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1. ÚVODNÍ SLOVO

VáÏení pﬁátelé,
loÀsk˘ rok byl pro âeskou spoleãnost AIDS pomoc rokem
dÛleÏit˘ch v˘roãí. Pﬁed dvaceti lety, jen nûkolik dní po sametové
revoluci, se 6. prosince 1989 v jednom praÏském bytû se‰lo nûkolik
lidí a zaloÏilo sdruÏení, jehoÏ cílem byla nejen prevence, ale
i obrana práv HIV pozitivních osob. SchÛzce o pÛl roku pﬁedcházelo
jarní, osmé ãíslo tehdy populárního ãasopisu Mlad˘ svût, kde
redaktorka Jiﬁina Hanu‰ová - Sally spolu s dal‰ími autory kriticky
hodnotila na pﬁíkladu AIDS tehdej‰í represivní epidemiologick˘
systém a neúctu k lidsk˘m právÛm. Jiﬁina byla také mezi tûmi, vedle
dr. Radomíra RÛÏiãky, prvního pﬁedsedy spoleãnosti, kteﬁí pﬁispûli
k zaloÏení nového obãanského sdruÏení, tehdy je‰tû pod názvem
Spoleãnost AIDS pomoc (slovo „âeská“ bylo do názvu pﬁidáno aÏ
pozdûji). Název AIDS pomoc odkazoval k obdobn˘m sdruÏením
v Nûmecku a Rakousku, která se pro nás stala vzorem.
Zaãátky byly tûÏké. SchÛzky se odehrávaly v soukrom˘ch bytech,
aÏ pozdûji nám poskytl azyl âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ Praha 3 a 8, nejprve
v jednom ÏiÏkovském sklepû. Pozdûji jsme od ââK získali pronájem
nûkolika místností v dne‰ním Domû svûtla, v Malého 3, Praha 8
Karlín. Nikdo z HIV pozitivních (ani tûch, kteﬁí byli ãleny v˘boru)
nebyl ochoten otevﬁenû vystoupit. Jejich zku‰enosti s diskriminací,
stigmatizací a poru‰ováním lékaﬁského tajemství byly pﬁíli‰ ãerstvé.
Situace se zmûnila aÏ s pﬁíchodem Jiﬁího Horského do funkce
pﬁedsedy v roce 1993. Dokázal oslovit ostatní HIV pozitivní, pﬁivést
je do organizace a jako první otevﬁenû formuloval my‰lenku o vzniku
Lighthousu - Domu svûtla. Vzorem byla podobná zaﬁízení v západní
Evropû. Velké vypûtí Jirkovo zdraví nevydrÏelo a po roce a pÛl
zemﬁel. âSAP se pak snaÏila realizovat svÛj cíl pod vedením
Franti‰ka T˘ce, ale ani ten se realizace snu nedoãkal.
Po drobném sporu o vedení po úmrtí Franti‰ka byl do ãela organizace zvolen Václav Strouhal, kter˘ byl deset let jejím pﬁedsedou.
Vytvoﬁil efektní tandem s tajemníkem organizace a souãasn˘m
ﬁeditelem Domu svûtla Miroslavem Hlavat˘m. Pﬁed deseti lety, bylo
to shodou okolností krátce po zatmûní slunce 11. srpna 1999,
poÏádali doc. StaÀkovou o pﬁestﬁiÏení pásky Domu svûtla. Bûhem let
se dramaticky zmûnila situace s léãbou, která u ﬁady HIV pozitivních
dokáÏe zabránit rozvoji AIDS a HIV infekce se stala z fatálního sice
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nadále závaÏn˘m, ale spí‰e chronick˘m onemocnûním. Stáli jsme
pﬁed otázkou, zda DÛm svûtla vlastnû je nadále potﬁeba. Situace
v‰ak ukazuje, Ïe ty nejtûÏ‰í pﬁíznaky HIV infekce - diskriminace
a stigmatizace - nezmizely. ¤ada HIV pozitivních lidí se ocitá
v situaci sociální nouze a na‰e lÛÏka jsou potﬁebná. ProtoÏe stoupá
poãet osob, které s HIV Ïijí, stoupá i tato potﬁeba. Proto jsme leto‰ní
rok vûnovali i dokonãení rekonstrukce a roz‰íﬁení Domu svûtla.
MÛÏeme oznámit, Ïe díky vstﬁícnému stanovisku mûstské ãásti Praha
8 nyní provozujeme cel˘ dÛm v Malého 3. Ten kromû azylov˘ch
lÛÏek nabízí i ubytovnu, a celková kapacita je 15 azylov˘ch míst a 17
ubytovacích lÛÏek.
Chtûli jsme DÛm svûtla také co nejvíce otevﬁít veﬁejnosti a jsme
tím pádem u posledního v˘roãí, které jsme si pﬁipomnûli. Koncem
ﬁíjna 1999 jsme ve spolupráci s Národní referenãní laboratoﬁí pro
AIDS v SZÚ, která nám vzorky vy‰etﬁuje, otevﬁeli poradnu pro HIV
testování. ·lo o první poradnu v Praze, jejíÏ provoz byl v pozdních
odpoledních hodinách. Bûhem uplynulého roku se její provoz
roz‰íﬁil a po dohodû s VûzeÀskou sluÏbou poradna pﬁíleÏitostnû
vyjíÏdí i do vûzení. Poãet konzultací se v posledních letech ustálil na
více neÏ 4000 klientÛ/rok. Na‰e poradna tak testuje pﬁibliÏnû ãtvrtinu
v‰ech vy‰etﬁen˘ch na vlastní Ïádost v zemi. Poradna nadále funguje
anonymnû a pro klienty bezplatnû (i kdyÏ mají moÏnost dobrovolnû
pﬁispût). Jsme rádi, Ïe neustále stoupá poãet vy‰etﬁení u tûch, kteﬁí
jsou v na‰í zemi infekcí nejvíce ohroÏeni – u muÏÛ majících sex
s muÏi. Jistû to je i díky novû zabûhnutému preventivnímu programu
v pﬁedev‰ím praÏsk˘ch gay klubech, ale v˘znamnou pomocí je také
osvûtová akce z ﬁad umûlcÛ „ART for life“, která sv˘m druh˘m
roãníkem nejen potvrdila svou sílu k Ïivotu, ale také zmohutnûla.
PﬁestoÏe se povaÏujeme za organizaci s celostátní pÛsobností, tak
kromû pravidelného t˘denního rekondiãního pobytu pro HIV pozitivní
ve Stﬁelsk˘ch Ho‰ticích, semináﬁe pro sociální pracovníky ve StráÏi
pod Ralskem a obãasn˘ch besed na‰ich HIV pozitivních lektorÛ, nás
v ostatních krajích moc vidût nebylo. AÏ do loÀského roku. Ve
spolupráci s nemocnicí v Ostravû Porubû se nám na podzim podaﬁilo
otevﬁít dal‰í anonymní a bezplatnou AIDS poradnu v Ostravû. A snad
to nezakﬁiknu, rádi bychom stejn˘m zpÛsobem ve spolupráci
s obãansk˘m sdruÏením „Rozko‰ bez rizika“ fungovali i v Brnû.
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Pﬁesto nezÛstaneme jen u hezk˘ch a povzbudiv˘ch informací.
Letos musíme, stejnû jako v pﬁedchozích pûti letech, konstatovat
smutnou zprávu. Poãet nov˘ch pﬁípadÛ HIV pozitivních znovu
dosáhl nejvy‰‰ího ãísla v historii a pﬁekroãil jiÏ hranici 150 osob.
Ani situace s lidsk˘mi právy se dramaticky nelep‰í. Tento rok jsme
museli ﬁe‰it tﬁi konkrétní pﬁípady, v nichÏ dvakrát do‰lo k medializaci
dvou HIV pozitivních osob (k níÏ samozﬁejmû nedali souhlas) a také
k mezinárodní lidsko-právní blamáÏi. V dobû vrcholícího boje s americkou administrativou o zru‰ení zákazu vstupu HIV pozitivních do
jejich zemû, zavedla âeská republika povinné HIV testování
u ÏadatelÛ o dlouhodobá víza z jedenácti zemí. Na‰tûstí byl tento
poÏadavek v tichosti po necelém pÛlroce zru‰en.
Ani na‰e âeská spoleãnost AIDS pomoc se nevyhnula mediální
skandalizaci, kdy jsem byl, jako pﬁedseda spoleãnosti, v MF Dnes
obvinûn, Ïe jsem byl ãlenem ministerské komise, která rozhodovala
o rozdûlení finanãních prostﬁedkÛ (i kdyÏ vlastního jednání
o projektech, kde pﬁipadal v úvahu konflikt zájmÛ, jsem osobnû
pﬁítomen nebyl) a která na‰í organizaci pﬁidûlila znaãn˘ podíl státní
dotace vûnované na program boje proti AIDS v âR. Tedy alespoÀ
z pohledu AIDS rozpoãtu, kter˘ nadále klesá a dosahuje nyní jen
sedmi miliónÛ neinvestiãních korun. To znamená ménû neÏ jednu
korunu na obyvatele âR za rok. Novináﬁ se jiÏ nezajímal o to, zda
tyto prostﬁedky byly vyuÏity efektivnû a Ïe si z nich ani pﬁedseda ani
nikdo jin˘ v organizaci nepoﬁídil vûci osobní potﬁeby (aãkoliv
vyznûní ãlánku k tomuto dojmu svádûlo).
Závûrem bych mûl pﬁedev‰ím podûkovat v‰em, kdo se o dvacet
let na‰í ãinnosti zaslouÏili: na‰im ãlenÛm, dobrovolníkÛm,
sponzorÛm, ÏurnalistÛm, klientÛm, lidem Ïijícím s HIV, ale i ﬁadû
lidí, kteﬁí sice na‰imi ãleny nikdy nebyli, pﬁesto jsou s námi propojeni
tak, jako bychom patﬁili do jejich rodiny.
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
e-mail
web

224 814 284, 224 810 345
info@aids-pomoc.cz
www.aids-pomoc.cz
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3. HOSPODA¤ENÍ V ROCE 2009

P¤ÍJMY ZA ROK 2009:
úãet 691 - dotace:
MZ âR neinvestice
MZ âR investice
MPSV âR
MV âR
MHMP
KÚ Stﬁedoãeského kraje
Mâ Praha 8
státní dotace celkem
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet

602 trÏby ze sluÏeb
642 trÏby z prodeje materiálu
648 ostatní provozní v˘nosy
662 úroky
668 ostatní finanãní v˘nosy
682 dary od organizací
682 dary od fyzick˘ch osob
684 ãlenské poplatky
911 Veﬁejné sbírky

ostatní pﬁíjmy celkem
pﬁíjmy za rok 2009:

3 711
5 250
1 150
100
725
390
50
11 376

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

701 193,00
2 670,00
48 657,50
505,73
2 513,39
769 125,68
606 992,00
10 000,00
1 660 110,90
3 801 768,20
15 177 768,20

V¯DAJE ZA ROK 2009:
investice 2.NP-3.NP+v˘tah
investice Multifunkãní sál
úãet 501 spotﬁeba materiálu
úãet 502 spotﬁeba energií
úãet 503 vodné
úãet 511 opravy a udrÏování
úãet 512 cestovné
úãet 513 náklady na reprezentaci
úãet 518 ostatní sluÏby
úãet 520 mzdy
úãet 524 zákonné poji‰tûní SP + ZP
úãet 527 zákonné sociální náklady
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7 149
993
2 096
390
58
535
90
123
1 332
2 946
796
10

247,98
500,00
250,66
480,00
474,00
166,42
277,00
850,00
675,14
684,00
073,00
533,00

úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet

528
541
546
548
551
562
563
568

ostatní sociální náklady
dary
odpis pohledávek
ostatní provozní náklady
odpisy dlouhodobého majetku
úroky sankãní
kurzovní ztráty
ostatní finanãní náklady

v˘daje celkem
V˘daja za rok 2009:

57 942,00
128 800,00
235,00
36 494,40
500 722,60
50,32
8 924,71
83 522,16
17 339 902,39
17 339 902,39

