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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEâNOSTI

1. ÚVODNÍ SLOVO

P¤EHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJÒ:
VáÏení pﬁátelé,
pﬁedkládáme Vám zprávu o ãinnosti âeské spoleãnosti AIDS pomoc, o.s. za rok 2007. Dozvíte se z ní, kolika klientÛm jsme byli nápomocni a jaké sluÏby jsme v minulém roce poskytovali, co nás to
v‰echno stálo a odkud jsme na to získali peníze.
Ze statistick˘ch údajÛ na následujících stránkách zjistíte, Ïe zájem
o na‰e sluÏby stále stoupá. Je z nich vidût na‰e snaha poskytované
sluÏby stále zlep‰ovat a roz‰iﬁovat.
Chtûl bych podûkovat v‰em, kdo nám pomohli tûchto úspûchÛ dosáhnout, obzvlá‰tû paní RNDr. Marii BrÛãkové, CSc. a paní Doc. MUDr.
Marii StaÀkové, CSc.
Podûkování patﬁí k m˘m mil˘m povinnostem: chci podûkovat v‰em
zamûstnancÛm âSAP za jejich obûtavou práci, ãlenÛm pﬁedsednictva a dobrovoln˘m pracovníkÛm za ãas, kter˘ nám vûnovali. VáÏím
si této pomoci, bez které bychom mnohé nedokázali.

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
pﬁedseda âSAP

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
aids-pomoc@iol.cz
www.aids-pomoc.cz

Obãanské sdruÏení âSAP vze‰lo z ﬁad prvních HIV pozitivních
obãanÛ âR, jejich rodin a pﬁátel. Spoleãnost byla zaloÏena
6. 12. 1989 a registrace u Ministerstva vnitra âR byla provedena dne
28. 9. 1990.
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3. HOSPODA¤ENÍ âSAP 2007

P¤ÍJMY ZA ROK 2007:
úãet 691 dotace:
MZ âR
MPSV âR
MHMP
MV âR
EU AIDES
celkem za rok 2007

795.000,00
940.000,00
1.128.000,00
105.000,00
976.289,16
3.944.289,16

úãet 602 trÏby ze sluÏeb
úãet 648 jiné provozní v˘nosy
úãet 662 úroky
úãet 663 kurzovní zisk
úãet 668 ostatní finanãní v˘nosy
úãet 682 dary od organizací
úãet 682 dary od fyzick˘ch osob
úãet 683 konference 03/07
úãet 684 ãlenské poplatky
úãet 688 neproplacené závazky
ostatní pﬁíjmy za rok 2007 celkem

384.590,00
80,00
516,18
34,22
1.174,00
2.137.798,67
1.250.675,40
83.645,40
11.980,00
632.050,50
4.502.544.37

pﬁíjmy za rok 2007:

8.446.833,53

úãet 518 ostatní sluÏby
úãet 520 mzdové náklady
úãet 524 zákonné poji‰tûní
úãet 528 ostatní sociální náklady
úãet 538 ostatní danû a poplatky
úãet 545 ostatní pokuty a penále
úãet 548 ostatní provozní náklady
úãet 551 odpisy dlouhodobého majetku
úãet 563 kurzové ztráty
úãet 568 ostatní provozní náklady
v˘daje za rok 2007 celkem
v˘daje za rok 2007:

úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
úãet
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investice 3. NP
022 drobn˘ dl. hmotn˘ majetek
041 nehmotn˘ majetek Párty 30
501 spotﬁeba materiálu
502 spotﬁeba energií
503 vodné
511 opravy a udrÏování
512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
515 Konference 03/07

2.569.275,01
506.354,50
250.000,00
853.515,42
202.958,00
40.000,00
112.156,26
52.760,50
124.609,87
892.161,46

10.410.471,77

KONTROLNÍ TABULKA:
poãáteãní finanãní stavy k 1. 1. 2007
úãet 21110 pokladna
úãet 22110 provozní bankovní úãet
úãet 22120 sbírkov˘ bankovní úãet
úãet 22130 sbírkov˘ bankovní úãet Leti‰tû
pﬁíjmy za rok 2007 celkem
kontrolní souãet

V¯DAJE ZA ROK 2007:

1.282.676,79
2.140.027,00
658.948,00
52.614,00
1.250,00
180,00
16.654,81
519.095,00
15.664,36
119.570,79
10.410.471,77

v˘daje za rok 2007 celkem
nepenûÏní úpravy cash-flow
koneãn˘ finanãní stav k datu 31. 12. 07

