejich obûtavou práci, ãlenÛm pfiedstaven-
stva a dobrovoln˘m pracovníkÛm za ãas, kter˘ nám vûnovali. VáÏím
si této pomoci, bez které bychom mnohé nedokázali.

Václav Strouhal, DiS
pfiedseda âSAP
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5. ZPRÁVA O âINNOSTI 
DOMU SVùTLA

DÒM SVùTLA V ROCE 2005 V KOSTCE A V âÍSLECH
tajemník âSAP a fieditel Domu svûtla: 
Miroslav Hlavat˘

Rokem 2005 vstoupil DÛm svûtla (dále jen DS) do 6. roku svého pro-
vozu. Od svého vzniku plní v âeské republice úkoly dané stanovami
âeské spoleãnosti AIDS pomoc. Pomáhá lidem HIV pozitivním, AIDS
nemocn˘m a také v rámci prevence bojuje proti ‰ífiení nemoci AIDS.
Nemoci, která ohroÏuje kaÏdého z nás.
DS se stal za 6 let svého provozu centrem pomoci lidem infikovan˘m
HIV a to nejen obyvatelÛm na‰í republiky, ale také HIV pozitivním
ÏadatelÛm o azyl. V ubytovací ãásti domu se na‰lo místo pro kaÏdého,
kdo o ubytování projevil zájem. K ubytování byli pfiijati lidé, ktefií
z jak˘chkoliv pfiíãin pfii‰li o stfiechu nad hlavu. Z velké ãásti se jed-
nalo o ztrátu bydlení pfii odhalení jejich diagnózy - HIV pozitivní.
Následující tabulka ukazuje celkov˘ poãet ubytovacích dnÛ, prÛmûrnou
obloÏnost (poãet ubytovan˘ch klientÛ/den) a celkov˘ poãet klientÛ,
ktefií byli v DS bûhem roku 2005 ubytovaní, a to krátkodobû (náv‰tûva
AIDS centra FN Bulovka ze vzdáleného místa v âR, atd.) nebo dlou-
hodobû. SníÏení prÛmûrné obloÏnosti a celkem ubytovan˘ch klientÛ
je zpÛsobeno odchodem manÏelského páru se sv˘mi dûtmi a nûkolika
klientÛ dlouhodobû zde ubytovan˘ch do soukromí, mimo DS.

ObloÏnost „Domu svûtla“ v období 1999 - 2005

rok 08-12/99 2000 2001 2002 2003 2004 2005

poãet ubytovacích dnÛ 188 1835 3116 4273 5140 4466 3864

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

celkem ubytovan˘ch v roce 4 15 19 24 35 36 32
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Rok 2005 nám uloÏil velk˘ úkol, a to hledání moÏnosti roz‰ífiení 
kapacity DS. Od zahájení provozu se ukazovala maximální kapacita
15 lÛÏek jako nedostateãná. KaÏdá klientka ubytovaná se sv˘m 
dítûtem v DS „rozbila“ moÏnost ubytování 2-3 Ïen na jednom pokoji.
V domû bylo od poãátku svého provozu ubytováno okolo 15 dûtí 
se sv˘mi rodiãi, vût‰inou se sv˘mi matkami. Po nûkolika jednáních
s úfiadem Mûstské ãásti Praha 8 do‰lo ke shodû mezi námi 
a úfiadem. Jednání zapoãatá v roce 2005 pfiinesla kladn˘ v˘sledek.
Zastupitelstvo Mûstské ãásti Praha 8 nám dalo do pronájmu volné
prostory ve druhém patfie domu. Jedná se o voln˘ byt, uvolnûn˘ po
soudním vystûhování neplatících obyvatel, dvû místnosti - nebytové
prostory, pÛdu. Majetkov˘ odbor dále navrhl moÏnost získání dal-
‰ích dvou bytov˘ch jednotek, které jsou v souãasné dobû ob˘vané
nájemníky. Tûmto rodinám nabídne majetkov˘ odbor náhradní uby-
tování. Po vystûhování tûchto nájemníkÛ bude dÛm v Malého 3/282
v Praze 8 cel˘ v pronájmu âSAP. Splní se tak sen, kter˘ byl pro mnohé
z nás snem nedostupn˘m aÏ utopick˘m.
DÛm svûtla poskytoval své sluÏby nejen lidem HIV pozitivním, 
ale také jejich rodinám, partnerÛm, pfiátelÛm a blízk˘m. Pfii setkání
s tûmito lidmi docházelo k pfiibliÏování problematiky HIV/AIDS 
a seznamování s Ïivotem HIV pozitivního ãlovûka. Více o této práci
je uvedeno v kapitole 9 – „Sociální sluÏby a sociální práce.“