KONTROLNÍ TABULKA:
poãáteãní finanãní stavy k 1. 1. 2009
úãet 211 hlavní pokladna
úãet 22110 provozní bankovní úãet
úãet 22120 sbírkov˘ provozní úãet
úãet 22130 sbírkov˘ bank. úãet Leti‰tû
úãet 22140 k investicím
pﬁíjmy za rok 2009 celkem

240 538,00
2 583 831,05
15 395,66
6 091,79
-518,52
15 177 768,20

kontrolní souãet

18 023 106,18

v˘daje za rok 2009 celkem
17 339 902,39
nepenûÏní úpravy cash-flow
-567 602,51
koneãn˘ finanãní stav k datu 31.12.2009 1 250 806,30
kontrolní souãet

18 023 106,18

koneãné finanãní stavy k 31. 12. 2009 podrobnû
úãet 21110 hlavní pokladna
29 748,00
úãet 22110 provozní bankovní úãet
899 368,62
úãet 22120 sbírkov˘ provozní úãet
311 836,42
úãet 22130 sbírkov˘ bank. úãet Leti‰tû
9 853,26
koneãné stavy k 31.12. 2009 celkem

1 250 806,30
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4. ORGANIZAâNÍ STRUKTURA
SPOLEâNOSTI

V¯ROâNÍ âLENSKÁ SCHÒZE
P¤EDSEDNICTVO SPOLEâNOSTI
P¤EDSEDA âSAP

¤EDITEL DOMU SVùTLA

streetworker

vedoucí recepce
webmaster
sociální pracovník
zdravotní pracovník
správcdomue
fundraiser

preventivní pracovníci
koordinátor dobrovolníkÛ
dobrovolní pracovníci

pﬁedsednictvo spoleãnosti:
- pﬁedseda
- místopﬁedseda
- 9 ãlenÛ pﬁedsednictva

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Vladimír Ondris

kontrolní komise:
- pﬁedseda
Petr Bﬁinãil
- 2 ãlenové kontrolní komise
zamûstnanci spoleãnosti:
- ﬁeditel DS
- vedoucí recepce
- preventivní pracovník
- zdravotní pracovník
- sociální pracovník
- koordinátor dobrovolníkÛ
- webmaster
- správce domu
- fundraiser
- streetworker
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Miroslav Hlavat˘
Petr Sobek
Martin Hornych, Oldﬁich Ba‰ta
Milo‰ Kálavsk˘
Bc. Petr Hájek, Mgr. Milo‰ Topolovsk˘
Bc. Tomá‰ Rieger
Vladimír Ondris
Vûra Hornychová
Július Szabó
Mgr. Peter Porubsk˘, Petr Hanzlík

5. ZPRÁVA O âINNOSTI âSAP
A DOMU SVùTLA
Rok 2009 je pro Českou společnost AIDS pomoc, o.s. a Dům
světla rokem plným výročí:
20 let společnosti a 10 let Domu světla a 10 let AIDS poradny.
Co nám pﬁinesl a jak˘ byl rok 2009.
LEDEN
● Nástup nového zdravotníka v Domû svûtla
ÚNOR
● Zahájení spolupráce na projektu SIALON
● 26. února úmrtí kolegy Vladimíra Kováãe (33)
● Na‰e úãast na konferenci v Budape‰ti (Práva HIV pacientÛ v rámci
Evropské unie)
● Zapoãata rekonstrukce pÛdního prostoru
B¤EZEN
● StáÏ lékaﬁÛ a kolegÛ z NNO v Domû svûtla z Bosny a Hercegoviny
● Dobrovolník Petr Mach získal cenu „K¤ESADLO“ - cena za
dobrovolnickou ãinnost
DUBEN
● Rezignace na funkci místopﬁedsedy spoleãnosti Martin Hornych
● V˘roãní ãlenská schÛze v Domû svûtla
● Veletrh PRAGOMEDICA
● Na‰e úãast na semináﬁi - O‰etﬁovatelská péãe o HIV pozitivní
a AIDS nemocné (aneb v‰e, co byste chtûli vûdût o HIV a AIDS)
pro nelékaﬁské profese - Domov sv. Karla Boromejského (DCB)
● Na‰e úãast na meetingu v Kodani - Organizace HIV Europe
● Vstup âSAP do Organizace HIV Europe
● Probíhá testování obvinûn˘ch ve Vazební vûznici Praha Ruzynû
● Prezentujeme svoji ãinnost na Fóru v˘chovy ke zdraví
● Úãastníme se konference ve Vilniusu - Klinick˘ a sociální v˘zkum
na AIDS a drogy
● StáÏ studenta Romeda Felderera z Rakouska v Domû svûtla (stáÏ
trvala celkem 3 mûsíce)
KVùTEN
● Je zvolen zástupce âSAP do Etické komise FNB Praha
● V˘bûr kasiãek v Domû svûtla - hrub˘ v˘tûÏek byl 102.830,- Kã
● Probíhá 1. v˘bûr kasiãky na leti‰ti Praha Ruzynû v Terminálu Sever
2. Jde o veﬁejnou sbírku pro 6 organizací (âSAP, Centrum Paraple,
Na‰e dítû, Klokánek, DD Kladno a Klub pﬁátel dûtí v DD). Hrub˘
v˘tûÏek byl 169.832,84 Kã, z toho podíl pro âSAP 28.000,- Kã
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Koná se 2. roãník Bûhu proti homofobii
Koná se tradiãní akce na Václavském námûstí v rámci „Svûtlo pro AIDS“
● Akce „Svûtlo pro AIDS“, které poﬁádá Kraj Vysoãina a Spektrum
Vysoãina, o.s. v Jihlavû se úãastní na‰i zástupci
âERVEN
● Zvolen nov˘ místopﬁedseda âSAP
● Probíhá dal‰í testování na HIV ve Vazební vûznici Praha Ruzynû
● Je vydáno stavební povolení na investiãní akci „Závûreãná rekonstrukce
Domu svûtla“
● Úãastníme se konference v Ljubljani - HIV poradenství a testování
âERVENEC
● Ukonãeno ãlenství âSAP v CIVIL SOCIETY FORUM (poradní orgán EK)
● Podílíme se na v˘robû dal‰ího videoklipu pro ‰koly - ·IK CZ, s.r.o.
SRPEN
● V rámci firemního dobrovolnického dne pracujeme na pﬁípravû
prosincové sbírky „âERVENÁ STUÎKA“ - dobrovolníci z ﬁad
GSK pracují na odeslání 5.823 dopisÛ pro ‰kolská zaﬁízení po
celé republice. Do dopisÛ se vkládá Ïádost adresovaná vedení
‰kol o pomoc jejich studentÛ a ÏákÛ pﬁi realizaci veﬁejné sbírky.
ZÁ¤Í
● Koná se 12. Mezinárodní rekondiãní setkání HIV pozitivních ve
Stﬁelsk˘ch Ho‰ticích. Setkání se úãastní 60 osob. Tento roãník
plnû hrazen ze zdrojÛ âSAP.
● Úãastníme se konference infekãních lékaﬁÛ v Pardubicích
¤ÍJEN
● Otevﬁena AIDS poradna v Ostravû Porubû - bezplatné a anonymní
testování na HIV infekci v Moravskoslezském kraji
● Poﬁádáme jiÏ tradiãní konferenci „ÎIVOT S AIDS“ ve StráÏi pod
Ralskem
● Poprvé probíhá testování na HIV infekci ve vûznici Horní Slavkov
(v˘kon trestu), s testováním zároveÀ probíhá beseda o AIDS pro
zájemce o testování
● Ná‰ zástupce se úãastní INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
(poradní orgán) CANDLELIGHT AIDS MEMORIAL v Ghanû
LISTOPAD
● Podílíme se na úãasti evropského projektu MENTAL HEALTH a HIV/AIDS
● Úãastníme se konference v Berlínû - MSM a HIV prevence
●
●
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●

●
●
●
●

●
●

Odborní poradci na‰í AIDS poradny se úãastní semináﬁe „AIDS
a DROGY“, semináﬁ organizuje o.s. SNAD ve spolupráci
s Národním programem boje proti AIDS
Poprvé vyjíÏdí na‰e preventivní tramvaj kromû Prahy také v Ostravû,
v pﬁedveãer Svûtového dne boje proti AIDS
V Kolínû nad R˘nem se úãastníme konference EASC
Ná‰ lektor vystupuje na filmovém festivalu Mezipatra v Brnû
Probíhá 2. v˘bûr kasiãky na leti‰ti Praha Ruzynû v Terminálu Sever
2. Hrub˘ v˘tûÏek sbírky byl 243.418,96 Kã - z toho pﬁipadá na
âSAP podíl 40.000,-Kã.
Koná se dal‰í testování na HIV infekci ve Vazební vûznici Praha Ruzynû
Do akce „âervená stuÏka“ se pﬁihlásilo celkem 273 ‰kol z 5.823
osloven˘ch

PROSINEC
● „Svûtov˘ den boje proti AIDS“ probíhá, jako kaÏdoroãnû, na Václavském námûstí. Je zde umístûn informaãní stánek. Ve spolupráci
s Dopravním podnikem hlavního mûsta Prahy jezdí po Praze
preventivní tramvaj s názvem „Dopravní podnik proti AIDS“.
Cel˘ den se koná preventivní akce „âervená stuÏka“ spojená
s veﬁejnou celorepublikovou sbírkou.
● JiÏ po tﬁetí se koná „âervená stuÏka a my“, charitativní koncert,
kter˘ probíhá v Betlémské kapli, tuto akci pro nás poﬁádá NARI
MODELS, s.r.o. Tohoto roãníku se zúãastnilo cca 350 osob.
● „ART for life“, akce poﬁádaná skupinou mlad˘ch umûlcÛ, vrcholí
1. prosince, opût se jedná o velice úspû‰n˘ roãník
● Probíhá v˘bûr kasiãek v Domû svûtla - na sbírkov˘ úãet je uloÏeno
82.083,70 Kã
● 10.12.2009 probíhá slavnostní znovuotevﬁení Domu svûtla
● Tradiãní vánoãní besídka v Domû svûtla probíhá díky
sponzorsk˘m dárkÛm pro klienty od firmy GSK a ABOTT.
● V závûru roku se koná testování na HIV infekci ve vûznici Horní
Slavkov - jedná se o druhé testování spojené s besedou
● Je znám v˘sledek celorepublikové sbírky „âervená stuÏka 2009“.
Na bankovní úãet bylo zasláno 1.171.749,20 Kã; celkem se
zúãastnilo 263 ‰kol, 8 pﬁihlá‰en˘ch ‰kol se akce neúãastnilo
z dÛvodÛ chﬁipkové epidemie, prÛmûr na jednu ‰kolu 4.455,32 Kã.
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6. JEDNOTLIVÉ PROGRAMY,
PROJEKTY A âINNOST V R. 2009

SEZNAM DLOUHOLET¯CH PROJEKTÒ
V ROCE 2009:
❖

AIDS poradna - bezplatné anonymní testování
na HIV infekci
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❖

Edice Prevence

❖

Besedy o AIDS s HIV pozitivním lektorem

❖

Bezplatná nonstop telefonní AIDS poradna

❖

Internetová AIDS poradna

❖

Distribuce preventivních materiálÛ

❖

·umava - t˘denní rekondiãní pobyt

❖

Provoz a ãinnost âSAP a DS

❖

Gay streetwork

❖

Prevence a boj proti AIDS v Severomoravském kraji

❖

Závûreãná rekonstrukce Domu svûtla

7. SOCIÁLNÍ SLUÎBY
A SOCIÁLNÍ PRÁCE

Mgr. Milo‰ Topolovsk˘
sociální pracovník Domu svûtla
V roce 2009 pro nás bylo nejv˘znamnûj‰í zavr‰ení deseti let
zprovoznûní Domu svûtla a dvacáté v˘roãí zaloÏení âSAP, kdy jsme
bilancovali a vzpomínali na v‰echno dobré i ménû dobré, co se
v uplynul˘ch letech stalo. Ukázalo se, Ïe jsme u‰li velk˘ kus cesty,
za námi je hodnû práce i spokojen˘ch klientÛ.
Cílovou skupinou na‰í ãinnosti jsou osoby bez pﬁístﬁe‰í, s chronick˘m onemocnûním, s jin˘m zdravotním postiÏením a osoby, které
vedou rizikov˘ zpÛsob Ïivota nebo jsou tímto zpÛsobem Ïivota
ohroÏeny a jsou HIV pozitivní nebo AIDS nemocné. Tedy osoby,
které ztratily domov nebo ubytování a neumûjí nebo nemohou svoji
komplikovanou situaci ﬁe‰it bez pomoci a jsou ohroÏeny sociálním
vylouãením. SluÏby jsou poskytovány osobám od 18 let, bez rozdílu
pohlaví, rasy, náboÏenského vyznání ãi sexuální orientace.
Hlavním cílem poskytovan˘ch sluÏeb je pomoci uÏivatelÛm tak,
aby byli schopni ﬁe‰it samostatnû své problémy a nestali se závisl˘mi
na systému sociální pomoci, nebo aby se jejich závislost minimalizovala. Dále je to podpora uÏivatelÛ v prohlubování znalostí
vlastních práv a povinností a to pomocí individuálních plánÛ,
motivace a odpovûdnosti k ﬁe‰ení sv˘ch problémÛ.

