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1. ÚVODNÍ SLOVO

VáÏení pfiátelé,

právû jste otevfieli V˘roãní zprávu âeské spoleãnosti AIDS pomoc.
Jedná se jiÏ v pofiadí  o sedmnáctou V˘roãní zprávu vydanou 
v historii na‰í organizace, to je od roku 1990. Tato zpráva shrnuje
ãinnost na‰í organizace, která se podílí na fie‰ení problematiky
HIV/AIDS v âeské republice, za rok 2006. 

Zda a jak se nám na‰e hlavní úkoly, kter˘mi jsou pfiímá péãe o HIV
pozitivní a AIDS nemocné, a prevence a boj proti AIDS, dafiilo v roce
2006 plnit, posuìte sami. 

V úvodním slovu v˘roãních zpráv je zvykem podûkovat tûm, kdo
se na ãinnosti âSAP a Domu svûtla v roce 2006 podíleli. Jmenovitû
podûkovat v‰em, na to by nám stránky této broÏury nestaãily.
Dovolte mi ale pfieci jen zmínit jedno jméno, jméno ãlovûka,
kterému bych rád na tomto místû podûkoval. Dne 31. prosince 2006
rezignoval na ve‰keré své funkce dlouholet˘ pfiedseda âSAP pan
Václav Strouhal. Poãátkem roku 2007 ukonãil také svoje pÛsobení 
v na‰í organizaci. Mezi nejvût‰í projekty Václava patfií vybudování
Domu svûtla, úãast na v˘stavách Pragomedica, Mezinárodní
rekondiãní setkání HIV pozitivních na ·umavû, kongres StráÏ pod
Ralskem a mnoho dal‰ích úspû‰n˘ch akcí a projektÛ.
Za jeho práci mu patfií ná‰ velk˘ dík.

Miroslav Hlavat˘
tajemník âeské spoleãnosti AIDS pomoc

fieditel Domu svûtla

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 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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úãet 527 zákonné sociální náklady 8.080,00
úãet 528 ostatní sociální náklady 38.628,00
úãet 538 ostatní danû a poplatky 8.150,00
úãet 545 ostatní pokuty a penále 1.271,00
úãet 548 ostatní provozní náklady 124.440,80
úãet 551 odpisy dlouhodobého majetku 250.126,00
úãet 563 kurzové ztráty 6.241,46
úãet 568 ostatní provozní náklady 102.716,98
v˘daje za rok 2006 celkem 7.335.512,14

KONTROLNÍ TABULKA:

poãáteãní finanãní stavy k 1.1.2006

úãet 211 pokladna 13.126,00

úãet 22110 provozní bankovní úãet 5.882.878,56

úãet 22120 sbírkov˘ bankovní úãet 113.991,07

pfiíjmy za rok 2006 celkem 6.385.973,93

kontrolní souãet 12.395.969,56

v˘daje za rok 2006 celkem 7.335.512,14

nepenûÏní úpravy cash-flow - 183.793,51

koneãn˘ finanãní stav k datu 31.12.06  5.244.250,93

3. HOSPODA¤ENÍ

P¤ÍJMY ZA ROK 2006:

úãet 691 dotace:
MZ âR 910.000,00
MPSV âR 934.100,00
MHMP 1.129.000,00
MV âR 141.000,00
celkem za rok 2006 3.114.100,00

úãet 602 trÏby ze sluÏeb 531.930,64
úãet 648 jiné provozní v˘nosy             30.206,42
úãet 662 úroky 974,32
úãet 668 ostatní finanãní v˘nosy 4.128,00
úãet 682 dary od organizací 1.804.306,30
úãet 682 dary od fyzick˘ch osob 889.648,25
úãet 684 ãlenské poplatky 9.680,00
úãet 688 ostatní mimofiádné v˘nosy      1.000,00
ostatní pfiíjmy za rok 2006 celkem 3.271.873,93

V¯DAJE ZA ROK 2006:

úãet 022 drobn˘ dl. hmotn˘ majetek 420.243,50
úãet 501 spotfieba materiálu 1.748.214,71
úãet 502 spotfieba energií 230.790,00
úãet 511 opravy a udrÏování 244.661,21
úãet 512 cestovné 66.039,50
úãet 513 náklady na reprezentaci 34.764,50
úãet 518 ostatní sluÏby 1.117.510,48
úãet 520 mzdové náklady 2.191.939,00
úãet 524 zákonné poji‰tûní 741.695,00

pfiíjmy za rok 2006: 6.385.973,93

v˘daje za rok 2006: 7.335.512,14
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5. ZPRÁVA O âINNOSTI âSAP 
A DOMU SVùTLA 

âSAP A DÒM SVùTLA V ROCE 2006 V KOSTCE A V âÍSLECH

DÛm svûtla byl slavnostnû otevfien 11. srpna 1999. V˘raz slavnostnû
je dost nadnesen. V tento den stála pfied domem malá skupinka lidí. 
Bylo nás zhruba 35, ãekali jsme na pfiestfiiÏení  ãervené pásky, které mûlo
odstartovat ãinnost v Domû svûtla (dále DS). DÛm byl otevfien bez zájmu
vefiejnosti, Ïádn˘ novináfi ani redaktor nevûnoval této, pro nás historické
události, svoji pozornost. V‰ichni jsme vûdûli, Ïe na‰e práce nebude
jednoduchá a Ïe se nebude jednat o procházku rÛÏovou zahradou.
Problematika HIV/AIDS v té dobû byla na úplném okraji zájmu vefiejnosti.