Mezi preventivní aktivity Domu svûtla patfií od poãátku provozu 
telefonní Linka AIDS pomoci. JiÏ nûkolik let je tato informaãní linka
jedinou nonstop telefonní linkou vûnující se problematice HIV/AIDS
v âR. V roce 2005 se nám podafiilo zfiídit tzv. zelenou linku, získali
jsme telefonní ãíslo 800 800 980 a kaÏd˘, kdo má dotaz t˘kající se
HIV/AIDS, se na tuto linku dovolá zdarma. Po uvefiejnûní bezplat-
ného ãísla této zelené linky do‰lo ke znaãnému nárÛstu telefonick˘ch
dotazÛ. Pro srovnání pár ãísel: rok 2003 - 743 telefonátÛ, rok 2004
- 848 a rok 2005 - 1.728 telefonátÛ. Vyhodnocení roku 2005 uvá-
dûjí následující tabulky:
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SSOOUUHHRRNN  TTEELLEEFFOONNÒÒ  ZZAA  RROOKK  22000055  --  LLIINNKKAA  PPOOMMOOCCII

MùSÍC CELKEM MUÎI ÎENY HLUCH¯ PO ÚT ST âT PÁ SO NE

MùSÍC R O V TEST. KLIN. P¤EN. SOC. VIROL. PREV. ZNEUÎ.

Vysvûtlivky:  
R= ráno;  O= odpoledne;  V= veãer;  TEST.= testování;  KLIN.= klinické pfiíznaky;  P¤EN.= cesty pfienosu;  
SOC.=  sociální aspekt; VIROL.= virologie;  PREV.= prevence;  ZNEUÎ.= zneuÏití linky.
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ZZEELLEENNÁÁ  TTEELLEEFFOONNNNÍÍ  LLIINNKKAA

Nejvût‰í preventivní aktivitou provozovanou v DS je od 31. fiíjna
1999 bezplatné anonymní testování na HIV infekci. Odbûrová am-
bulance v DS, kde se provádí pfiedtestové a potestové poradenství,
se stala nejvût‰ím odbûrov˘m centrem v âR. Za rok 2005 jsme zde
provedli celkem 2.413 krevních odbûrÛ. Ve srovnání s anonymními
odbûry proveden˘mi v celé âR je 48,17% provedeno právû v na‰í
ambulanci. Tento trend stále stoupá. Pro srovnání, v roce 2004 jsme
v DS provedli z celkového poãtu anonymních testÛ v âR 41,94%.

mûsíc / 2005 noãní denní

leden 133 293

únor 146 410

bfiezen 240 395

duben 295 545

kvûten 254 1001

ãerven 151 263

ãervenec 97 405

srpen 190 592

záfií 136 791

fiíjen 212 964

listopad 222 807

prosinec 128 527 celkem min. celkem hod.