AZYLOVÉ DOMY
V roce 2009 byla tato sluÏba poskytnuta 29 uÏivatelÛm, prÛmûrná
obloÏnost byla 13,48. V rámci této sluÏby bylo poskytnuto 59
konzultací v celkové délce 61,5 hodin.
SLUÎBA 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 zaﬁízení a dovolí-li mu to zdravotní stav, zapojit se zpût do
pracovního Ïivota. KaÏdému klientovi, jehoÏ individuální situace to
vyÏaduje, pomohou pracovníci k obnovení kontaktu s blízk˘mi,
pﬁípadnû podpoﬁí vytvoﬁení nov˘ch kontaktÛ, vytváﬁen˘ch na
základû svépomocn˘ch sítí.
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■

SOCIÁLNù AKTIVIZAâNÍ SLUÎBY

Sociálnû aktivizaãní sluÏba si klade za cíl, aby klient mohl vyuÏít
v‰echny moÏnosti k návratu do bûÏného Ïivota 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 2009 poskytnuta 12 klientÛm. V rámci
této sluÏby jsme poskytli 312 konzultací, z toho 91 se t˘kalo
sociálního poradenství, tj. poskytnutí základních informací o moÏnostech ﬁe‰ení obtíÏné sociální situace, které vypl˘vají ze zákonÛ
o sociálním zabezpeãení a pomoci v hmotné nouzi a 278
prÛbûÏn˘ch intervencí. Tato sluÏba je klientÛm poskytována bez
úhrady.
■

OSOBNÍ ASISTENCE

SLUÎBA osobní asistence si klade za cíl, aby byla kaÏdému uÏivateli
poskytnuta taková míra pomoci a podpory, jakou jeho osobní,
sociální a zdravotní situace vyÏadují. 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 sluÏby. Bude-li si to klient pﬁát, zprostﬁedkujeme mu
kontakty se sociálním prostﬁedím, jenÏ díky své situaci nemÛÏe bez
pomoci a podpory realizovat.
V roce 2009 byla tato sluÏba poskytnuta 5 klientÛm v poãtu 682
hodin.
KaÏdému z klientÛ nebo zájemcÛ o na‰e sluÏby jsou k dispozici
informace na webov˘ch stránkách âSAP. K dispozici máme
informaãní letáky a broÏury, které informují ‰irokou veﬁejnost
o na‰ich sluÏbách. Informace o na‰í organizaci mohou klienti také
dostat ve v‰ech AIDS centrech v âeské republice.
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■

SPOLUPRÁCE P¤I VZDùLÁVÁNÍ

I v roce 2009 jsme nadále poskytovali studentÛm moÏnost absolvování odborn˘ch praxí v na‰em sociálním zaﬁízení. Tuto moÏnost
vyuÏili 4 studenti vysok˘ch ‰kol, 18 studentÛ vy‰‰ích odborn˘ch
‰kol a 11 studentÛ stﬁedních ‰kol.
Obsahem praxe bylo:
• seznámení se s âSAP a Domem svûtla
• seznámení se s problematikou HIV/AIDS
• seznámení se s poskytovan˘mi sociálními sluÏbami
• zapojení se do procesu poskytování sociálních sluÏeb Domu svûtla
• seznámení se s preventivními aktivitami âSAP a Domu svûtla
a zapojení se do nich
• úãast na pﬁedná‰kov˘ch aktivitách preventivních pracovníkÛ
• seznámení se s administrativní agendou spojenou se sociálními
sluÏbami, provozem neziskové organizace aj.
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8. TABULKY

❖ Besedy v období 2003 – 2009
rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
celkem

poãet besed
69
142
295
331
433
300
348
1 918

poãet posluchaãÛ
3 454
5 342
13 367
19 072
20 627
22 707
25 328
109 897

posluchaãi/beseda
50,06
37,62
45,31
57,62
47,64
75,69
72,78
57,30

❖ souhrn telefonÛ 1999 - 2009 Linka AIDS pomoci
MùSÍC
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
celkem

CELKEM
217
1 108
826
778
743
848
1 728
4 718
3 834
3 947
3 721
22 468
94,27%

MUÎI
108
523
469
411
424
382
749
1 493
1 605
1 696
1 731
9 591
42,69%

ÎENY
97
403
273
286
248
311
612
1 177
944
1 182
1 118
6 651
29,60%

ZNEUÎ.
12
182
84
81
71
155
367
2 048
1 285
1 069
872
6 226
27,71%

❖ obloÏnost Domu svûtla v období 1999 - 2009
rok
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
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

4

15

19

24

35

36

30

32

31

32

❖ souhrn dotazÛ 4/2006 – 2009 Internetová AIDS poradna
MùSÍC
2006
2007
2008
2009
celkem

CELKEM
1 021
830
981
1 045
3 877

MUÎI
508
452
536
580
2 076
53,55%

ÎENY
427
344
400
409
1 581
40,78%

ZNEUÎ.
86
34
44
56
220
5,67%

❖ náv‰tûvnost webov˘ch stránek www.aids-pomoc.cz
MùSÍC
LEDEN
ÚNOR
B¤EZEN
DUBEN
KVùTEN
âERVEN
âERVENEC
SRPEN
ZÁ¤Í
¤ÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
CELKEM

2009
4921
13,48
29

2008
38 207
37 131
37 314
34 207
32 746
24 201
27 943
38 899
40 985
39 001
38 136
37 637
426 407

2009
35 625
52 805
76 396
59 064
58 170
50 027
51 914
55 208
48 945
61 322
63 706
64 844
678 026

ROZDÍL 08-09
-2 582
15 674
39 082
24 857
25 424
25 826
23 971
16 309
7 960
22 321
25 570
27 207
251 619

nejvíce náv‰tûvníkÛ v hodinû: 20:00 - 21:00 (6,3%)
nejménû náv‰tûvníkÛ v hodinû: 4:00 - 5:00 (0,4%)
nejvíce náv‰tûvníkÛ v den: pondûlí (18,9%)
nejménû náv‰tûvníkÛ v den: sobota (9,6%)
nejvíce nav‰tûvovan˘ mûsíc: bﬁezen (11,9%)
nejménû nav‰tûvovan˘ mûsíc: ãervenec (7,9%)
oblíbenost kapitol: 1. V‰eobecná poradna
2. Co je AIDS
3. Info - statistiky
nárÛst náv‰tûvnost v porovnání s rokem 2008:

+ 59%
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❖ souhrn v˘sledkÛ testování v Domû svûtla,
sledované období 31. ﬁíjen 1999 - 31. prosinec 2009
Poãet
náv‰tûv

Sledované skupiny

Celkem
odbûry

H

T

K

P

Ost.

MuÏi

Îeny

Celkem
náv‰tûv

37
351
382
413
685
1020
1366
1755
2078
2509
2432

37
262
307
333
604
905
1192
1573
1736
2235
1750

74
613
689
746
1289
1925
2558
3328
3814
4744
4182

66
561
644
675
1197
1816
2413
3190
3723
4634
4083

12
123
148
161
252
379
489
572
663
774
845

1
19
26
16
27
31
39
52
44
88
136

3
13
11
12
15
34
71
52
65
108
112

0
6
8
7
11
13
14
15
27
25
22

58
452
496
550
984
1468
1945
2637
3015
3749
3067

ÚHRNEM 13028 10934

23962

23002

4433

464

496

148

18421

Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Vysvûtlivky: H= Homosexuál;

T= IUD, injekãní uÏivatel drog; K= sexuální kontakt s HIV pozitivním;

❖ testování na HIV infekci - AIDS poradna v Ostravû
sledované období 15. ﬁíjen 2009 - 31. prosinec 2009
Poãet
náv‰tûv

H

T

K

P

Ost.

MuÏi

Îeny

2009

54

32

86

85

23

5

1

1

56

ÚHRNEM

54

32

86

85

23

5

1

1

56

Vysvûtlivky: H= Homosexuál;
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Sledované skupiny

Celkem
odbûry

Celkem
náv‰tûv

Rok

T= IUD, injekãní uÏivatel drog; K= sexuální kontakt s HIV pozitivním;

Vûková struktura

HIV+

do 18 let 19-25 let nad 25 let

Neodebráno
MuÏi

Îeny

Opakované
kontroly

poãet
%
%
neode- nevyzved- nevyzvedbran˘ch nut˘ch
nut˘ch
klientÛ v˘sledkÛ v˘sledkÛ

4
63
81
45
109
144
213
138
234
199
150

41
296
359
397
642
985
1177
1531
1636
1984
1677

29
254
249
304
538
796
1168
1659
1944
2561
2355

0
1
1
5
5
2
18
12
22
9
22

3
30
25
41
44
54
76
65
37
57
57

5
22
20
30
48
55
69
73
54
53
42

0
0
83
107
168
228
275
346
427
570
563

10,81
8,48
6,53
9,53
7,14
5,66
5,67
4,15
2,39
2,32
2,37

2
44
23
36
64
65
89
148
145
199
151

3,03
7,84
3,57
5,33
5,35
3,58
3,69
4,64
3,89
4,29
3,70

1380

10725

11857

97

489

471

2767

4,01

917

4,05

P= prostituující; Ost.= ostatní

Vûková struktura

HIV+

do 18 let 19-25 let nad 25 let

Neodebráno
MuÏi

Îeny

Opakované
kontroly

poãet
%
%
neode- nevyzved- nevyzvedbran˘ch nut˘ch
nut˘ch
klientÛ v˘sledkÛ v˘sledkÛ

8

30

48

0

1

0

1

0,86

7

8,214

8

30

48

0

1

0

1

0,86

7

8,214

P= prostituující; Ost.= ostatní
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9. ZDRAVOTNÍ PRACOVNÍK V DS