Vût‰ina obyvatel pouÏívala vûtu: „Nás se to net˘ká, nám se to nemÛÏe
stát“. DÛvodem tûchto reakcí byla nedostaãující prezentace problematiky
t˘kající se HIV infekce a onemocnûní AIDS. Pokud se pouÏil v˘raz HIV
nebo AIDS, vÏdy byl spojován s homosexuály. Pro 96% lidí to byl jen
problém muÏÛ majících sex s muÏi. Málokdo si uvûdomoval, Ïe jiÏ od
roku 1981, tj. v dobû, kdy je‰tû nositel infekce a ani onemocnûní infekcí
zpÛsobené nemûly svá jména. V té dobû se mluvilo o nemoci 5H. 

Prvním H byli logicky homosexuálové, ze statistik prvních pfiípadÛ
byla znaãná vût‰ina právû z fiad gayÛ. Dal‰ím H byli HaiÈané, lidé
pfiijíÏdûjící za prací do USA, jednalo se o muÏe, Ïeny a jejich dûti.
Tfietím H byli heroinisté, lidé aplikující si injekãnû drogy, opût to byli
muÏi, Ïeny a jejich dûti. âtvrt˘m H byli hemofilici, lidé Ïivotnû
závislí na krvi od dárcÛ, opût muÏi, Ïeny a jejich dûti. Logicky
posledním, pát˘m H, se stala heterosexuální vût‰ina. 

Ukázalo se, Ïe infekce ani nemoc není problémem 4% men‰iny, ale
celého lidstva Ïijícího na této planetû. V roce 1983 je objeven nositel infekce
a ze zkratky jeho oznaãení vzniká název HIV, to samé platí u onemocnûní,
zkratku tvofií ãtyfii písmena a to AIDS. Tûchto celkem 7 písmen latinské
abecedy se stalo symbolem ohroÏujícím lidstvo jak 20. tak 21. století.

DÛm svûtla, od data svého otevfiení, zaãal plnit své hlavní úkoly,
pfiímou pomoc lidem infikovan˘m HIV a prevenci a boj proti AIDS.

Následující tabulka shrnuje obloÏnost (prÛmûrn˘ poãet ubytovan˘ch
klientÛ dennû) od poãátku historie DS. Klienti jsou zde ubytovaní
dlouhodobû nebo jen krátkodobû. 

4. ORGANIZAâNÍ STRUKTURA 
SPOLEâNOSTI

pfiedsednictvo spoleãnosti:
- pfiedseda Václav Strouhal, DiS.
- místopfiedseda MUDr. Ivo Procházka, CSc.
- 9 ãlenÛ pfiedsednictva

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

zamûstnanci spoleãnosti:
- pfiedseda âSAP Václav Strouhal, DiS.
- tajemník âSAP, fieditel DS Miroslav Hlavat˘
- asistent fieditele, vedoucí recepce Petr Sobek
- zdravotní pracovník Milena Hrubá
- sociální pracovník, 

koordinátor dobrovolníkÛ David Pospí‰il, DiS.
- koordinátor dobrovolníkÛ Bc. Tomá‰ Rieger
- preventivní pracovník Vladimír Kováã

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

preventivní pracovníci
dobrovolní pracovníci

asistent fieditele, vedoucí recepce
webmaster

sociální pracovník
zdravotní pracovník

správce domu

V¯ROâNÍ âLENSKÁ SCHÒZE

P¤EDSEDNICTVO SPOLEâNOSTI

P¤EDSEDA âSAP ¤EDITEL DOMU SVùTLA
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❖ obloÏnost „Domu svûtla“ v období 1999 - 2006

Poãátkem roku 2006 se nám podafiilo splnit velk˘ úkol dan˘ v roce
2005. Tímto úkolem bylo hledání moÏností roz‰ífiení ubytovací
kapacity DS. V bfieznu roku 2006 nám zastupitelstvo Mûstské ãásti
Praha 8 oznámilo, Ïe vyhovuje na‰í Ïádosti o pfiidûlení uvolnûn˘ch
bytov˘ch a nebytov˘ch prostorÛ v 3. nadpodlaÏí v DS a to 2 místnosti,
chodbu, koupelnu a WC v bytû po vystûhovan˘ch nájemnících. Dále
dal‰í dvû místnosti, které slouÏily jako technické zázemí pro
nájemníky. Jedná se o b˘valou prádelnu a sklad. Z tûchto prostor
vznikne samostatná kanceláfi fieditele DS spolu s webmasterem
a fundraiserem. Samostatné kanceláfie se koneãnû doãká také sociální
pracovník DS. Vznikne prostor pro dobrovolníky a první samostatn˘
pokoj pro klienty. Pokoj bude mít sociální zafiízení, bude to samostatná
bytová jednotka. Bûhem roku 2006 probíhaly ve‰keré práce spojené
s pfiípravou stavby, projektové zpracování a hledání finanãních zdrojÛ,
které by pokryly rekonstrukci tûchto zatím uvolnûn˘ch prostor.
Mûstská ãást Praha 8 nám nabídla do uÏívání cel˘ pÛdní prostor
a pfiislíbila, Ïe uvolní dal‰í dvû bytové jednotky a to tím, Ïe nabídne
zb˘vajícím obyvatelÛm náhradní ubytování v katastru Prahy 8. 

Po uvolnûní tûchto dvou bytov˘ch jednotek bude cel˘ dÛm v pronáj-
mu âeské spoleãnosti AIDS pomoc a stane se centrem pomoci lidem
infikovan˘m HIV a centrem boje proti AIDS.

rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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

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

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

Na‰í nejvût‰í preventivní aktivitou, která byla zahájena 31. fiíjna
1999, je AIDS poradna zfiízená v DS. Její hlavní náplní je anonymní
testování na HIV infekci spojené s pfiedtestov˘m a potestov˘m
poradenstvím. Zájem o tuto na‰i ãinnost vzrÛstá kaÏd˘m rokem.
Poãet ÏadatelÛ o test vzrostl v roce 2006 oproti roku 2005 celkem
o 30% a celkov˘ poãet proveden˘ch odbûrÛ na test na HIV infekci
v tomto období se zv˘‰il o 32%. Celkov˘ poãet záchytÛ nov˘ch
pfiípadÛ HIV infekce diagnostikovan˘ch v na‰í ambulanci oproti
roku 2005 zaznamenal pokles, z 18 pfiípadÛ nov˘ch záchytÛ v roce
2005, klesl poãet na 12 nov˘ch pfiípadÛ HIV infekce v roce 2006.
O v˘sledcích bezplatného anonymního testování na HIV infekci
svûdãí následující tabulka na stranû 14-15.
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Vysvûtlivky:  
Obsah hovoru:  TEST.= testování;  KLIN.= klinické pfiíznaky;  P¤EN.= cesty pfienosu;  SOC.=  sociální aspekt;
VIROL.= virologie;  PREV.= prevence;  ZNEUÎ.= zneuÏití linky.