2 204 6 993 9 197 153 

poãet provozních minut:
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V rámci vynikající spolupráce s Národní referenãní laboratofií pro 
AIDS pfii Státním zdravotním ústavu se nám dafií zvy‰ovat poãet 
zájemcÛ o test na HIV infekci z fiad tzv. rizikov˘ch skupin. Napfiíklad
poãet gayÛ se zv˘‰il o 110 náv‰tûvníkÛ ambulance. V roce 2004 nav-
‰tívilo ambulanci 379 gayÛ, v roce 2005 to bylo jiÏ 489 gayÛ.
Rok 2005 pfiev˘‰il oproti roku 2004 poãet otestovan˘ch o 597 osob.
Rok 2005 se také stal ãern˘m rokem v dûjinách HIV/AIDS v âR. 

Tento rok bylo zji‰tûno celkem 90 nov˘ch pfiípadÛ HIV infekce. Lékafii
oznámili 90 lidem v této zemi diagnózu: HIV pozitivní. âern˘ rok to byl
i pro na‰i ambulanci. V tomto roce bylo diagnostikováno v ambulanci
DS 18 nov˘ch pfiípadÛ HIV infekce, to je 20% z celkového poãtu nov˘ch
pfiípadÛ HIV infekce v âR - rok 2005.
Následující tabulka ukazuje v˘voj testování na HIV infekci v odbûrové
ambulanci DS od poãátku zahájení testování, tj. od 31. fiíjna 1999.

2005 celkem v âR z toho v DS %

01/2005 530 227 42,83
02/2005 378 183 48,41
03/2005 441 218 49,43
04/2005 441 191 43,31
05/2005 401 188 46,88
06/2005 428 195 45,56
07/2005 312 164 52,56
08/2005 379 217 57,26
09/2005 318 147 46,23
10/2005 449 232 51,67
11/2005 490 246 50,20
12/2005 442 205 46,38

5 009 2 413 48,17

poãet anonymních testÛ proveden˘ch v roce 2005:
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1999 37 37 74 66 12 1 3 0 58 4 41 29 0 3 5 0 10,81 2 3,03

2000 351 262 613 561 123 19 13 6 452 63 296 254 1 30 22 0 8,48 44 7,84

2001 382 307 689 644 148 26 11 8 496 81 359 249 1 25 20 83 6,53 24 3,73

2002 412 333 745 674 161 16 12 7 549 45 397 303 5 41 30 107 9,53 37 5,49

2003 685 604 1289 1197 253 27 15 11 983 109 642 538 5 44 48 168 7,14 64 5,35

2004 1020 905 1925 1816 379 31 34 13 1468 144 985 796 2 54 55 228 5,66 71 3,91

2005 1366 1192 2558 2413 489 39 71 14 1945 213 1177 1168 18 76 69 275 5,67 98 4,06

ÚHRNEM 4253 3640 7893 7371 1565 159 159 59 5951 659 3897 3337 32 273 249 861 6,61 269 3,65

Akce „âervená stuÏka“ byla v roce 2005 opût jednou z nejvût‰ích akcí pofiádan˘ch v tomto roce. Ve spolupráci se Spoleãností pro plánování rodiny a sexuální v˘chovu 
(dále SPRSV) se konal jiÏ 4. roãník této preventivnû informaãní kampanû spojené s celorepublikovou sbírkou. Konala se jiÏ tradiãnû 1. prosince ve Svûtov˘ den boje proti
AIDS. Akce se zúãastnilo celkem 274 institucí a organizací, z toho 219 stfiedních ‰kol, 38 základních ‰kol, 2 ‰koly vysoké, 6 skupin MââK, 3 Domovy mládeÏe, 1 DÛm
dûtí a mládeÏe, 1 pedagogicko-psychologická poradna, 1 kulturní stfiedisko MÚ, 1 Ústav pedagogicko psychologick˘ch vûd, 1 KHS, dobrovolníci âSAP a SPRSV. 
Na akci se podílelo 4.690 ÏákÛ, studentÛ, dobrovolníkÛ a 276 koordinátorÛ.
Bylo prodáno 135.417 odznakÛ (poprvé se pfiedmûtem prodeje staly odznaky z umûlé hmoty symbolizující ãervenou stuÏku). Cena se zvedla oproti minul˘m rokÛm 
z 10,- Kã na 20,- Kã. Hrub˘ v˘tûÏek sbírky dosáhl v˘‰e 2.806.768,- Kã. Na na‰e konto byly pfiipsány 2.000.000,- Kã.
Dûkujeme kolegÛm ze SPRSV a v‰em, ktefií se na prÛbûhu této akce podíleli.