Milo‰ Kálavsk˘
zdravotník
Je znatelné, Ïe DÛm svûtla v poslední dobû zaznamenává stále
vût‰í nárÛst tûch, kteﬁí se pﬁicházejí dobrovolnû otestovat. Pro mnohé
je dÛvodem bezplatné testování – odbûry, ale pﬁedev‰ím je pro mnohé
dÛleÏitou prioritou právû poskytovaná a zaruãená anonymita.
V poslední dobû má beze sporu v˘znamn˘ vliv na zv˘‰en˘ zájem
o testování fakt, Ïe se nejen problematika HIV, ale i funkãnost a sluÏby
DS objevují v médiích, jako jsou televizní reportáÏe, ãlánky v tisku
a na internetu.
Na existenci této moÏnosti nechat se bezplatnû a anonymnû
otestovat je moÏné dnes narazit prakticky na kaÏdém kroku v bûÏném
Ïivotû, aniÏ by ãlovûk patﬁil do nûkteré z rizikov˘ch skupin.
Îijeme v dobû, která na druhou stranu dává víc volnosti, prostoru pro
to, aby pﬁedev‰ím mladí lidé snáze neÏ kdysi pﬁi‰li do styku lehce
dostupnému poku‰ení, aÈ uÏ ve formû promiskuitního sexuálního
chování, nebo uÏitím a uÏíváním mûkk˘ch a dost ãasto následnû
i tvrd˘ch drog.
DÛm svûtla rovnûÏ spolupracuje s vûzeÀsk˘m zaﬁízením v Horním
Slavkovû, kde bylo v roce 2009 zahájeno testování tamních vûzÀÛ
a jiÏ nûkolik let testujeme na HIV infekci ve vazební vûznici v Ruzyni.
DÛm svûtla v‰ak není jen odbûrov˘m místem na testování krve, ale
také pﬁechodn˘m domovem, zázemím a azylem pro ty, kteﬁí se
v dÛsledku své nemoci ocitnou v bezv˘chodné situaci. Pro nûkteré to
mohou b˘t situace, kdy pﬁijdou o rodinu, resp.ztratí rodinné zázemí,
po zji‰tûní a svûﬁení se svému okolí se svou nemocí. Nûkteﬁí
v dÛsledku pﬁiznání se o svém zdravotním stavu mohou pﬁijít
i o zamûstnání a to v‰e jsou situace a kroky, které mohou vést takto
zoufalého ãlovûka do Domu svûtla, kter˘ se nestává pro nûj jen
domovem, ale i novou ‰ancí a nadûjí.
Zdravotník DS ve spolupráci se sociálnû-psychologick˘m
pracovníkem DS napomáhá sv˘m klientÛm zvládat prÛbûh nemoci
a ﬁe‰í s kaÏd˘m klientem jeho individuální problémy, neboÈ u kaÏdého
jedince jsou problémy a dÛsledky nemoci odli‰né. S pﬁihlédnutí ke
konkrétnímu zdravotnímu stavu klienta, pomáhá zdravotník
v situacích, kdy jsou nemocní odkázáni na pomoc druh˘ch, aÈ uÏ se
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to t˘ká napﬁ. zvládnutí hygienick˘ch potﬁeb, pﬁevazÛ, nebo klasického
zdravotního o‰etﬁení. V pﬁípadû závaÏnûj‰ích komplikací jinak
sobûstaãn˘ch klientÛ, konzultuje zdravotník vzniklé problémy
s lékaﬁem DS, nebo po dohodû se zdravotnick˘m zaﬁízením
nemocnice na Bulovce, kde má vût‰ina klientÛ svého o‰etﬁujícího
lékaﬁe.
K tûmto lékaﬁÛm klienti pravidelnû docházejí na kontroly,
konzultace a stejnû tak jsou jimi pﬁedepisovány léky, které klienti
uÏívají.
Zdravotník DS vede evidenci kaÏdého klienta, jejíÏ souãástí jsou
i termíny odbûrÛ a kontrol, které klient absolvuje. Na zdravotníka DS
se klienti obracejí i v pﬁípadech, kdy potﬁebují objednat na rÛzná
vy‰etﬁení, zákroky a stejnû tak pokud mají zdravotní problémy
a potﬁebují lék napﬁíklad na bolest, nachlazení, kter˘ je ze zdrojÛ
lékárny DS.
O v˘deji lékÛ vede zdravotník evidenci, kde zaznamená komu byl
lék vydán, název léku, mnoÏství, datum a ãas v˘deje. V pracovnû
zdravotníka DS jsou k dispozici i archivované dokumentace jako
napﬁ. protokoly o testování, oãkování, zdravotní a o‰etﬁovatelská
dokumentace, domácí a provozní ﬁád aj. Zdravotník DS rovnûÏ
sleduje zásoby zdravotnick˘ch pomÛcek, které jsou nezbytné jak pro
odbûry krve, tak i napﬁíklad vybavení lékárny DS.
Klienti, kter˘m to umoÏÀuje zdravotní stav, mohou vyuÏívat
i tûlocviãnu, která je souãástí zdravotnického oddûlení DS a je vybavena nejedním posilovacím zaﬁízením.
KaÏd˘ den je zdravotník DS v kontaktu s klienty, kteﬁí jsou ubytováni
v DS. Dochází k nim do jejich pokojÛ, kde dohlíÏí na udrÏování
poﬁádku, konzultuje s klienty jejich problémy, potﬁeby a je jim plnû
k dispozici spoleãnû s ostatními pracovníky DS.
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10. DOBROVOLNICKÁ SLUÎBA
V DOMù SVùTLA V ROCE 2009

Bc. Tomá‰ Rieger
koordinátor dobrovolníkÛ
Stejnû jako v pﬁedchozích letech bych i letos rád na tomto místû
nejprve podûkoval na‰im dobrovoln˘m spolupracovníkÛm, bez
nichÏ bych si práci v Domû svûtla neumûl jiÏ pﬁedstavit, a to ani já,
ani mí kolegové. Dûkovat je tﬁeba o to více a dÛraznûji a to za prvé,
Ïe oblast, kterou si pro svou prosociální ãinnost zvolili, nepatﬁí mezi
ty lákavé jako je práce s dûtmi nebo se seniory a za druhé se celá
spoleãnost, vãetnû rodin dobrovolníkÛ, pochopitelnû, pot˘ká
s dopady ekonomické recese ãi moÏná dokonce krize a i v této
sloÏité dobû se pﬁesto najdou lidé, kteﬁí jsou ochotni vûnovat svÛj ãas
a sílu na ãinnosti, které negenerují Ïádn˘ zisk. Nemluvû o tom zisku
vnitﬁním, kter˘ hﬁeje u srdce. Proto tedy díky Vám v‰em,
dobrovolnice a dobrovolníci, Ïe jste a Ïe jste právû u nás!
Jakkoli jsme mohli na konci roku 2008 konstatovat, Ïe je na‰e
dobrovolnická základna pomûrnû dobﬁe kvalitativnû a kvantitativnû
obsazena, zmûnila se nûkolikrát bûhem roku 2009 situace a my jsme
opût museli hledat dobrovolníky nové za ty, kteﬁí z nejrÛznûj‰ích
dÛvodÛ svou dobrovolnickou ãinnost pro âSAP ukonãili. Celoroãním
náborem dobrovolníkÛ, kter˘ v‰ak byl ménû intenzivní neÏ v roce
pﬁedchozím, jsme získali ﬁadu adeptÛ na dobrovolníky (ﬁádovû jich
byly necelé tﬁi desítky), z nichÏ jsme 7 pro‰kolili v povinném
dvoudenním úvodním ‰kolení. Z tohoto poãtu 4 dobrovolníci jiÏ
vykonávají samostatné sluÏby v Domû svûtla, 1 se je‰tû ‰kolí na
asistovan˘ch pﬁísluÏbách s mentory, 1 se po absolvování ‰kolení,
resp. v prÛbûhu pﬁísluÏeb rozhodl ve své dobrovolnické ãinnosti
nepokraãovat a jedna dobrovolnice z osobních a zdravotních
dÛvodÛ doãasnû pﬁeru‰ila svou dobrovolnou ãinnost.
Pokud dobrovolník ukonãí své pÛsobení z osobních ãi napﬁ.
pracovních dÛvodÛ, smíﬁíme se s tím, dobrovolníkovi podûkujeme
a rozlouãíme se. Na konci února 2009 nás v‰ak opustil jeden
„dobrovolník“, kterému jsme nepodûkovali. Nestihli jsme to.
Vladimíra Kováãe nûkolik posledních let trápila zákeﬁná nemoc, která
nad ním 26. 2. 2009 ve vûku nedoÏit˘ch 34 let definitivnû zvítûzila.
Vladimír uÏ nûkolik posledních let dobrovolníkem v pravém slova
smyslu nebyl, ale v âSAP pracoval a kaÏd˘, kdo pracuje v nûjaké
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nestátní neziskové organizaci, je sv˘m zpÛsobem dobrovolníkem, byÈ
za svou práci pobírá nûco, ãemu se v komerãní sféﬁe ﬁíká mzda. Do
textu v˘roãní zprávy se tﬁeba patos nehodí, já si v‰ak pﬁesto dovolím
alespoÀ touto cestou Vláìovi podûkovat. Díky, Vláìo!
PREVENTIVNÍ A DAL·Í AKCE,
SEMINÁ¤E A ÚâAST DOBROVOLNÍKÒ
❚

Úklid Domu svûtla po rekonstrukci 3. NP
18. 4. 2009
úãast: 10 dobrovolníkÛ

❚

Zdravotnick˘ veletrh Pragomedica 2009
21. – 24. 4. 2009
úãast: 10 dobrovolníkÛ

❚

Vzpomínková akce na zemﬁelé na AIDS - Candlelight Memorial Day
17. 5. 2009
úãast: 14 dobrovolníkÛ

❚

Semináﬁ/konference „Îivot s AIDS“ - StráÏ pod Ralskem
7. – 9. 10. 2009
úãast: 1 dobrovolník

❚

Art For Life - kampaÀ ve prospûch Domu svûtla - v˘stavy, aukce
listopad - prosinec 2009
úãast: 5 dobrovolníkÛ

❚

Mezinárodní den boje proti AIDS - âervená stuÏka (sbírková akce)
1. 12. 2009
úãast: 24 dobrovolníkÛ