MùSÍC CELKEM MUÎI ÎENY ZNEUÎ. TEST. KLIN. P¤EN. SOC. VIROL. PREV.

01/06 246 108 67 71 99 10 48 0 3 6
02/06 335 109 122 104 101 21 83 4 5 4
03/06 476 142 126 208 144 17 76 0 0 2
04/06 520 149 106 265 144 15 46 5 4 6
05/06 481 119 135 227 136 21 57 4 7 2
06/06 320 75 106 139 101 14 41 4 2 0
07/06 306 81 74 151 92 11 30 0 3 2
08/06 410 168 105 137 158 28 53 1 4 4
09/06 460 154 91 215 137 39 43 2 3 1
10/06 442 148 92 202 132 42 33 7 5 2
11/06 366 141 77 148 115 26 41 4 2 3
12/06 357 100 76 181 92 23 48 5 1 2
celkem 4719 1494 1177 2048 1451 267 599 36 39 34

MùSÍC JINÉ ZNEUÎ. PO ÚT ST âT PÁ SO NE

01/06 9 71 79 26 26 33 41 19 22
02/06 13 104 75 54 39 75 44 22 26
03/06 29 208 108 56 84 84 71 42 31
04/06 35 265 64 85 82 71 88 49 81
05/06 27 227 120 88 71 75 44 41 42
06/06 19 139 47 56 60 51 50 35 21
07/06 17 151 52 54 46 47 48 35 24
08/06 25 137 75 52 54 89 71 29 40
09/06 20 215 72 70 69 78 87 43 41
10/06 19 202 86 77 61 61 59 40 58
11/06 27 148 71 43 73 65 40 42 32
12/06 5 181 43 33 39 51 56 70 65
celkem 245 2048 892 694 704 780 699 467 483

Dal‰í, stále se zdokonalující preventivní aktivitou je telefonní
Linka AIDS pomoci. Jedná se o první nonstop preventivnû infor-
maãní linku v âR odpovídající na otázky t˘kající se problematiky
HIV/AIDS.

V souãasné dobû je provoz linky plnû automatizovan˘, zápis
o hovoru se provádí do poãítaãového programu pro tuto linku zvlá‰È
upraveného. Zápis je pfiehledn˘ a lehce se s ním dá pracovat v rámci
supervize a v rámci vytváfiení statistik hodnotících ãinnost této linky.

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

celkem 10 966 4 559 3 407 3 000

41,57% 31,07% 27,36%

❖ souhrn telefonÛ 1999 - 2006 Linka AIDS pomoci

❖ souhrn telefonÛ 2006 Linka AIDS pomoci

Tato tabulka pfiibliÏuje statistiku rozdûlení pfiijat˘ch hovorÛ v roce
2006. Je zde vidût znaãn˘ nárÛst zneuÏit˘ch hovorÛ, je to logick˘
dopad registrovan˘ v‰emi provozovateli bezplatn˘ch linek, které jsou
ãasto zneuÏívány ke hrám dûtí nebo k útokÛm dospûl˘ch. Telefonní
ãíslo na‰í bezplatné linky je 800 800 980.
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Dal‰í aktivitou jsou besedy zamûfiené na problematiku HIV/AIDS.
Besedy vût‰inou vede HIV pozitivní lektor. Tématicky jsou besedy roz-
dûleny do dvou okruhÛ. První je v‰eobecnou technickou informací
o HIV a AIDS. V druhé polovinû oznámí HIV pozitivní lektor poslu-
chaãÛm svoji diagnózu - HIV pozitivní. Besedy se provádí pfiímo ve
‰kolsk˘ch zafiízení po celé âR nebo v pfiedná‰kovém sále DS.

Beseda v DS je spojená s jeho prohlídkou. Posluchaãi jsou seznámeni
s provozem toho sociálnû zdravotního, azylového a preventivního centra.

O besedy zaznamenáváme stále vzrÛstající zájem. V‰e záleÏí na té
skuteãnosti, komu se na‰e nabídka bezplatného provedení besedy dostane
ve ‰kole do rukou. Pokud je uãitel nebo metodik prevence ãlovûk na svém
místû, nebojí se s Ïáky a studenty hovofiit o problematick˘ch otázkách, 
je na‰im aktivitám naklonûn, na‰i nabídku k provedení besedy pfiijme.

Preventivní aktivita zamûfiená na médium 21. století, internet,
zapoãala v mûsíci dubnu 2006. V rámci modernizace na‰ich webo-
v˘ch stránek byla zahájena ãinnost Internetové AIDS poradny. 

Na do‰lé dotazy odpovídá odborník na problematiku HIV/AIDS
pan MUDr. Ivo Procházka, CSc. Dotazy a odpovûdi jsou
archivovány na webov˘ch stránkách této poradny a slouÏí dal‰ím
zájemcÛm o tuto problematiku.