Rok 2005 byl pro âeskou spoleãnost AIDS pomoc a DÛm svûtla rokem úspû‰n˘m. Povedlo se nám dotáhnout do zdárného konce v‰echny projekty tohoto roku. 
Roz‰ífiili jsme fiady pracovníkÛ na‰í spoleãnosti v oblasti prevence. Rok 2005 nám nasadil laÈku pro rok 2006 dosti vysoko, ale vûfiím, Ïe se nám podafií v‰echny plány splnit.
Máme stále dostatek sil poprat se s kaÏd˘m nov˘m problémem, kter˘ pfied nás rok 2006 postaví.
V roce 2006 je pfied námi velká investiãní akce, a to pfiestavba uvolnûn˘ch prostor ve 2. patfie DS. âeká nás mravenãí práce pfii hledání materiálov˘ch a finanãních zdrojÛ
pro pokrytí stavebních a rekonstrukãních prací.

Na závûr mi dovolte podûkovat vám v‰em, ktefií nám v na‰í práci pomáháte a podporujete nás, v‰em, ktefií jste solidární k na‰im klientÛm, v‰em, kter˘m není 
problematika HIV/AIDS lhostejná.

TABULKA: SOUHRN V¯SLEDKÒ TESTOVÁNÍ V DOMù SVùTLA
SLEDOVANÉ OBDOBÍ 31. ¤ÍJEN 1999 - 31. PROSINEC 2005

Rok
Poãet 

náv‰tûv

MuÏi Îeny

Celkem
náv‰tûv

Celkem
odbûry

Sledované skupiny

H T K P Ost. 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

% 
nevyzved-

nut˘ch
v˘sledkÛ

Vysvûtlivky:  H= Gay; T= injekãní uÏivatel drog; K= sexuální kontakt s HIV+; P= prostitut (ka)
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1989
– Na základû iniciativy zakládajících ãlenÛ dochází na konci roku

k zaloÏení obãanského sdruÏení, které jako první v âeskosloven-
ské republice prosazuje pragmatick˘ pohled na fie‰ení problema-
tiky HIV/AIDS.

1990–2
– Zahájení prvního programu - prevence HIV/AIDS

1993
– Nov˘m pfiedsedou âSAP se stává J. Horsk˘.
– Otevfiení klubu pro HIV pozitivní osoby v prostorách ââK Praha 3,

v ulici Zelenky Hajského. V dÛsledku protestu obyvatel tohoto 
domu se klub ze dne na den pfiemisÈuje do prostor téÏ ââK 
v ulici Malého, Praha 8.

– Navázání spolupráce s HIV pozitivními klienty, kter˘m je postupnû
poskytována peãovatelská sluÏba.

1994
– Vstup âSAP do Fóra nevládních organizací.
– Umrtí J. Horského, kter˘ zapoãal projekt „DÛm svûtla“

1995–6
– âásteãná stagnace organizace, ãinnost zamûfiena opût pouze 

na preventivní aktivity

1997
– Nov˘m pfiedsedou âSAP se stává V. Strouhal.
– Pfiíprava a realizace rekondiãního pobytu pro HIV pozitivní 

a nemocné AIDS ve Stfielsk˘ch Ho‰ticích.

1998
– Zapoãata rekontrukce nebytov˘ch prostor v objektu Mûstské 

ãásti Praha 8, zamûfiená k v˘stavbû „Domu svûtla“ - sociálního
zafiízení pro HIV pozitivní a nemocné AIDS.