❚

Úklid Domu svûtla po celkové rekonstrukci
5. 12. 2009
úãast: 9 dobrovolníkÛ
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Mimo tyto osvûtové preventivní akce a nad rámec sluÏeb v Domû
svûtla a na Telefonní lince AIDS pomoci pomáhali také v roce 2009
na‰i dobrovolníci v rámci osobní asistence klientÛm, kteﬁí nejsou
ubytovaní v Domû svûtla, av‰ak o tuto pomoc si u nás poÏádali. Jde
o jiÏ tradiãní souãást dobrovolnické sluÏby. Zde se jedná pﬁedev‰ím
o doprovod na úﬁady a pomoc s vyﬁizováním nejrÛznûj‰ích úﬁedních
úkonÛ, v˘pomoc v domácnosti (úklid, drobné nákupy) a doprovod
k lékaﬁi. Kromû praktické sloÏky této ãinnosti je dÛleÏit˘ pﬁedev‰ím
i fakt, Ïe se dobrovolník pﬁi této práci stává pro klienta kamarádem,
resp. nûk˘m, kdo s ním tráví ãást dne.
âas od ãasu je âeská spoleãnost AIDS pomoc poÏádána, aby
zajistila informaãní stánek na nûkter˘ch party v nejrÛznûj‰ích
klubech. Byl to nûkolikrát i pﬁípad loÀského roku. Obsluhu
infostánku pak zaji‰Èují zpravidla také dobrovolníci v doprovodu
kmenov˘ch zamûstnancÛ âSAP, o.s.
V roce 2009 se uskuteãnilo 10 intervizních setkání. Bûhem letních
prázdnin tato formální setkání nejsou a s dobrovolníky tak
komunikujeme pﬁeváÏnû osobnû a nebo elektronicky. Z kaÏdého
setkání je poﬁizován zápis, kter˘ je posléze rozesílán v‰em
dobrovolníkÛm a vedení spoleãnosti. Tento je zároveÀ archivován
u koordinátora dobrovolníkÛ a vyvû‰en na nástûnce pro dobrovolníky.
V období mezi 11. a 14.11.2009 se koordinátor dobrovolníkÛ na
pozvání organizace European AIDS Clinical Society (EACS) zúãastnil
12. evropské konference o AIDS v Kolínû nad R˘nem (SRN), kde bylo
jedno z hlavních témat vûnováno právû dobrovolnické práci v oblasti
HIV/AIDS. Ubytování, stravování, dopravu a úãastnick˘ poplatek
hradila EACS. âSAP, o.s. kryla pouze diety.
Od nûkolika sponzorÛ se nám podaﬁilo získat rÛzné drobné dárky
(zdarma vstupenky do kin, aquaparku apod.). Tyto dárky jsme pﬁedali
dobrovolníkÛm, kteﬁí se nejaktivnûji zapojovali do preventivních
a dal‰ích akcí poﬁádan˘ch na‰í spoleãností. Dobrovolníci byli rovnûÏ
pozváni (a mnozí pozvání pﬁijali a vyuÏili) na oslavy 20. v˘roãí
existence âSAP, o.s. a na Vánoãní besídku pro klienty a pﬁátele
Domu svûtla.
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V¯HLED A PLÁN NA ROK 2010
I v roce 2010 hodláme pokraãovat v dal‰ím vzdûlávání na‰ich
dobrovoln˘ch spolupracovníkÛ, které se dûje pﬁeváÏnû formou
pﬁedná‰ek a besed odborníkÛ na aktuální témata.
Stejnû jako jiÏ dvakrát v minul˘ch letech i letos nominujeme
jednu z na‰ich dlouholet˘ch dobrovolnic, paní Janu Pacákovou,
DiS., na cenu Kﬁesadlo – cenu pro nejlep‰ího dobrovolníka roku
2009 za hl. mûsto Prahu. Rozhodnutí komise zatím neznáme. Budu
si ale pﬁát, aby se Jana umístila stejnû dobﬁe jako Veronika Kulíﬁová
za rok 2006 a Petr Mach za rok 2008.
Dále budeme samozﬁejmû pokraãovat v zapojování na‰ich dobrovolníkÛ
do osvûtovû preventivních akcí, které jiÏ mají v na‰í spoleãnosti tradici.
V roce 2010 se budeme i nadále snaÏit prÛbûÏnû doplÀovat kádr
dobrovolníkÛ, ve kterém neustále dochází k úbytkÛm. Je to vût‰inou
zpÛsobeno faktem, Ïe dobrovolník po dokonãení studia nastoupí do
zamûstnání a nemá jiÏ tolik volného ãasu, kter˘ by mohl vûnovat
dobrovolnické ãinnosti. Dále se tak dûje také z jin˘ch, vesmûs
osobních dÛvodÛ jednotliv˘ch dobrovolníkÛ. MÛÏe se také
pochopitelnû stát, Ïe dobrovolníka odmítneme my, pokud zjistíme
skuteãnost, která se nesluãuje s na‰imi pﬁedstavami o dobrovolníkovi
âSAP, o.s. K vyjasnûní tûchto skuteãností slouÏí pﬁijímací proces pﬁi
vzniku dobrovolnického vztahu kaÏdého ze zájemcÛ. Ke konci roku
2009 byl pomûr poãtu aktivních dobrovolníkÛ k potﬁebám na‰í
organizace témûﬁ vyrovnan˘. 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
a pro‰kolování nov˘ch pomocníkÛ pokraãovat i v roce 2010.
Ná‰ dobrovolnick˘ program je od roku 2006 akreditován
Ministerstvem vnitra âR. V roce 2009 se nám podaﬁilo pro ná‰
program získat akreditaci novou na dal‰í tﬁi roky. Skuteãnost, Ïe je ná‰
dobrovolnick˘ program akreditovan˘ MV âR bezpochyby zv˘‰ila na‰i
prestiÏ a pomohla a pomáhá nám v získávání nov˘ch dobrovolníkÛ.
Dobrovolnick˘ program v Domû svûtla pro‰el v prosinci 2009
státní kontrolou MV âR zamûﬁenou na plnûní poÏadavkÛ zákona
ã. 198/202 Sb. V˘sledek kontroly znûl: bez závad.
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11. PREVENTIVNÍ BESEDY
V ROCE 2009

Martin Hornych a Oldﬁich Ba‰ta
preventivní pracovníci, lektoﬁi âSAP, o. s.
Jednou z na‰ich nejstar‰ích preventivních aktivit jsou besedy o problematice AIDS. Tyto provádíme v zaﬁízení, které o besedu poÏádá, nebo
se besedy konají pﬁímo v Domû svûtla, v centru prevence a boje proti
AIDS. Beseda v Domû svûtla je vÏdy spojená s prohlídkou tohoto zaﬁízení.
Rok 2009 byl, co do poãtu proveden˘ch besed, rokem velice úspû‰n˘m.
Celkem bylo provedeno 348 besed, poãet posluchaãÛ byl 25 328.
Z celkového poãtu proveden˘ch besed provedl lektor Martin
Hornych 163 besed, lektor Oldﬁich Ba‰ta 162 besed, sociální
pracovníci Petr Hájek a Milo‰ Topolovsk˘ celkem 6 besed atd.
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 net˘kají pouh˘ch stroh˘ch faktÛ o HIV/AIDS, 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 nepodloÏen˘ negativní postoj
spoleãnosti k lidem infikovan˘m HIV.
Pﬁi besedách spolupracujeme také s jin˘mi sdruÏeními zaãlenûn˘mi
do Fóra nevládních organizací pracujícími v problematice HIV/AIDS
v âeské republice a to s MââK, SPRSV, Spektrum Vysoãina, 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, lubrikanty aj.
Preventivní besedy stále provádíme zdarma. V první ﬁadû
vycházíme vstﬁíc tûm ‰kolsk˘m zaﬁízením, která s námi spolupracují
na preventivnû informaãní kampani âervená stuÏka spojené
s poﬁádáním celorepublikové sbírky.
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12. STREETWORKER

Mgr. Peter Porubsk˘
streetworker

Tento projekt patﬁí mezi nejmlad‰í preventivní aktivity âSAP.
Vznikl jako reakce na vysok˘ podíl pﬁenosu HIV infekce
prostﬁednictvím homosexuálního styku. Realizuje se od roku 2008
a jeho hlavním posláním je distribuce preventivních balíãkÛ
obsahujících kondom, lubrikant a informaãní letáky o HIV/AIDS
a dal‰ích sexuálnû pﬁenosn˘ch nemocech. Cílovou skupinou
projektu jsou muÏi mající sex s muÏi (MSM).
Vlastní práce streetworkera spoãívala v nav‰tûvování míst podnikÛ, které MSM vyhledávají. ·lo o gay kluby, diskotéky, kavárny,
sauny nebo porno-kina (celkovû 15 podnikÛ v Praze a 5 podnikÛ
v Brnû). V tûchto podnicích pak pracovník kontaktoval klienty
a rozdával preventivní balíãky. Pokud to podmínky na místû alespoÀ
trochu umoÏÀovaly, navazoval s náv‰tûvníky podnikÛ rozhovor, pﬁi
kterém poskytoval základní informace o HIV a pohlavnû pﬁenosn˘ch
nemocech, moÏnostech testování, souãasn˘ch statistikách ‰íﬁení
infekce HIV v âR i ve svûtû a pﬁedev‰ím motivoval klienty k bezplatnému a anonymnímu testování v poradnû Domu svûtla.
Úspû‰nost tohoto projektu dokazují statistiky z poradny: od roku
2007 se zv˘‰il poãet gayÛ v poradnû z 663 v roce 2007, na 789
v roce 2008 (první rok fungování streetworkera), aÏ na 845 v roce
2009 (druh˘ rok realizace projektu).
V roce 2009 se podaﬁilo distribuovat aÏ 7736 preventivních balíãkÛ
(z toho 250 v Brnû). To je oproti roku 2008, kdy streetworker
distribuoval 4135 balíãkÛ, nárÛst o 87%.
Úspû‰ná byla také spolupráce s organizací Rozko‰ bez rizika, pﬁi
které byly v gay klubech v Brnû distribuované balíãky s informací
o aktuálním testování na HIV protilátky brnûnskou poboãkou
Rozko‰e bez rizika u pﬁíleÏitosti Svûtového dne boje proti AIDS.
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13. VE¤EJNÁ SBÍRKA
„âERVENÁ STUÎKA 2009“

Petr Sobek

vedoucí recepce, koordinátor veﬁejné sbírky
Jako kaÏd˘ rok se i v roce 2009 poﬁádala celorepubliková veﬁejná
sbírka „âervená stuÏka“. Leto‰ní byla jiÏ 8. v poﬁadí. Oproti
pﬁede‰l˘m roãníkÛm, kdy jsme poﬁádali tuto akci se Spoleãností pro
plánování rodiny a sexuální v˘chovu pod vedením Mgr. Zuzany
Prouzouvé, jsme roãník 2009 poﬁádali jako spoleãnost sami. V˘tûÏek
byl tedy urãen pouze pro âeskou spoleãnost AIDS pomoc, o.s.
a potﬁeby Domu svûtla.
V leto‰ním roce bylo osloveno celkem 5.823 ‰kolsk˘ch zaﬁízení,
a to základní ‰koly, stﬁední ‰koly, vy‰‰í odborné ‰koly a konzervatoﬁe.
Z tohoto poãtu se do sbírky zapojilo celkem 273 ‰kol z celé âeské
republiky. Do ulic vy‰lo 1622 dvojic ÏákÛ ãi studentÛ, vybaven˘ch
zaplombovan˘mi penûÏními vaky a plnou mocí, spolu
s informaãním materiálem o problematice HIV/AIDS. Dvojice
oslovovaly své spoluobãany a nabízely jim odznak âervené stuÏky,
jakoÏto symbol solidarity s lidmi HIV pozitivními a AIDS nemocn˘mi
a symbol boje proti AIDS.
Celkov˘ v˘tûÏek leto‰ní sbírky byl 1 171.749,20 Kã. PrÛmûr na
jednu ‰kolu ãinil 4.455,32 Kã. Nûkteré ze ‰kol, které se pﬁihlásily do
sbírky, ji nakonec nemohly zrealizovat z dÛvodu vyhlá‰ení chﬁipkové
epidemie v jejich regionu. Jednalo se o 8 ‰kolsk˘ch zaﬁízení.
Zá‰titu nad tímto projektem pﬁevzala ministrynû ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy, paní PhDr. Miroslava Kopicová.
Podûkování patﬁí v‰em na‰im dobrovolníkÛm za vstﬁícnou pomoc
pﬁi realizaci tohoto projektu.
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14. AIDS PORADNA V OSTRAVù

Petr Hanzlík
streetworker

AIDS poradna v Moravskoslezském kraji zaãala svou ãinnost 8.
ﬁíjna 2009 v prostorách Infekãní kliniky ve Fakultní nemocnici
s poliklinikou v Ostravû Porubû. Jejím odborn˘m garantem se stala
MUDr. Lenka Olbrechtová, lékaﬁka AIDS centra Ostrava. V poradnû
bylo do 31.12. 2009 provedeno 85 odbûrÛ krve k vy‰etﬁení na HIV
infekci. Celkem poradnu nav‰tívilo 86 klientÛ. Odbûry se provádûly
také v K-Centru, kde cílovou skupinou byli injekãní uÏivatelé drog.
S vedením K-Centra byla domluvena dal‰í spolupráce na rok 2010.
Po zahájení ãinnosti AIDS poradny nabídla spolupráci pro
podporu prevence také farmaceutická spoleãnost JANSSEN-CILAG.
Na základû její podpory projela Ostravou dne 30. listopadu 2009
v rámci Svûtového dne boje proti AIDS preventivní tramvaj. Do této
aktivity se zapojil také Dopravní podnik mûsta Ostravy.
Ve spolupráci s lékaﬁi AIDS centra ve FNsP Ostrava Poruba
a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje byly
organizovány na území regionu preventivní pﬁedná‰ky na ‰kolách
a pro ‰irokou veﬁejnost. Informace o ãinnosti AIDS poradny se jiÏ
roz‰íﬁily mezi veﬁejnost a o sluÏby AIDS poradny je projevován stále
vût‰í zájem.
V rámci aktivit tohoto projektu pÛsobí pracovník âSAP, o.s. jako
streetworker mezi rizikov˘mi cílov˘mi skupinami osob, kter˘mi jsou
v oblasti rizika pﬁenosu HIV v tomto regionu mladí lidé mezi 16 a 25
lety, pﬁíslu‰níci gay minority a injekãní uÏivatelé drog. Streetworker
nav‰tûvuje místa, kde se zástupci tûchto skupin zdrÏují, tedy hlavnû
noãní podniky ve mûstech v regionu, zejména v Ostravû. Na základû
osobního rozhovoru pﬁedkládá tûmto lidem informace o rizicích,
která mohou vystavit ãlovûka nákaze HIV, o tom jak se riziku
vyhnout, kdy a kam zajít na testování a koho lze kontaktovat
v pﬁípadû jakéhokoliv problému ãi dotazu v souvislosti
s problematikou HIV/AIDS. Po dohodû s majiteli noãních podnikÛ
streetworker rovnûÏ zaji‰Èuje distribuci preventivního materiálu,
popﬁípadû kondomÛ pﬁímo v tûchto podnicích, metodou hand-tohand pﬁi osobním setkání s klientem.