V archivu si kaÏd˘ mÛÏe najít otázku jiÏ zodpovûzenou, podob-
nou svému dotazu a tím pádem získává odpovûì okamÏitû. Pokud 
podobnou otázku nenajde, napí‰e svÛj dotaz, na kter˘ vzápûtí
dostane odpovûì (rychlost odpovûdí záleÏí na pracovní vytíÏenosti 

MUDr. Procházky). 

MùSÍC CELKEM MUÎI ÎENY BEZ IDENT. TESTOVÁNÍ KLINICKÉ P¤. P¤ENOS SOC. ASPEKT VIROLOGIE PREVENCE JINÉ ZNEUÎ.

01/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/06 129 78 40 11 53 18 45 2 2 2 7 0
05/06 141 70 51 20 56 29 46 3 3 2 1 1
06/06 115 60 45 10 42 28 37 2 2 1 3 0
07/06 114 52 50 12 22 45 38 3 2 1 3 0
08/06 70 37 28 5 12 28 24 1 3 1 1 0
09/06 121 71 40 10 17 53 46 2 1 1 1 0
10/06 142 64 70 8 28 58 48 2 3 1 2 0
11/06 129 48 73 8 23 56 44 1 2 1 2 0
12/06 60 28 30 2 8 23 20 0 2 0 7 0

celkem 1 021 508 427 86 261 338 348 16 20 10 27 1

❖ souhrn dotazÛ za rok 2006 internetová Linka AIDS pomoci

❖ besedy 2003 - 2006

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

celkem 837 41 235 49,27
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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 23 3,57

2002 413 333 746 675 161 16 12 7 550 45 397 304 5 41 30 107 9,53 36 5,33

2003 685 604 1289 1197 252 27 15 11 984 109 642 538 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 65 3,58

2005 1366 1192 2558 2413 489 39 71 14 1945 213 1177 1168 18 76 69 275 5,67 89 3,69

2006 1755 1573 3328 3190 572 52 52 15 2637 138 1531 1659 12 65 73 346 4,15 148 4,64

ÚHRNEM 6009 5213 11222 10562 2136 211 211 74 8590 797 5428 4997 44 338 322 1207 5,88 323 3,06

❖ TABULKA: SOUHRN V¯SLEDKÒ TESTOVÁNÍ V DOMù SVùTLA
SLEDOVANÉ OBDOBÍ 31. ¤ÍJEN 1999 - 31. PROSINEC 2006

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= Homosexuálové; T= IUD, injekãní uÏivatelé drog;
K= sexuální kontakt s HIV pozitivním; P= prostituující;  Ost.= ostatní

AIDS poradna v DS se stává nejvût‰ím odbûrov˘m místem v âeské
republice, kde se provádí anonymní testování. V roce 2006 v této
poradnû bylo provedeno 57,77% z celkového poãtu anonymních
testÛ proveden˘ch v celé âR.

2006 celkem v âR z toho v DS %

01/2006 352 215 61,08
02/2006 383 273 71,28
03/2006 571 309 54,12
04/2006 539 264 48,98
05/2006 448 332 74,11
06/2006 418 249 59,57
07/2006 426 216 50,70
08/2006 459 270 58,82
09/2006 420 237 56,43
10/2006 485 282 58,14
11/2006 564 326 57,80
12/2006 457 217 47,48

5 522 3 190 57,77

❖ poãet anonymních testÛ proveden˘ch v roce 2006
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6. JEDNOTLIVÉ PROGRAMY, 
PROJEKTY A âINNOST ROK 2006

� zaji‰tûní provozu sociálnû zdravotnického, azylové a preventiv-
ního stfiediska – DÛm svûtla

� sociální poradenství pro HIV pozitivní, AIDS nemocné a jejich rodiny
� sociální sluÏby pro HIV pozitivní Ïadatele o politick˘ ãi huma-

nitární azyl - ukonãena spolupráce s Ministerstvem vnitra âR – 
Správa uprchlick˘ch zafiízení - 30. ãervna 2006

� zaji‰tûní provozu AIDS poradny spojené s bezplatn˘m anonym-
ním testováním na HIV infekci

� zaji‰tûní provozu bezplatné anonymní telefonní nonstop 
informaãní Linky AIDS pomoci

� zaji‰tûní provozu Internetové AIDS poradny
� konání rekondiãního pobytu „Stfielské Ho‰tice“, celoevropského

setkání HIV pozitivních na ·umavû
� zaji‰tûní primární prevence pro v‰echny typy ‰kol a ‰irokou 

vefiejnost - Besedy s HIV pozitivním lektorem
� pofiádání mezinárodní vzpomínkové akce na obûti AIDS – 

Candlelight memorial – Svûtlo pro AIDS
� pofiádání akcí ke Svûtovému dni boje proti AIDS – 1. prosinec
� spolupráce se Spoleãností pro plánování rodiny a sexuální 

v˘chovu pfii informaãnû preventivní kampani spojené s konáním
celorepublikové sbírky „âervená stuÏka“ 

� 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
humanitárních organizací/

� pofiádání celostátního semináfie „Îivot s AIDS“ pro sociální 
pracovníky – StráÏ pod Ralskem

� úãast na mezinárodních veletrzích Pragomedica a EroticaSex - 
informaãní stánky s preventivními materiály a odborn˘m 
poradenstvím

Tak jako kaÏd˘ rok, jsme i v roce 2006 realizovali dvû velké
preventivní kampanû.

První na‰í akcí byla vzpomínka na obûti onemocnûní AIDS -
Svûtlo pro AIDS, pofiádaná na Václavském námûstí 21. kvûtna 2006.
Poprvé byla tato akce pofiádána ve spolupráci s v˘robci kondomÛ
Durex - jmenovitû firma SSL âeská republika, s.r.o. 

Druhá akce byla opût centrem soustfiedûná na Václavské
námûstí, jednalo se o 1. prosinec - Svûtov˘ den boje proti AIDS.
Také tato akce byla podpofiena firmou SSL âeská republika, s.r.o.,
která zajistila pro celou akci kondomy Durex. Tento den se jiÏ
tradiãnû koná celorepubliková preventivnû informaãní kampaÀ
âervená stuÏka, která je spojená s celorepublikovou sbírkou.