6. HISTORIE âESKÉ SPOLEâNOSTI 
AIDS POMOC
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1999
– V srpnu tohoto roku dochází k otevfiení „Domu svûtla“
– Na konci roku âSAP zfiizuje AIDS poradnu s nabídkou anonymního

a bezplatného testování na HIV infekci.

2000
– Roz‰ífiení “Domu svûtla„ o zázemí pro správce objektu.

2001
– Probíhá rekonstrukce fasády „Domu svûtla“ a sklepních prostor,

kde vznikají nové skladovací prostory pro âSAP.
– Dochází k plné stabilizaci nov˘ch projektÛ a k spolupráci s nevládní-

mi i státními organizacemi.
– Vzhledem k velkému poãtu zájemcÛ o krizové ubytování, v zim-

ních mûsících z tûlocviãny provizornû otevfiena noclehárna pro
HIV pozitivní osoby bez rodinného zázemí.

2002
– Srpnové povodnû zniãily v kvûtnu zrekonstruované sklepní skla-

dovací prostory v Domû svûtla. Do konce roku se podafiilo 
prostory znovu opravit.

– Byla uzavfiena smlouva se Správou úãelov˘ch zafiízení Minister-
stva vnitra âR na poskytování sociálních sluÏeb pro HIV pozitivní
Ïadatele o politick˘ azyl v âR.

2003
– Prohloubení ãinnosti jednotliv˘ch programÛ, které znovu prokázaly

svoje opodstatnûní.

2004
– âSAP se stále více zamûfiuje na podporu primární prevence a pokou‰í

se (s v˘hledem na dal‰í roky) prosadit „Projekt primární prevence“
ve v‰ech základních a stfiedních ‰kolách.

– Otevfieno Pozitiv cafe, klub pro HIV pozitivní osoby a náv‰tûvníky
„Domu svûtla“

– V prosinci zapoãal provoz bezplatné poradenské Linky AIDS -
pomoc 800 800 980
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● provoz sociálnû-zdravotnického, azylového a preventivního 
centra „DÛm svûtla“

● plnûní jiÏ existujících programÛ ambulantní péãe o HIV pozitivní
osoby, vãetnû poradenství pro jejich rodinné pfiíslu‰níky

● zaji‰tûní kvality, profesionality a efektivity poskytovan˘ch sluÏeb
● dal‰í vzdûlávání zamûstnancÛ a externích spolupracovníkÛ
● osvûtová ãinnost, která vede k vût‰í informovanosti a zmûnû 

postojÛ vefiejnosti k moÏnostem fie‰ení v oblasti HIV/AIDS
● vzdûlávání pro profesní odborníky, státní úfiedníky a jiné zájemce

o problematiku prevence a léãby v oblasti HIV/AIDS
● zabezpeãení odborné praxe pro studenty ‰kol se sociálním 

zamûfiením v existujících programech a projektech
● spolupráce pfii tvorbû politiky HIV/AIDS na místní i centrální úrovni
● rozvoj spolupráce se státním a nestátním sektorem pÛsobícím 

v problematice HIV/AIDS

7. CÍLE âESKÉ SPOLEâNOSTI 
AIDS POMOC V R. 2005
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8. JEDNOTLIVÉ PROGRAMY, 
PROJEKTY A âINNOST V R. 2005

● provoz sociálnû-zdravotnického, azylové a preventivního stfiediska
„DÛm svûtla“

● sociální poradenství pro HIV pozitivní a jejich rodiny
● sociální sluÏby pro HIV pozitivní Ïadatele o politick˘ ãi humani-

tární azyl
● poradna HIV/AIDS a bezplatné anonymní testování na HIV infekci
● bezplatná anonymní telefonní nonstop informaãní Linka AIDS pomoci
● internetová AIDS poradna
● rekondiãní pobyt „Stfielské Ho‰tice“
● primární prevence pro v‰echny typy ‰kol a ‰irokou vefiejnost
● pofiádání mezinárodní vzpomínkové akce na obûti AIDS - 