29

Vzhledem k tomu, Ïe v Moravskoslezském kraji do ﬁíjna 2009
neexistovalo místo, kde by se lidé mohli nechat anonymnû
a bezplatnû testovat na HIV infekci a vzhledem k tomu, Ïe bezplatné
a anonymní testování spojené s odborn˘m poradenstvím je
nejúãinnûj‰í preventivní aktivitou slouÏící k zamezení ‰íﬁení HIV
(zdroj: World Health Organization), projekt sv˘mi aktivitami
naplÀuje potﬁeby prevence rizika pﬁenosu HIV infekce v regionu.
AIDS poradna pracuje v AIDS centru FNsP Ostrava Poruba na
adrese 17. listopadu 1790 kaÏd˘ ãtvrtek od 15 do 17 hodin. Její chod
zaji‰Èuje odborn˘ poradce a zdravotní pracovník, oba ãinnost
vykonávají zdarma. Klient, kter˘ nav‰tíví poradnu, nejprve absolvuje
pﬁedtestové poradenství, kde se dozví, zda jde na testy v ten správn˘
ãas a nakolik je jeho chování rizikové. Poté mu zdravotník odebere
vzorek krve, kter˘ oznaãí unikátním kódem, kter˘ také obdrÏí klient.
Krev se po kaÏdém testovacím dnu odváÏí do laboratoﬁe Zdravotního
ústavu v Ostravû, kde je vy‰etﬁena na HIV infekci. V˘sledek testu se
klient dozví za t˘den po pﬁedloÏení patﬁiãného kódu. Bûhem
sdûlování v˘sledku testu, v rámci potestového poradenství, se
dostane klientovi pouãení o zásadách bezpeãného chování v oblasti
pﬁedcházení rizika nákazy HIV. V pﬁípadû, Ïe by byl v˘sledek
pozitivní a je jiÏ konfirmován Národní referenãní laboratoﬁí, musel
by v˘sledek sdûlit lékaﬁ. V˘hodou poradny je, Ïe se nachází pﬁímo
v AIDS centru, kde pÛsobí pﬁední odborníci a není obtíÏné zajistit pro
klienta odpovídající péãi a dohled.
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15. FUNDRAISING

Július Szabó
fundraiser

Získávání sponzorÛ v oblasti HIV/AIDS, resp. pro tuto oblast,
nebylo nikdy snadné a tento trend zÛstává prakticky nezmûnûn.
V roce 2009 jsme se vyjma „klasick˘ch“ grantov˘ch ﬁízení
u ministerstev, nadací a dal‰ích institucí, které v neziskovém sektoru
pÛsobí a pomáhají jej financovat, obrátili na jednotlivé firmy. Po
pﬁedchozích zku‰enostech hromadného a beztváﬁného obesílání
firem jsme zvolili jinou metodu. Ukázalo se, Ïe je to dobrá cesta,
a tak se nám v tomto roce podaﬁilo získat napﬁ. nové poãítaãe pro
sociálního pracovníka, koordinátora dobrovolníkÛ a fundraisera. Tito
dosud pracovali buì na zastaral˘ch strojích, nebo k práci pouÏívali
vlastní poãítaã.
Co se t˘ãe konvenãního firemního sponzoringu, tedy dlouhodobé
spolupráce a podpora od ziskového sektoru, neslavíme ani nadále
Ïádné úspûchy a vzhledem aktuální svûtové situaci ani zatím
nevidíme Ïádné povûstné svûtlo na konci tunelu.
V roce 2010 plánujeme za pomoci na‰ich men‰ích firemních
i nefiremních sponzorÛ vybavit nové pokoje televizory, popﬁípadû
i poãítaãi, zmodernizovat prostory v ãekárnû AIDS poradny,
zmodernizovat zabezpeãení Domu svûtla a dal‰í.
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16. V¯ROâÍ V ROCE 2009

20. v˘roãí zaloÏení âSAP, o.s.
Dne 6. prosince roku 1989 zaãalo z ﬁad prvních HIV pozitivních
a AIDS nemocn˘ch, jejich rodin, pﬁátel a lidí, kter˘m problematika
HIV/AIDS nebyla lhostejná, vznikat obãanské sdruÏení, které neslo
název Spoleãnost AIDS pomoc (SAP). Dne 28. záﬁí 1990 je tato
spoleãnost zaregistrována Ministerstvem vnitra âR a stává se tak
oficiálnû uznan˘m obãansk˘m sdruÏením, nevládní neziskovou
organizací pod ã.j. VSP/1-2596/90-R. âesk˘ statistick˘ úﬁad pﬁidûluje
identifikaãní ãíslo organizace 00409367.
Po rozdûlení âeskoslovenska získává Spoleãnost AIDS pomoc
nové jméno. Nov˘ název je âeská spoleãnost AIDS pomoc (âSAP).
V roce 1994 umírá na AIDS Jiﬁí Horsk˘, jeden z prvních pﬁedsedÛ
spoleãnosti. Projekt v˘stavby zaﬁízení, podobného západoevropsk˘m
„LighthousÛm“, se mu zrealizovat nepodaﬁilo, ale Jiﬁí byl ten, kdo dal
tomuto sdruÏení správn˘ smûr, byl to ãlovûk, kter˘ vidûl do
budoucnosti a vûdûl, Ïe boj s AIDS bude bûh na dlouhou traÈ a Ïe
daÀ, kterou si AIDS na lidstvu vybere, bude znaãnû vysoká.
Pﬁelomov˘m rokem v historii organizace je rok 1997, kdy se jejím
pﬁedsedou stává Václav Strouhal, DiS. Ten se obklopuje lidmi, kteﬁí
chtûjí vystoupit z ilegality, do které je zanesla spoleãnost nezvyklá Ïít
se zdravotnû a tûlesnû postiÏen˘mi, pracovat s nimi a tolerovat je.
V roce 1998 nastupuje do této organizace Miroslav Hlavat˘ na pozici
administrativního pracovníka.
Dne 11. srpna 1999 se slavnostnû - av‰ak bez zájmu veﬁejnosti otevírá DÛm svûtla, organizace vystupuje z „utajení“, na domû vlaje
bíl˘ prapor s ãervenou stuÏkou, symbolem solidarity s lidmi
infikovan˘mi HIV a boje proti AIDS, na vstupních dveﬁích je logo
a název spoleãnosti. Z dvouãlenného pracovního t˘mu máme
v souãasné dobû kolektiv 12 pracovníkÛ, kteﬁí se starají o provoz
a ãinnost jak spoleãnosti, tak Domu svûtla.
Od roku 2008 stojí v ãele spoleãnosti nov˘ pﬁedseda, kter˘m je
pan MUDr. Ivo Procházka, CSc.
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10. v˘roãí zahájení provozu Domu svûtla
V ﬁíjnu 1998 byl pﬁedsedou âSAP panem Václavem Strouhalem,
podán na Ministerstvo zdravotnictví âR projekt „DÛm svûtla“. Projekt
byl schválen. Rozpoãet na poãáteãní rekonstrukci dosáhl v˘‰e 13
miliónÛ korun. 50% z tûchto nákladÛ v rámci investiãní státní dotace
poskytlo Ministerstvo zdravotnictví âR. Sehnat zb˘vajících 6,5
miliónu Kã byl úkol samotné âSAP. Koncem roku 1998 se k panu
Strouhalovi pﬁidává do pracovního t˘mu Miroslav Hlavat˘, jehoÏ
úkolem je zaji‰tûní finanãních prostﬁedkÛ pro rekonstrukci domu,
provoz a ãinnost spoleãnosti a vznikajícího Domu svûtla.
DÛm v ulici Malého 3/282 v Praze 8 byl v roce 1998 poskytnut
spoleãnosti mûstskou ãástí za symbolick˘ nájem na 20 let. Bez
velkého zájmu veﬁejnosti se 11. srpna 1999 otevírá. Mal˘ zájem
veﬁejnosti o tuto - pro nás historickou událost - nám ukázal, Ïe na‰e
práce v problematice HIV/AIDS opravdu nebude lehká. Jsou
poloÏeny pomyslné základy „Domu svûtla“ - sociálnû zdravotního,
azylového a preventivního centra pro HIV pozitivní a nemocné AIDS
v âR.
V prÛbûhu let 2000-2009 probíhají dílãí investiãní rekonstrukãní
práce, jako napﬁíklad nová fasáda celého domu, pﬁestavba
pﬁidûleného bytu v pﬁízemí, rekonstrukce pÛdního prostoru,
rekonstrukce bytu a technick˘ch místností v 2. patﬁe domu,
rekonstrukce 2 bytÛ po vystûhování zb˘vajících nájemníkÛ domu
a rekonstrukce toãitého schodi‰tû.
Na rekonstrukci Domu svûtla se z firemních dárcÛ v˘znamnû
podílely následující firmy:
Siko koupelny, a.s. - tato firma vybavila koupelny a sociální
zaﬁízení v Domû svûtla
Henkel âeská republika, s.r.o. - divize lepidel a stavebních hmot.
V rámci partnerské dohody vûnovala dosud spoleãnost Henkel na
rekonstrukce Domu svûtla 250 m2 obkladÛ a dlaÏeb a zhruba 150
m2 izolací do interiéru a exteriéru. V dal‰ích fázích rekonstrukce
získá DÛm svûtla jako sponzorsk˘ dar pﬁedev‰ím stavební hmoty
a lepidla Ceresit.
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âSAP si vytyãila dva základní dlouhodobé úkoly, které jsou
zakotvené v jejích stanovách. Prvním úkolem je pﬁímá pomoc HIV
pozitivním a AIDS nemocn˘m, jejich rodinám a pﬁátelÛm. Tento úkol
je zaji‰Èován právû provozem Domu svûtla, kter˘ kromû jin˘ch aktivit
nabízí azylové ubytování (5 pokojÛ s kapacitou 15 lÛÏek), pro klienty
je zde pﬁipravena sociální a zdravotní pomoc. Po leto‰ní závûreãné
rekonstrukci bude DÛm svûtla nabízet 15 lÛÏek spadajících pod
sociální sluÏbu azylové domy a 15 lÛÏek slouÏících jako ubytovna
pro na‰e klienty. Druh˘m úkolem je prevence a boj proti AIDS. Dnes
uÏ víme, Ïe plnit tento úkol je opravdu mimoﬁádnû tûÏké. Stále
pﬁesvûdãujeme ‰irokou veﬁejnost o tom, Ïe HIV není problémem jen
tzv. rizikov˘ch skupin, jak˘mi jsou gayové, injekãní uÏivatelé drog
a prostitutky, ale Ïe je problém nás v‰ech, celého lidstva.

Pﬁímá pomoc lidem HIV pozitivním a AIDS nemocn˘m
Tato pomoc je úkolem Domu svûtla. DÛm svûtla od svého
otevﬁení plní funkci sociálnû zdravotního a azylového centra.
âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. poskytuje sv˘m klientÛm tyto
druhy sociálních sluÏeb:
Azylové domy - zaﬁízení je urãené pro HIV pozitivní a AIDS
nemocné, pro Ïeny a muÏe bez rozdílu vûku, pro matky s dûtmi nebo
úplné rodiny. Jedná se o poskytování pﬁechodn˘ch pobytov˘ch
sluÏeb tûm, kteﬁí se ocitli v nepﬁíznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení. Tato sluÏba je poskytnuta v‰em, kteﬁí z rÛzn˘ch
sociálních dÛvodÛ ztratili domov nebo ubytování a neumûjí nebo
nemohou svoji komplikovanou situaci ﬁe‰it bez pomoci. Kapacita
azylového ubytování je 15 lÛÏek/5 pokojÛ.
Sociálnû aktivizaãní sluÏby pro seniory a osoby se zdravotním
postiÏením - sluÏby jsou klientÛm poskytovány ambulantnû
a terénnû. Jedná se o zprostﬁedkování kontaktu se spoleãensk˘m
prostﬁedím, sociálnû terapeutické ãinnosti, pomoc pﬁi uplatÀování
práv, oprávnûn˘ch zájmÛ a pﬁi obstarávání osobních záleÏitostí.
V rámci této sluÏby dále zdarma poskytujeme na‰im klientÛm
zákonem dané základní sociální poradenství.
Osobní asistence - tato sluÏba je klientÛm poskytována terénnû
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v místû jejich pﬁirozeného sociálního prostﬁedí - v jejich bydli‰ti.
Základní ãinnosti této poskytované sluÏby: pomoc pﬁi zvládání
bûÏn˘ch úkonÛ péãe o vlastní osobu, pomoc pﬁi osobní hygienû,
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc pﬁi zaji‰tûní stravy, pomoc pﬁi zaji‰tûní chodu domácnosti,
v˘chovné, vzdûlávací a aktivizaãní ãinnosti, zprostﬁedkování
kontaktu se spoleãensk˘m prostﬁedím, pomoc pﬁi uplatÀování práv,
oprávnûn˘ch zájmÛ a pﬁi obstarávání osobních záleÏitostí.