Akce byla opût podpofiena Dopravním podnikem Hlavního
mûsta Prahy a to zapÛjãením tramvaje, která jezdila po celém
hlavním mûstû a oslovovala nejen obyvatele Prahy, ale také její
náv‰tûvníky. 

Tato akce je provádûna ve spolupráci se Spoleãností pro plá-
nování rodiny a sexuální v˘chovu (MUDr. Radim Uzel, Mgr. Zuzana
Prouzová). 

V roce 2006 se této kampanû zúãastnilo celkem 275 ‰kolsk˘ch
zafiízení a celkem v ulicích po celé âR bylo 4.444 ÏákÛ a studentÛ,
ktefií nabízeli preventivní materiály, t˘kající se problematiky
HIV/AIDS a k prodeji odznak symbolizující ãervenou stuÏku (cena
jednoho odznaku je 20,- Kã). âist˘ v˘tûÏek pro na‰i spoleãnost
dosáhl v˘‰e 1.450.000,- Kã.
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7. SOCIÁLNÍ SLUÎBY A SOCIÁLNÍ
PRÁCE

David Pospí‰il, DiS.
Sociální sluÏby a sociální práce, dobrovolnictví

sekretariát fieditele Domu svûtla

Rok 2006 bych oznaãil jako rok pfiíprav a zmûn. V tomto roce
jsme jako poskytovatelé sociálních sluÏeb oãekávali pfiijetí nového
zákona ã. 108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách a jeho provádûcí
vyhlá‰ky. Zmûny, které se pfiipravovaly, se t˘kají nejen v‰ech posky-
tovatelÛ sociálních sluÏeb, ale i samotn˘ch obãanÛ - uÏivatelÛ sociál-
ních sluÏeb.

Zmûny, které nastaly v tomto roce, se net˘kaly jen sociálního
systému, ale také personálního zaji‰tûní sociálních sluÏeb v Domû
svûtla. Od bfiezna tohoto roku jsem na postu sociálního pracovníka
vystfiídal PhDr. Radka Sudu, kterému bych rád tímto podûkoval 
za dlouholetou práci v Domû svûtla. 

Dovolte mi tedy, abych pfiedstavil roãní práci v rámci Domu
svûtla, sociálnû zdravotního, azylového a preventivního centra, jenÏ
nabízí cel˘ komplex sociálních a preventivních sluÏeb, které jsou
poskytovány jak internû pro na‰e klienty, tak i pro ‰irokou vefiejnost.

DÛm svûtla – azylová ãást
Sociální práce s HIV pozitivními a AIDS nemocn˘mi klienty 

je velmi specifická. âlovûk, kter˘ se dozví, Ïe je HIV pozitivní,
prochází velmi tûÏk˘m obdobím, které sv˘mi aspekty zasahuje jak
do jeho psychosociální pohody, tak do oblasti jeho partnerství,
vztahÛ s rodinou a jeho blízk˘mi, problémy se mohou vyskytovat
v zamûstnání, ve ‰kole apod. V na‰í spoleãnosti se lidé infikovaní
HIV stále setkávají s nepochopením ãi diskriminaãním chováním. 

A proto jsme tu my, ktefií jim mÛÏeme poskytnout nejen kvali-
fikovanou pomoc, ale dát jim také psychickou a pfiátelskou podporu
v jejich Ïivotních situacích.

� úãast na mezinárodních odborn˘ch konferencích zamûfien˘ch 
na problematiku HIV/AIDS

� publikování ãlánkÛ do tisku a rozvíjení ediãní ãinnosti âSAP – 
edice Prevence

� zaji‰tûní distribuce preventivních materiálÛ ve spolupráci 
se Státním zdravotním ústavem âR

� rozvoj mezinárodní spolupráce pfii fie‰ení problematiky HIV/AIDS
(UNAIDS, EUROCASO, ICASO, GNP+, AIDS&mobility, 
Integration projects, AIDS Fonds, ICW, …..)

� zaji‰tûní pfiíprav konání celosvûtové konference 
„HIV - práce a sociální aspekty“ v bfieznu 2007 v Praze 
(âSAP je hlavním organizátorem této konference spolu s AIDES)
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V roce 2006 jsme provedli:
249 konzultací interním ãesk˘m klientÛm, 5 konzultací externím

klientÛm (vãetnû krizové intervence), 4 x byla indikována peãovatel-
ská sluÏba rÛzné délky trvání, 1x byla indikována peãovatelská
sluÏba kontinuálnû u nevidomého klienta s 100% bezmocností,
ÏadatelÛm o azyl bylo poskytnuto 95 konzultací a následnû byla
poskytnuta sociální asistence pfii vyfiizování úkonÛ spojen˘ch s azylo-
v˘m fiízením a povolením k pobytu nebo byla zprostfiedkována odborná
právní pomoc v kontextu správního fiízení o azyl. 

KaÏdému z klientÛ nebo zájemcÛm o na‰e sluÏby jsou k dispozici
informace na webov˘ch stránkách âeské spoleãnosti AIDS pomoc:
www.aids-pomoc.cz. 

K dispozici máme informaãní letáky a broÏury, které informují
‰irokou vefiejnost o na‰ich sluÏbách. Informace o na‰í organizaci

mohou klienti také dostat na v‰ech AIDS centrech v âeské republice.

DÛm svûtla je zafiízení urãené pro HIV pozitivní Ïeny a muÏe.
Azylov˘ dÛm v rámci Domu svûtla neplní funkci bûÏné ubytovny,
ale snaÏí se pomoci lidem v integraci zpût do spoleãnosti a bûÏného
Ïivota. Pracovníci Domu svûtla se snaÏí o poskytnutí komplexních
sluÏeb v rámci zákona a moÏností na‰eho zafiízení.