Candlelight memorial
● pofiádání akcí k Mezinárodnímu dni boje proti AIDS - 1. prosinec
● spolupráce se Spoleãností pro plánování rodiny a sexuální v˘chovu

pfii akci „âervená stuÏka“
● pfiedná‰ková ãinnost pro odbornou vefiejnost
● spolupráce s organizacemi státní správy
● spolupráce s nevládními organizacemi HIV/AIDS - Fórum 

nevládních organizací
● spolupráce s organizacemi pro zdravotnû postiÏené /âSAP je ãlenem

Národní rady pro zdravotnû postiÏené âR a âeské rady humani-
tárních organizací/

● celostátní semináfi „Îivot s AIDS“ pro sociální pracovníky - StráÏ 
pod Ralskem

● volnoãasové aktivity pro HIV pozitivní a nemocné AIDS
● úãast na mezinárodních zdravotnick˘ch veletrzích a EroticaSex - 

informaãní stánky s preventivními materiály a odborn˘m poradenstvím
● úãast na mezinárodních odborn˘ch konferencích zamûfien˘ch 

na problematiku HIV/AIDS
● tisk, edice Prevence
● distribuce preventivních materiálÛ ve spolupráci se Státním 

zdravotním ústavem âR



18

● volnoãasové aktivity
● zakoupení ultrazvukového pfiístroje urãeného pro gynekologické 

vy‰etfiování HIV pozitivních Ïen
● mezinárodní spolupráce pfii fie‰ení problematiky HIV/AIDS

/UNAIDS, EUROCASO, ICASO, GNP+, AIDS&mobility, 
Integration projects, AIDS Fonds, ICW, .../
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9. SOCIÁLNÍ SLUÎBY A SOCIÁLNÍ
PRÁCE

Radek Suda – sociální pracocník
DÛm svûtla jako sociálnû zdravotní, azylové a preventivní centrum poskytoval
v roce 2005 cel˘ komplex sluÏeb. Pfiedev‰ím zÛstal i v uplynulém roce na‰í
ãinnosti DÛm svûtla místem pro v‰echny osoby Ïijící s HIV a AIDS a také pro 
jejich blízké. Pro ty osoby, které se vyrovnávají s nov˘m rozmûrem svého 
Ïivota, s bezohledností, nepochopením a nebojme se fiíci diskriminací. Tento
fenomén, aã je okolím latentnû projevován, ubliÏuje a niãí Ïivoty lidí stejnou
intenzitou jako otevfiené diskriminaãní postoje, jen se proti nûmu dá podstatnû
hÛfie bránit. Pro ãlovûka HIV pozitivního nebo ãlovûka jemu blízkého mÛÏe
b˘t tento dopad HIV infekce, dopad psychosociální, daleko niãivûj‰í neÏ infekce
samotná. DÛm svûtla nadále zÛstal a zÛstává oním místem svûtla v Ïivotech 
lidí Ïijících s HIV infekcí.

V rámci referátu sociálních sluÏeb zaji‰Èujeme pro uÏivatele na‰ich sluÏeb 
následující: ubytování s komplexním zaji‰tûním hygieny osobní i o‰acení, 
peãovatelskou sluÏbu, osobní asistenci, sociální poradenství, v pfiípadû psy-
chosociální krize poskytujeme krizovou intervenci a zprostfiedkováváme psy-
chologickou sluÏbu. Dále zaji‰Èujeme za souãinnosti s dobrovolníky na‰í 
organizace aktivizaãní techniky pro uÏivatele sluÏeb a psychoterapii. Sociální
poradenství tvofií nejvíce dynamickou sloÏku na‰í sociální práce. Metodicky
vycházíme ze systemické pfiípadové práce.
Sociální poradenství vyuÏívají souãasnû s uÏivateli ubytovan˘mi v na‰em centru
také lidé Ïijící s HIV v bûÏném prostfiedí, ve sv˘ch domovech a k nám pouze
docházejí pro podporu, poradu ãi s konkrétní Ïádostí o pomoc.