10 let provozu AIDS poradny v Domû svûtla spojeného s pﬁedtestov˘m a potestov˘m poradenstvím pﬁi
testování na HIV infekci
31. ﬁíjna 1999 zahájila svoji ãinnost, po splnûní ve‰ker˘ch
hygienick˘ch pﬁedpisÛ a norem, AIDS poradna v Domû svûtla
spojená s bezplatn˘m anonymním testováním na HIV infekci.
Vedoucím poradny je MUDr. Ivo Procházka, CSc. Tato poradna
provádí od poãátku bezplatné a anonymní testování na HIV infekci
spojené s pﬁedtestov˘m a potestov˘m poradenstvím. Toto poradenství
v souãasné dobû provádí 7 odborn˘ch poradcÛ a 2 zdravotní sestry,
které odebírají krev z loketní jamky (5 ml krve).
Velk˘ dÛraz je v na‰í poradnû kladen právû na pﬁedtestové
a potestové poradenství. Jedná se vÏdy o soukrom˘ rozhovor
Ïadatele o test s odborn˘m poradcem v samostatné místnosti. Ze
strany poradce jsou kladeny otázky, které pﬁiblíÏí potenciální rizika
pﬁenosu HIV a to jak sexuální, tak také pﬁípadné injekãní uÏívání
drog nebo kontakt s cizí krví. Velká pozornost je vûnována dobû od
posledního potenciálního rizika, která v˘raznû ovlivÀuje spolehlivost
v˘sledku testu a mûla by b˘t minimálnû 2-3 mûsíce.
Odborn˘mi poradci jsou pﬁedev‰ím zamûstnanci âSAP, kteﬁí
kaÏd˘ rok v rámci sebevzdûlávání nav‰tûvují edukaãní programy
t˘kající se problematiky testování na HIV infekci poﬁádané Státním
zdravotním ústavem v Praze, dále kontrolní dny organizované
Národní referenãní laboratoﬁí pro AIDS pﬁi SZÚ v Praze anebo se
v rámci supervize zúãastÀují konzultací pﬁi pravideln˘ch schÛzkách
s vedoucím poradny.
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Poradna je v souãasné dobû v provozu kaÏdé pondûlí od 16:00
do 19:00 hodin a kaÏdou stﬁedu od 09:00 do12:00 hodin (pokud se
nejedná o státem uznan˘ svátek). V˘sledky se sdûlují vÏdy
v následující pondûlí v rámci odpoledních hodin poradny. Pﬁi zji‰tûní
HIV pozitivního v˘sledku sdûluje tuto skuteãnost vÏdy lékaﬁ, a to
vedoucí poradny nebo jin˘, jím povûﬁen˘ lékaﬁ.
Od poãátku testování na HIV infekci, tedy od 31.10.1999 do
31.12.2009, nav‰tívilo poradnu 23.962 zájemci o provedení testu.
Z toho byl test proveden u 23.002 osob (u 960 osob nebylo
provedení testu doporuãeno - dÛvodem byla nedodrÏená doba pro
spolehliv˘ v˘sledek testu). Diagnostikováno bylo v na‰í poradnû za
toto období celkem 97 nov˘ch pﬁípadÛ HIV infekce. Ambulance
poradny v Domû svûtla je dnes nejvût‰ím odbûrov˘m místem v âR.
V roce 2006 jsme provedli 57,77% anonymních testÛ z celkového
poãtu anonymních testÛ proveden˘ch v celé âR, v roce 2007 to bylo
jiÏ 66,96% a v roce 2008 dosáhl celkov˘ poãet u nás proveden˘ch
testÛ 81,60%.
Materiálové zabezpeãení - provozní náklady:
Firma Sarstedt, s.r.o. nám sponzorsky pﬁispívá kaÏd˘ rok na
provoz této ambulance, a to bezplatn˘m dodáním 3.000 kusÛ
odbûrov˘ch setÛ (injekãní stﬁíkaãka + jehla). Vzhledem k zvy‰ujícímu
se poãtu ÏadatelÛ o test na HIV infekci jiÏ toto mnoÏství nestaãí
a rozdíl v celkovém poãtu spotﬁebovan˘ch odbûrov˘ch setÛ vÏdy
dokupujeme (za cenu 6,50 Kã/set).
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17. CÍLE âSAP V ROCE 2010

Ve‰keré níÏe uvedené aktivity jsou plnû závislé na rozhodnutí
komise Ministerstva zdravotnictví âR, která v novém sloÏení
rozhodne o pﬁidûlení finanãních prostﬁedkÛ ze státního rozpoãtu
jednotliv˘m projektÛm, které byly zaslány komisi k posouzení.
Do data konání v˘roãní ãlenské schÛze nebylo rozhodnutí komise
vyhlá‰eno.
Provoz Domu svûtla - pﬁímá péãe o HIV pozitivní a AIDS nemocné
klienty
- zaji‰tûní provozu Domu svûtla - zaji‰tûní azylového ubytování
a ubytovny,
- osobní asistence
- sociálnû aktivizaãní sluÏby
- náv‰tûvní sluÏba u leÏících pacientÛ v AIDS centru FNB v Praze
Bezplatné a anonymní testování na HIV infekci v AIDS poradnû
Domu svûtla - pﬁedtestové a potestové poradenství
- zamûﬁit se na zv˘‰ení náv‰tûvnosti poradny, plánem je provést
4.000 odbûrÛ
- udrÏet podíl gayÛ na náv‰tûvnosti poradny
- zv˘‰it podíl IUD (injekãních uÏivatelÛ drog)
- roz‰íﬁit spolupráci s vûzeÀskou sluÏbou a zv˘‰it poãet nav‰tûvovan˘ch vûznic (zatím jen Vazební vûznice Ruzynû, Vûznice Horní
Slavkov)
Edice Prevence – v˘roba preventivnû informaãních materiálÛ
s tématikou HIV/AIDS
- pﬁipravit vydání 2. dílu Otázek a odpovûdí
- pﬁipravit vydání nového letáku o DS (ãesko-anglická verze)
- pokraãovat v propagaci DS, AIDS poradny a ostatních aktivit
Besedy o problematice AIDS s HIV pozitivním lektorem
- zv˘‰it poãet besed proveden˘ch na ‰kolách v‰ech typÛ
Telefonická linka AIDS pomoci - preventivnû informaãní, bezplatná
linka s nonstop provozem
- udrÏet kvalitu této aktivity
- zv˘‰it poãet dobrovolníkÛ podílejících se na provozu této linky
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Internetová AIDS poradna – odpovûdi na otázky k problematice
HIV/AIDS
- udrÏet kvalitu této aktivity
- zv˘‰it náv‰tûvnost webov˘ch stránek
Distribuce preventivních materiálÛ s problematikou HIV/AIDS
- pokraãovat v rozesílání nabídek preventivních materiálÛ po ‰kolách
v‰ech typÛ po celé âR
- zv˘‰it poãet materiálÛ, které je moÏné získat z na‰ich webov˘ch
stránek
·umava 2010 – 13. rekondiãní pobyt HIV pozitivních a AIDS nemocn˘ch
- zajistit dostatek finanãních prostﬁedkÛ potﬁebn˘ch ke konání tohoto
setkání
- zajistit více úãastníkÛ ze zahraniãí
- udrÏet kvalitní servis pro zúãastnûné
- zv˘‰it poãet sportovních a spoleãensk˘ch aktivit
- zv˘‰it poãet odborn˘ch pﬁedná‰ek zamûﬁen˘ch na HIV infekci a onemocnûní AIDS
Streetwork v gay komunitû – prevence HIV/AIDS v gay minoritû v âR
- zajistit udrÏení tohoto projektu
- udrÏet poãet rozdan˘ch preventivních balíãkÛ
- zv˘‰it poãet distribuovan˘ch materiálÛ v preventivním balíãku
Prevence a boj proti AIDS v Moravskoslezském kraji
- zajistit pokraãování tohoto projektu
- zv˘‰it náv‰tûvnost v AIDS poradnû Ostrava
- sníÏit cenu za provedení jednoho testu
Prevence a boj proti AIDS v Jihomoravském kraji
- zajistit zahájení tohoto projektu
- zajistit personální obsazení
- vy‰kolit personál této AIDS poradny
- dojednat prostory pro tuto AIDS poradnu Brno (pﬁedjednány prostory
R-R ve Vlhké ulici)
- dohodnout cenu za provedení jednoho testu na SZÚ Brno
- dojednat spolupráci s AIDS centrem Brno
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18. SPONZO¤I A SPOLUPRÁCE

SPONZO¤I
ALZA.CZ, a.s.
ART FOR LIVE
BIX, s.r.o.
âESKÁ ÚâETNÍ KANCELÁ¤, a.s.
DIVADLO SKLEP SOBù, o.s.
FIN AND CO, s.r.o.
GLAXOSMITHKLINE, s.r.o.
HENKEL âR, SPOL. s r.o. – DIVIZE LEPIDEL A STAVEBNÍCH HMOT
HEWLETT PACKARD, s.r.o.
HRU·KA, s.r.o.
JANSSEN – CILAG, s.r.o.
LEEDA, s.r.o.
LE PATIO INTERNATIONAL, s.r.o.
M.H.S., o.s.
MEZINÁRODNÍ ·KOLA PRAHA 6
NÁBYTEK ¤ÍHA
NADACE O2
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOV¯CH – VIZE 97
PLZE≈SK¯ PRAZDROJ, a.s.
PREN ATELIER, s.r.o.
ROXTEC CZ, s.r.o.
SARSTEDT, s.r.o.
SEKYRA GROUP, a.s.
SPRSV

SPOLUPRÁCE âSAP S:

AIDS CENTRA
SZÚ
NRL AIDS P¤I SZÚ
NRZP
âRHO
MZ âR
MPSV âR
MV âR
HL. M. PRAHA
ST¤EDOâESK¯ KRAJ
Mâ PRAHA 8
ORG. SDRUÎENÉ VE FÓRU NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ

39

19. KONTROLNÍ KOMISE

Petr Bﬁinãil

pﬁedseda kontrolní komise
Ke dni 30. 4. 2009 byl ãlen KK âSAP, z dÛvodu pﬁípadného konfliktu
zájmu s v˘konem svého povolání, nucen rezignovat na svoji funkci
v KK âSAP. Vzhledem k tomu, Ïe stanovy âSAP jasnû stanoví, Ïe KK
âSAP musí mít nejménû 3 ãleny a v pﬁípadû rezignace ãlena KK
âSAP volí nového ãlena nejbliÏ‰í ãlenská schÛze âSAP, nebyla KK
âSAP schopna vykonávat ãinnosti vymezené ve stanovách âSAP.
Z tohoto dÛvodu není moÏné ãlenské schÛzi pﬁedloÏit v˘roãní
zprávu o ãinnosti KK âSAP: KK âSAP tímto Ïádá ãlenskou schÛzi
o dovolení tﬁetího ãlena KK âSAP. Jeho pﬁípadn˘m zvolením se
naplní stanovy âSAP a KK âSAP bude nadále schopna vykonávat své
ãinnosti.
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20. LIDSKÁ PRÁVA