Kapacita Domu svûtla je 15 lÛÏek, které jsou rozmístûny do 5
pokojÛ. DÛm svûtla poskytuje pro uÏivatele moÏnost ubytování
nepfievy‰ující zpravidla 1 rok. Za poskytnutí ubytování je stanovena
v˘‰e úhrady 50,- Kã za 1 den. Pro uÏivatele není zaji‰Èována pfiípra-
va stravy. Tato sluÏba je zaji‰Èována u imobilních klientÛ. 

Dále jsou na‰im klientÛm  poskytovány tyto sluÏby: 
komplexní zaji‰tûní osobní hygieny, v individuálních pfiípadech

o‰acení, osobní asistenci (pomoc pfii vyfiizování osobních záleÏitostí
napfi. na úfiadech, u lékafie), sociální poradenství, v pfiípadû psycho-
sociální krize poskytujeme krizovou intervenci, zprostfiedkováváme
psychologickou nebo psychiatrickou sluÏbu. 

Na‰i klienti mají moÏnost nav‰tûvovat skupinovou psychoterapii
pod vedením dvou psychologÛ. S klienty se pracuje na individuální
úrovni a vychází se z metod systemické pfiípadové práce. Sociální
sluÏby nemusejí b˘t poskytovány jen na‰im ubytovan˘m klientÛm.
Pomoc nebo podporu poskytujeme také externím klientÛm (klienti
ubytovaní mimo DS).

V rámci práce a sluÏeb pro Ïadatele o azyl fungovala do 30. 6.
2006 spolupráce se Správou uprchlick˘ch zafiízení MV âR, se kterou
byla uzavfiena smlouva o poskytování sociální asistence a ubytování
HIV pozitivním ÏadatelÛm o azyl. DÛvodem k vypovûzení této
smlouvy z na‰í strany bylo zejména hrubé a opakované poru‰ování
Domácího fiádu Domu svûtla ze strany ubytovan˘ch ÏadatelÛ o azyl.

POMOZTE I VY

V BOJI 

PROTI AIDS
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Od 14. ãervna 2006, kdy nám byla pfiiznána akreditace na ná‰
dobrovolnick˘ program, se snaÏíme o zviditelnûní tohoto dlouho-
dobého projektu a o zvy‰ování poãtu aktivních dobrovolníkÛ.

Díky rekonstrukci na‰ich webov˘ch stránek jsme rozvinuli in-
formování na‰ich dobrovolníkÛ novinkami v oblasti HIV/AIDS. 
Na internetu prezentujeme cel˘ ná‰ program s jeho podmínkami,
informujeme o pfiipravovan˘ch preventivních akcích, úvodních ‰ko-
leních, pravideln˘ch setkáních dobrovolníkÛ a odborn˘ch semináfiích.

Na práci celého projektu se podílejí dva koordinátofii a 6 men-
torÛ, ktefií se starají o nové pro‰kolené dobrovolníky, jejich cviãné
sluÏby a za‰kolování. 

Preventivní akce, semináfie aj.
Bûhem roku 2006 se nám úspû‰nû dafiilo zapojovat na‰e dobrovolníky

v rámci preventivních akcí nebo semináfiÛ âeské spoleãnosti AIDS pomoc.

1. 5. 2006 preventivní akce „I láska mÛÏe zabíjet“ 
(úãast 6 dobrovolníkÛ)

21. 5. 2006 Candlelight memorial - Svûtlo pro AIDS
(úãast 10 dobrovolníkÛ)

5.–6. 6. 2006 Sexuologick˘ kongres v Praze 
(úãast 4 dobrovolníci)

22. 6. 2006 Hudební festival Útûk (úãast 8 dobrovolníkÛ)
9.–11. 10. 2006 Vzdûlávací semináfi: Îivot s AIDS, sociální práce 

a právní problémy (úãast 4 dobrovolníci)
2.–5. 11. 2006 Veletrh Sex, erotika 2006 (úãast 9 dobrovolníkÛ)
1. 12. 2006 Mezinárodní den boje proti AIDS, sbírková akce 

âervená stuÏka (úãast 19 dobrovolníkÛ)

Na‰i dobrovolníci mají moÏnost se zapojovat i do jin˘ch ãinností,
které nejsou pfiímo spojeny s v˘konem sluÏby v Domû svûtla. Mimo
preventivních akcí âSAP jsou to úkony v rámci osobní asistence externím
klientÛm Domu svûtla. Jedná se pfiedev‰ím o doprovod na úfiad,
k o‰etfiujícímu lékafii a pomoc pfii úklidu v domácím prostfiedí.
Bûhem roku 2006 na‰i dobrovolníci takto pomohli 6 klientÛm.

8. DOBROVOLNICK¯ PROGRAM

Dobrovolnick˘ program: 
Dobrovolnická sluÏba v Domû svûtla 

âíslo akreditace: OP - 119 - 6/DS - 2006

Dobrovolníci jsou nedílnou souãástí na‰í organizace; bez jejich
upfiímné pomoci, nad‰ení a nezi‰tnosti by na‰e organizace nemohla
provozovat preventivní aktivity, které, jak vûfiíme, pomáhají zmírÀovat
‰ífiení infekce HIV v âeské republice a rozvíjí preventivní aktivity âSAP. 

Tato práce je nejen nároãná na ãas, ale také na psychiku. Proto se
snaÏíme o stále vût‰í zkvalitÀování na‰eho dobrovolnického programu.
SnaÏíme se o zviditelÀování na‰eho programu, aby se zvût‰ila na‰e
dobrovolnická základna. Oslovujeme znaãné procento mlad˘ch lidí
(bûhem roku 2006 jsme pfiímo oslovili pfies 400 studentÛ, bûhem
pfiedná‰ek o HIV/AIDS, rozvûsili jsme nûkolik desítek náborov˘ch
letákÛ na rÛzn˘ch VO· sociálního zamûfiení nebo na fakultách
vysok˘ch ‰kol). Dobrovolnick˘ program je akreditován od roku 2006
u MV âR - odbor prevence kriminality, oddûlení dobrovolnické sluÏby.