Vzhledem k charakteristice na‰eho centra poskytujeme také poradenství zdra-
votní, o‰etfiovatelsk˘ dohled a v˘chovu k hygienick˘m návykÛm.

Kapacita na‰eho centra je 15 lÛÏek, pfiiãemÏ vÏdy máme jedno tzv. krizové lÛÏko.
Toto lÛÏko respektive pokoj je pfiipraven pro ãlovûka propou‰tûného z hospita-
lizace do domácího o‰etfiování, kter˘ ale Ïije osamocenû nebo pro matku s dítûtem.

V roce 2005 jsme v rámci referátu sociálních sluÏeb:
– zajistili 252 konzultací interním klientÛm s následnou asistencí a vedením

pfiípadu
– provedli 15 konzultací externím klientÛm, vãetnû krizové intervence
– 12 krát indikovali peãovatelskou sluÏbu rÛzné délky trvání
– 1 krát indikovali peãovatelskou sluÏbu kontinuálnû u nevidomého klienta 

s 100% bezmocností
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- ÏadatelÛm o azyl bylo poskytnuto 65 konzultací a následnû poskytnuta 
sociální asistence pfii vyfiizování úkonÛ spojen˘ch s azylov˘m fiízením a po-
volením k pobytu nebo zprostfiedkována odborná právní pomoc v kontextu
správního fiízení o azyl.
V rámci sociální práce s Ïadateli o azyl v âeské republice a s cizinci s legálním
pobytem na území âeské republiky jsme poskytovali: ubytování, psychickou
pomoc, pomoc pfii kulturní a sociální orientaci, která pro nûkteré uÏivatele
byla diametrálnû odli‰ná neÏ v zemi jejich pÛvodu. Sociální asistence zahr-
novala pomoc pfii orientaci v systému správního fiízení, pomoc pfii zahájení
fiízení o azyl. V prÛbûhu fiízení o azyl jsme poskytovali pomoc pfii zafiizování
povolení k pobytu a vydávání víz.
Problémy, které pomáháme na‰im ÏadatelÛm o azyl fie‰it, se t˘kají zejména
zmûn v Ïivotû po sdûlení diagnózy a to v kontextu, v jakém chápou oni sami
tuto diagnózu; v kaÏdé kultufie a v kaÏdé zemi má úplnû jin˘ v˘znam b˘t HIV
pozitivní. âasto se jedná o stigma a pfiedstavu zdlouhavého a bolestivého
konce Ïivota v opu‰tûní. Zásadní b˘vá v tuto dobu spolupráce s lékafii 
a psychology, abychom spoleãnû dosáhli zlep‰ení psychického stavu.
V pfiípadû právní pomoci zprostfiedkováváme kontakt na Poradnu pro 
uprchlíky. V roce 2005 jsme nûkolikrát pomáhali fie‰it situaci zaji‰tûní úhrady
zdravotní péãe a zaji‰tûní hladkého poskytování této péãe.
Vzhledem k odli‰n˘m kulturním zvyklostem a pocitu izolace, kter˘ uÏivatelé
z fiad ÏadatelÛ o azyl v âR zaÏívají díky jazykové bariéfie a neznalosti fungo-
vání systému v âR, jsme v minulém roce zajistili ve spolupráci s dobrovolníky
v˘uku ãeského jazyka a pro‰kolení v základním politickém systému 
a geografie pro na‰e Ïadatele o azyl.