◆ 1) Poãátkem roku 2009 uveﬁejnila nûkterá média informaci, Ïe
je hledán 16let˘ chovanec na útûku z dûtského domova vãetnû
uvedení jeho celého jména, fotografie, regionu odkud pochází,
a s informací o jeho zdravotním stavu, Ïe je HIV pozitivní.
âSAP podala podnût k ‰etﬁení této zprávy na Úﬁad pro ochranu
osobních údajÛ. Tato informace byla rovnûÏ asi pÛl roku
dostupná jako pﬁevzatá i na webov˘ch stránkách www.aidshiv.cz, neÏ byla novou manaÏerkou Národního programu boje
proti AIDS MUDr. Stehlíkovou staÏena.
◆ 2) Druhou událostí byla mediální informace o policejním
pátrání po HIV pozitivním albánském zubaﬁi vãetnû místa jeho
pÛsobení. Dle na‰ich zdrojÛ víme, Ïe tuto informaci pﬁevzala
i albánská média. Pﬁitom hlavní dÛvod, proã byl lékaﬁ hledán
policií, nebylo zdravotní pochybení ãi ‰íﬁení HIV infekce, ale
spí‰e jeho administrativní problémy s trval˘m pobytem v âR
a v˘konem povolání (nebyl ãlenem stomatologické komory),
tedy záleÏitosti zcela irelevantní k jeho HIV stavu. Tato
informace, kromû osobní újmy tohoto lékaﬁe a jeho rodiny,
pﬁispûla k ‰íﬁení obav veﬁejnosti z pﬁenosu HIV jin˘mi neÏ
dosud prokázan˘mi zpÛsoby a zv˘‰ila riziko stigmatizace
a diskriminace HIV pozitivních.
◆ 3) V pﬁibliÏnû stejné dobû na‰e republika (zﬁejmû v souãinnosti
MZV a MZd) zavedla poÏadavek na povinné HIV vy‰etﬁení
u zájemcÛ o dlouhodob˘ pobyt z 11 státÛ, coÏ vyvolalo jako
diskriminující a lidsk˘m právÛm odporující opatﬁení v˘raznou
negativní reakci (nejen) mezinárodní veﬁejnosti. Snaha
o zavedení této úpravy byla velmi kontraproduktivní i pﬁi
porovnání s probíhajícím jednáním a nátlaku mnoha zemí
i mezinárodních organizací o zru‰ení diskriminaãního zákazu
vstupu HIV pozitivních do USA a negativnû ovlivnila vnímání
rizik a stigmatizace HIV pozitivních ve veﬁejnosti. Toto opatﬁení
bylo po necelém pÛlroce zru‰eno.
◆ 4) Podaﬁilo se zabránit hrozícímu doplatku pro pacienty u léku
EMTRIVA a VIREAD.
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21. ZAHRANIâNÍ AKTIVITY

âeská spoleãnost AIDS pomoc byla do roku 2009 ãlenem Civil
Society Forum HIV/AIDS organizací, poradního orgánu Evropské
komise. Toto její pÛsobení bylo tﬁíleté a v rámci pﬁirozené rotace jiÏ
nebylo prodlouÏeno.
Pﬁedseda na‰í organizace je ãlenem International Advisory Board
pﬁi Global Health Council, pro poﬁádání vzpomínkové akce AIDS
Candlelight Memorial Day (Svûtlo pro AIDS). Je jedním ze dvou
evropsk˘ch zástupcÛ.
âeská spoleãnost AIDS pomoc je ãlenem asociace nevládních
sdruÏení pÛsobících v problematice HIV/AIDS AAE (AIDS Action
Europe) a od roku 2009 také ãlenem asociace sdruÏující a hájící
zájmy HIV pozitivních HIV Europe, do které byla pﬁijata za ãlena na
v˘roãním jednání v Kodani.
V roce 2009 jsme se zúãastnili nûkolika kongresÛ a vzdûlávacích
akcí. Ná‰ zástupce nav‰tívil dva semináﬁe poﬁádané organizací EATG
(European AIDS Treatment Group) „Treatment Literacy and Treatment
Advocacy“ v Bruselu. Dal‰í ãlenové âSAP se zúãastnili Evropské
AIDS konference v Kolínû nad R˘nem a jeden z nich i konference
o psychosociálních aspektech HIV ve Vilniusu. Nechybûli jsme ani
na druhém mezinárodním semináﬁi nûmecké AIDS-Hilfe o HIV
prevenci pro muÏe, kteﬁí mají sex s muÏi.
âeská spoleãnost AIDS pomoc se zapojila do dvou nov˘ch
evropsk˘ch projektÛ v oblasti HIV/AIDS. Je pﬁidruÏen˘m partnerem
projektu „SAFESEX - Mobile Sexuality“, jehoÏ hlavním ﬁe‰itelem je
dánská organizace „Centre for Sex og Sundhed“ z Odense. Dal‰í
projekt je „Mental health and AIDS“, jehoÏ hlavním ﬁe‰itelem je
polská organizace „Sociální komitét pro AIDS“ a âSAP je
spolupracujícím partnerem. V roce 2009 se na‰e organizace spolupodílela rovnûÏ na ﬁe‰ení evropského projektu Sialon, jehoÏ ﬁe‰itelem byl za ãeskou stranu Státní zdravotní ústav.
V roce 2009 se v na‰í organizaci uskuteãnila studijní stáÏ studenta
sociální práce z Vídnû Romeda Felderera v rámci programu Erasmus.
I s jeho pomocí jsme navázali kontakt s poﬁadateli Svûtové AIDS
konference (a MSM prekonference), které se budou konat v ãervenci
2010 ve Vídni, zejména se zásupci vídeÀské AIDS-Hilfe.
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22. ZÁVùR

Miroslav Hlavat˘
ﬁeditel Domu svûtla

Rokem 2009 dovr‰ila âSAP svá velice dÛleÏitá v˘roãí - 20 let své
ãinnosti, 10 let provozu Domu svûtla a 10 let ãinnosti AIDS poradny
v Domû svûtla.
Dal‰ím vyvrcholením na‰í práce byla závûreãná rekonstrukce
Domu svûtla. Tato investiãní akce byla zamûﬁená na rekonstrukci
dvou pﬁidûlen˘ch bytÛ ve 2. patﬁe, pﬁestavbu pﬁedná‰kového sálu
v 1. patﬁe, prodlouÏení v˘tahu z pﬁízemí do 3. patra a opravu
toãitého schodi‰tû. Rozpoãet byl stanoven ve v˘‰i 7.000.000 Kã
(5.250.000 Kã dotace MZd âR a 1.750.000 Kã byla na‰e spoluúãast).
V prÛbûhu stavebních prací bylo patrné, Ïe se projekt celkovû
prodraÏí (nevyhovující stav podlah a stropÛ, kter˘ nebyl pﬁi
pﬁípravn˘ch pracích zji‰tûn), dále pﬁibyly vícepráce, které bylo
potﬁebné provést z bezpeãnostních dÛvodÛ, jednalo se o opravu
terasového kovového zábradlí, opravu schodÛ a vybudování madel
a ochrann˘ch dﬁevûn˘ch pásÛ v chodbû ve 2. patﬁe, v˘mûnu
podlahové krytiny v 1. patﬁe - koberec se ukázal jako nevyhovující
podlahov˘ materiál a byl nahrazen dlaÏbou. Tyto práce byly
zahrnuty do oprav DS. Byl jsem postaven pﬁed rozhodnutí, zdali
stavbu zastavit nebo dokonãit. Finanãní situace MZd âR na rok 2010
signalizovala, Ïe na investiãní akce jiÏ nebudou investiãní
prostﬁedky. Jedinou moÏností bylo ve‰keré práce dokonãit. K 31.
prosinci 2009 máme vÛãi stavební firmû Alkastav s.r.o. dluh 619.000
Kã a vÛãi v˘tahové firmû VVS-ãeské v˘tahy, s.r.o. dluh 53.550 Kã.
Stavba není je‰tû finanãnû uzavﬁena a je‰tû oãekávám nav˘‰ení
dluÏn˘ch ãástek. V prÛbûhu mûsíce ledna 2010 jiÏ bylo uhrazeno
170.000 Kã stavební firmû Alkastav, s.r.o. Ve‰keré úsilí mého
pracovního t˘mu je zamûﬁené na získání finanãních prostﬁedkÛ na
úhradu vznikl˘ch dluÏn˘ch ãástek. Finance na bankovních úãtech
jsou urãeny pro zaji‰tûní bûÏného provozu spoleãnosti a domu. Byla
pﬁijata úsporná opatﬁení.
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NAVRHOVANÁ ¤E·ENÍ ¤EDITELE DS:
✔ pﬁipravit celorepublikovou veﬁejnou sbírku âervená stuÏka 2010
(dále jen âS) také na kvûtnovou akci Svûtlo pro AIDS a poÏádat ‰koly,
které se zúãastnily akce âS 12/2009, o pomoc pﬁi zaji‰tûní této
v˘jimeãné sbírky;
✔ od 1. 1. 2010 zv˘‰it sazby za ubytování v azylové ãásti DS
a v ubytovnû DS, v azylové ãásti se zavádí po zru‰ení celoplo‰ného
poplatku za ubytovací den (50,- Kã/den/lÛÏko) na nové poplatky:
2lÛÏkov˘ pokoj 100,- Kã/den/lÛÏko, 3lÛÏkov˘ pokoj 90,Kã/den/lÛÏko a 4-5lÛÏkov˘ pokoj 80,- Kã/den/lÛÏko; v ubytovnû DS:
pokoje ã. 4.-6. v 1. patﬁe poplatek za 4.500,- Kã/mûsíc/lÛÏko,
jednolÛÏkov˘ pokoj ã.7.: 4.650,- Kã/mûsíc/lÛÏko, pokoje v 2. patﬁe
DS: pokoj ã. 10.: 4.500,- Kã/mûsíc/lÛÏko, pokoje ã.11.-13.: 5.000,Kã/mûsíc/lÛÏko. Poplatek za pokoj urãen˘ pro správce domu (pokoj
ã.14.) zatím není stanoven˘ (poãítám s ãástkou 5-6.000 Kã/mûsíc);
✔ poÏádání o pomoc MZd âR - zv˘‰ení zapojení firemních dárcÛ
pro na‰i organizaci;
✔ byla zaslána Ïádost o zmûnu v Nájemní smlouvû k domu Malého
3/282, Praha 8, ve které se nám nepovoluje pronájem prostor tohoto
domu tﬁetí osobû; za pronájem multifunkãního sálu je urãen poplatek
5.000 Kã/den; na pronájmu sálu pracuje ﬁeditel DS s jedním ze sv˘ch
poradcÛ, s ohledem na jeho zku‰enosti v kongresové politice, pokud
Mâ Praha 8 povolí pronájem sálu, bude vy‰kolen organizací, kterou
vybere dotyãn˘ poradce, pracovník sekretariátu ﬁeditele, kter˘
dostane vedení pronájmu sálu do své kompetence a sál se zaãne
nabízet k pronájmu;
✔ dochází k zpoplatnûní besed urãen˘ch pro ‰koly, které nejsou
zapojeny do âS, lektoﬁi na besedy vyjíÏdûjí s pﬁihlá‰kami do âS
2010, nebude-li ‰kola zapojena do âS, budeme úãtovat 1.000,Kã/pﬁedná‰kov˘ den + cestovní v˘daje (pﬁedná‰kov˘ den = 2 besedy),
o tomto rozhodnutí musí lektoﬁi pﬁi pﬁijímání objednávky ‰koly
dopﬁedu a vãas informovat;
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✔ dochází k zastavení ve‰ker˘ch nákupÛ materiálÛ a sluÏeb bez
pﬁedchozího odsouhlasení ﬁeditelem DS;
✔ zamûstnanci a ubytovaní klienti byli vyzvání ke zv˘‰enému
‰etﬁení elektrickou energií a plynem (svítit a topit tam, kde je to
nezbytnû nutné).
Vûﬁím, Ïe se nám podaﬁí do 30. ãervna 2010 vznikl˘ dluh uhradit.
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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