Dobrovolníci jsou pfiijímáni na základû vstupního pohovoru.
Následnû jsou pro‰koleni v problematice HIV/AIDS, v poradenství na
Lince AIDS pomoci, v první pomoci a v BOZP - bezpeãnost a ochrana
zdraví pfii práci, a dozvûdí se také základní informace o na‰í spoleãnosti.

Po tomto ‰kolení se musí zúãastnit minimálnû 4 cviãn˘ch sluÏeb
s mentorem (zku‰en˘ dobrovolník), kde si v‰e vyzkou‰ejí v praxi. 
Po celkovém pro‰kolení a po svolení mentorÛ a koordinátora mÛÏe
dobrovolník vykonávat sluÏbu sám. Dobrovolníci mají povinnost se
úãastnit supervize a intervizních setkání. Jako mimovzdelávací aktivitu
nabízíme filmov˘ klub âSAP, kter˘ nám pomáhá realizovat âlovûk
v tísni. Tento projekt je otevfien pro uchazeãe o dobrovolnictví v na‰í
orga-nizaci a také ho mohou nav‰tívit klienti Domu svûtla. SnaÏíme se
tak vytváfiet neformální setkání mezi dobrovolníky a klienty. 

Dobrovolní pracovníci podepisují písemnou smlouvu o v˘konu
dobrovolnické ãinnosti v DS a Smlouvu o dodrÏování mlãenlivosti.
Jsou poji‰tûni pro zpÛsobení ‰kody na majetku a na zdraví dle
zákona. Pro v˘kon dobrovolnické ãinnosti v DS byly bûhem roku
2006 vypracovány vnitfiní standardy sluÏby.
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9. PREVENTIVNÍ BESEDY
V ROCE 2006

Jednou z na‰ich nejstar‰ích preventivních aktivit jsou besedy
o problematice HIV/AIDS. Besedy provádíme pfiímo v zafiízení, které
o besedu poÏádá, nebo se besedy konají v Domû svûtla, v centru pre-
vence a boje proti AIDS. Beseda v Domû svûtla je vÏdy spojená s pro-
hlídkou tohoto v postkomunistick˘ch zemích ojedinûlého zafiízení.

Rok 2006 byl v rámci proveden˘ch besed, rokem velice úspû‰n˘m.
Celkem bylo provedeno 331 besed, poãet posluchaãÛ dosáhl ãísla 19 072.

Z celkového poãtu proveden˘ch besed provedl lektor Vladimír
Kováã 152 besed,  Martin Hornych 157 besed, sociální pracovník âSAP
David Pospí‰il 13 besed a 9 besed provedl pfiedseda spoleãnosti
Václav Strouhal. Besedy se konaly ve v‰ech typech ‰kolsk˘ch zafiízení
po celé âeské republice (základní ‰koly, stfiední odborné uãili‰tû
a 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
lidského.“

Besedy se net˘kají pouh˘ch stroh˘ch faktÛ, nejsou provádûny
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 niãím nepodloÏen˘ negativní
postoj spoleãnosti k lidem infikovan˘m HIV.

Pfii besedách spolupracujeme také s jin˘mi organizacemi zaãle-
nûn˘mi do Fóra nevládních organizacích pracujícího v proble-
matice HIV/AIDS v âR a to MââK, Spektrum Vysoãina, o.s., âlovûk
v tísni, o.p.s., STUD, o.s. JiÏ tradiãnû zpolupracujeme pfii filmov˘ch
festivalech: Jeden Svût, Mezipatra, Modr˘ svût. Pfii tûchto akcích
distribuujeme preventivní materiály - letáky, broÏury, plakáty aj.

Besedy provádíme bezplatnû. V prvé fiadû vycházíme vstfiíc tûm
‰kolsk˘m zafiízením, které s námi spolupracují na preventivnû
informaãní kampani âervená stuÏka spojené s pofiádáním celo-
republikové sbírky.

10. CÍLE âESKÉ SPOLEâNOSTI 
AIDS POMOC – ROK 2007

� zaji‰tûní provozu sociálnû zdravotnického, azylového 

a preventivního stfiediska – DÛm svûtla

� rekonstrukce 3. nadpodlaÏí v Domû svûtla

� pfiíprava na rekonstrukci pÛdního prostoru - zde se plánuje 

vznik multifunkãního sálu s kapacitou 120 míst

� zaji‰tûní sociálního poradenství pro HIV pozitivní, AIDS nemocné

a jejich rodiny 

� zaji‰tûní kvality, profesionality a efektivity poskytovan˘ch sluÏeb

� zaji‰tûní ve‰ker˘ch dosavadních preventivních aktivit:

- AIDS poradna spojená s bezplatn˘m anonymním testováním 

na HIV infekci

- bezplatná anonymní telefonní nonstop informaãní 

Linka AIDS pomoci

- provoz Internetové AIDS poradny

- zaji‰tûní primární prevence pro v‰echny typy ‰kol a ‰irokou 

vefiejnost - Besedy s HIV pozitivním lektorem

- pofiádání mezinárodní vzpomínkové akce na obûti AIDS –

Candlelight memorial – Svûtlo pro AIDS

- pofiádání akcí ke Svûtovému dni boje proti AIDS - 1. prosinec 

� dal‰í vzdûlávání zamûstnancÛ a externích spolupracovníkÛ 

� vzdûlávání pro profesní odborníky, státní úfiedníky a jiné 

zájemce o problematiku prevence a léãby v oblasti HIV/AIDS – 

zaji‰tûní dal‰ího roãníku semináfie – StráÏ pod Ralskem

� zabezpeãení odborné praxe pro studenty ‰kol se sociálním zamû-

fiením 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

Vladimír Kováã
preventivní pracovník a peãovatel

Martin Hornych
preventivní pracovník
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11. SPONZO¤I