V rámci poskytování sociálních sluÏeb a sociální práce s uÏivateli na‰ich 
sluÏeb jsme nejvíce spolupracovali s tûmito organizacemi a institucemi:

– Liga lidsk˘ch práv
– Sociální oddûlení FN Na Bulovce
– Odbory sociálních vûcí a úfiady práce, které jsou pro na‰e uÏivatele místnû

pfiíslu‰né
– Správa uprchlick˘ch zafiízení MV âR
– Odbor azylové a migraãní politiky MV âR a jednotlivé poboãky v pobyto-

v˘ch stfiediscích
– Poradna pro uprchlíky
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10. P¤EHLED PREVENTIVNÍCH 
AKTIVIT

Jednou z domén âSAP jsou preventivní aktivity. Z uveden˘ch 
pfiehledÛ je patrné, Ïe prevence HIV/AIDS bez aktivit nevládního
sektoru není moÏná a ve slovech financí je zcela nevyãíslitelná. 

BESEDY NA ·KOLÁCH – POâET AKCÍ / POâET OSOB

BESEDY V OSTATNÍ ZA¤ÍZENÍCH

SEMINÁ¤E A BESEDY PRO ODBORNOU VE¤EJNOST / SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍCI, JUSTICE, VùZE≈STVÍ, PEDAGOGOVÉ, ATD./

Organizace
Základní

poãet / osob
Stfiední

poãet / osob
Uãili‰tû

poãet / osob

Vysoké
+VO·

poãet / osob
Zvlá‰tní

poãet / osob

Poãet 
proveden˘ch 
akcí / poãet 
posluchaãÛ

âSAP 30 / 906 101 / 3643 31 / 1096 14 / 331 2 / 38 178 / 6014

Organizace

Dûtské domovy 
a diagnostické ústavy 

poãet / osob
vûznice

poãet / osob

Domovy dûtí 
a mládeÏe

poãet / osob

Poãet proveden˘ch 
akcí / poãet 
posluchaãÛ

âSAP 28 / 952 0 / 0 26 / 839 54 / 1791

Organizace

Sociální 
pracovníci

poãet / osob
Justice

poãet / osob
Zdravotníci
poãet / osob

Vefiejnost
poãet / osob

Pedagogové
poãet / osob

Poãet 
proveden˘ch 
akcí / poãet 
posluchaãÛ

âSAP 4 / 1064 0 / 0 3 / 222 55 / 4181 1 / 95 63 / 5562
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POMOZTE I VY

V BOJI 

PROTI AIDS
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11. SPONZO¤I

V roce 2005 se na provozu a aktivitách âeské spoleãnosti AIDS po-
moc a Domu svûtla podílely následující státní instituce, organizace
a firmy a to formou státní dotace, finanãního nebo vûcného daru:

ZE STÁTNÍCH INSTITUCÍ:
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR 
Ministerstvo zdravotnictví âR 
Magistrát hlavního mûsta Prahy

Z NADACÍ:
Nadace CIVILIA 

Z FIREM A ORGANIZACÍ:
Spoleãnost pro plánování rodiny a sexuální v˘chovu, o.s.
Pren Ateliér, s.r.o.
Roche, s.r.o.
Jaroslav Tom‰Û PC Applications
Nutricia, a.s.
Sarstedt, s.r.o.
Euroclean, s.r.o.
Olza Trading, s.r.o.
Dr. Müller Pharma, s.r.o.
Tesco Stores âR, Mûlník

P¤ÍM¯MI FINANâNÍMI DARY POMOHLI STUDENTI ·KOL:
International School of Prague

OSTATNÍ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:
MládeÏ âeského ãerveného kfiíÏe
Liga lidsk˘ch práv – Mgr. M. Skfiivánková
Poradna pro uprchlíky – Mgr. B. Hejná
MV âR – Odbor azylové a migraãní politiky
MV âR – Správa uprchlick˘ch zafiízení
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12. ZÁVùR

âeská spoleãnost AIDS pomoc dûkuje v‰em pfiíznivcÛm za podporu
a dobrou spolupráci.