V roce 2006 se na provozu a aktivitách âeské spoleãnosti AIDS pomoc
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 
Ministerstvo vnitra âR 
Magistrát hlavního mûsta Prahy

Z NADACÍ: 
Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97

Z FIREM, ORGANIZACÍ A SOUKROM¯CH OSOB:
Spoleãnost pro plánování rodiny a sexuální v˘chovu, o.s.
MUDr. Milo‰ Táborsk˘, CSc.
FEBIOFEST, s.r.o.
Pren Ateliér, s.r.o.
Village Cinemas Czech Republic, s.r.o.
Roche, s.r.o.
SSL âeská republika, s.r.o.
La Patio International, s.r.o.
Jaroslav Tom‰Û, PC Applications
Sarstedt, s.r.o.
Olza Trading, s.r.o.
Adler Czech, s.r.o.

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

DAL·ÍMI FINANâNÍMI DARY POMOHLI:
Pracovníci Památníku Terezín (finanãní sbírka mezi pracovníky)

VùCN¯M DAREM NÁM POMOHL:
Olbram Zoubek, akademick˘ sochafi

OSTATNÍ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: 
AIDS centra âeské republiky
Sexuologick˘ ústav v Praze
MládeÏ âeského ãerveného kfiíÏe
Spektrum Vysoãina, o.s. – J. Koryntová
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
Hestia, o.s. – PhDr. J. To‰ner
Peãovatelská sluÏba Praha 8
âlovûk v tísni, o.p.s.

Na‰e podûkování patfií v‰em anonymním dárcÛm, ktefií nám pomohli
sv˘m finanãním darem vloÏen˘m do kasiãky umístûné v Domû svûtla,
sv˘m darem na bankovní konta na‰í organizace – provozní bankovní
úãet 17337-021/0100 a sbírkov˘ bankovní úãet 51-664650217/0100
anebo zakoupením odznaku âervená stuÏka.
Bez va‰ich darÛ by âeská spoleãnost AIDS pomoc nemohla pracovat a její
existence na poli nevládních neziskov˘ch organizací by byla ohroÏena.
V‰em vám za va‰i nezi‰tnou pomoc dûkujeme.
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12. ZÁVùR

Je opravdu tûÏké hodnotit rok 2006 z pohledu své funkce, tajemníka
spoleãnosti a fieditele Domu svûtla. Zde by mûla vepsat fiádky o úspû‰nosti
nebo naopak o neúspû‰nosti tohoto roku vefiejnost odborná i laická, která
práci na‰í organizace sleduje. Vefiejnost, které se problematika HIV/AIDS
osobnû t˘ká. Vzhledem k stále se zvy‰ujícímu poãtu infikovan˘ch HIV
máme kaÏd˘ ve svém okolí ãlovûka HIV pozitivního nebo AIDS nemocného
a to aÈ o nûm víme nebo nevíme.

Pokud mám hodnotit ukazatele na‰í práce, které se dají statisticky
vyhodnotit a porovnat s ãísly z let minul˘ch, tak rok 2006 byl rokem
úspû‰n˘m.

Pfiekroãili jsme poãet náv‰tûvníkÛ AIDS poradny, poãet prove-den˘ch
testÛ na HIV infekci, poãet do‰l˘ch a zodpovûzen˘ch telefonick˘ch 
a emailov˘ch dotazÛ, poãet proveden˘ch besed. Jedin˘ ukazatel, kter˘
jsme nesplnili, je obloÏnost v azylové ãásti Domu svûtla. Zde jsme zÛstali
za rokem 2005 o 0,09 prÛmûrnû dennû ubytovan˘ch klientÛ.

Rok 2006 nám dosti vysoko zvedl laÈku nároãnosti na rok 2007. 
Rok 2007 je rokem pln˘m znaãn˘ch zmûn. Svoji práci v organizaci
ukonãil dlouholet˘ pfiedseda Václav Strouhal, DiS., a do dÛchodu odchází
zdravotní sestra. âeká nás rekonstrukce 3. nadzemního podlaÏí v Domû
svûtla, v plánu je celková rekonstrukce pÛdního prostoru. Zde by mûl
vzniknout multifunkãní sál s kapacitou 120 míst. Budeme se muset
poprat jak s personálním obsazením uvolnûn˘ch pracovních pozic, tak
s otázkou financí. Rekonstrukce voln˘ch bytov˘ch a nebytov˘ch prostor
3. nadzemního podlaÏí a pÛdy má dosáhnout 8,5 miliónÛ Kã. âeká nás
opravdu sloÏitá a dosti namáhavá práce v hledání sponzora nebo
partnera, kter˘ by nám pomohl vyfie‰it tento problém.

Zavazující je pro nás plnûní v‰ech dosavadních projektÛ, pre-
ventivních aktivit, hodnoty roku 2006 jsou pro nás zavazující a udûláme
v‰e proto, abychom na tomto místû za rok mohli prohlásit, Ïe tomu tak
je a Ïe jsme opût „pûtiletku splnili druh˘m rokem“.

Dovolte mi závûrem podûkovat v‰em vám, ktefií nás v na‰í práci podpo-
rujete a to jak˘mkoli stylem, finanãnû, vûcnû nebo nám jen drÏíte palce. 

Pfieji vám hodnû ‰tûstí a zdraví a pokud jste nám doposud fandili,
fandûte nám prosím dál.

Miroslav Hlavat˘
tajemník âeské spoleãnosti AIDS pomoc

fieditel Domu svûtla