59.125,00
5.042.876,77
142.249,16
0,00
8.446.833,53
13.691.084,46
–10.410.471,77
–253.844,23
3.026.768,46

koneãné finanãní stavy k 31. 12. 2007 podrobnû
úãet 21110 pokladna
13.053,00
úãet 22110 provozní bankovní úãet
2.944.104,88
úãet 22120 sbírkov˘ bankovní úãet
69.335,47
úãet 22130 sbírkov˘ bankovní úãet Leti‰tû
275,11
celkem
3.026.768,46
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4. ORGANIZAâNÍ STRUKTURA
SPOLEâNOSTI

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

¤EDITEL DOMU SVùTLA

asistent pﬁedsedy
preventivní pracovníci
dobrovolní pracovníci

asistent ﬁeditele
webmaster
sociální pracovník
zdravotní pracovník
správce domu

pﬁedsednictvo spoleãnosti:
- pﬁedseda
- zastupující pﬁedseda
- místopﬁedseda
- 9 ãlenÛ pﬁedstavenstva

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Václav Strouhal, DiS.
Martin Hornych

kontrolní komise:
- pﬁedseda
- 2 ãlenové revizní komise

Petr Bﬁinãil

zamûstnanci spoleãnosti:
- ﬁeditel DS
- lektor
- asistent ﬁeditele
- asistent pﬁedsedy
- zdravotní pracovník
- sociální pracovník
- koordinátor dobrovolníkÛ
- lektor
- webmaster
- správce domu
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Miroslav Hlavat˘
Martin Hornych
Petr Sobek
Josef Fiala
Veronika Kulíﬁová, DiS.
David Pospí‰il, DiS.
Bc. Tomá‰ Rieger
Vladimír Kováã
Vladimír Ondris
Vûra Hornychová

5. ZPRÁVA O âINNOSTI
âSAP A DOMU SVùTLA

DÛm svûtla v roce 2007 v kostce a v ãíslech
tajemník âSAP a ﬁeditel Domu svûtla: Miroslav Hlavat˘
Rokem 2007 vstoupila âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. (dále jen
âSAP) do 19tého roku od svého zaloÏení. DÛm svûtla (dále jen DS),
kter˘ âSAP zﬁídila a provozuje, tímto rokem zahájil 9. rok od zaãátku
provozu.
Co nám pﬁinesl a jak˘ byl rok 2007, to nyní posuìte sami.
Leden:
Rok 2007 nezaãal pro nás velice dobﬁe. Dlouholet˘ pﬁedseda
spoleãnosti pan Václav Strouhal, DiS. oznámil pﬁedsednictvu, Ïe ze
zdravotních dÛvodÛ rezignuje na svoji funkci pﬁedsedy âSAP a také na
ostatní funkce spojené s jeho dosavadními aktivitami v problematice
HIV/AIDS. Ukonãil pracovní pomûr, ale vyhovûl v‰ak Ïádosti
pﬁedstavenstva a do 31. 12. 2007, jako formální zastupující pﬁedseda
spoleãnosti, dovedl do konce ve‰keré projekty a programy, za které byl
pﬁeváÏnû státním institucím zodpovûdn˘. Ve funkci pﬁedsedy organizace
pracoval pan Václav Strouhal od roku 1997, ﬁeditelem DS byl v letech
1999-2003. Vedením spoleãnosti byl do zasedání volební V˘roãní ãlenské schÛze povûﬁen místopﬁedseda âSAP pan MUDr. Ivo Procházka, CSc.
První ãtvrtletí roku 2007 Ïilo pﬁípravami na celosvûtovou konferenci
„HIV - práce a sociální aspekty“, kterou mûla za úkol âSAP uspoﬁádat v Praze v rámci Integration project a to v termínu 8. - 11. 3. 2007.
Pﬁípravná schÛzka za úãasti zahraniãních hostÛ se konala v DS ve
dnech 19. - 20. 1. 2007. Vybráno bylo 15 stipendistÛ, „samoplátcÛ“
celkem 9 (4 z Evropy - Nûmecko, Holandsko, Norsko, Portugalsko, 5
z Afriky - 1x Etiopie, 4x Kamerun).
Únor:
V mûsíci únoru se nám splnil velk˘ sen. Ve spolupráci s reklamní
agenturou Ledoborec vznikl ná‰ první televizní preventivní klip.
Podaﬁilo se nám probojovat do âeské televize, do charitativních
vysílacích ãasÛ. 30vteﬁinov˘ klip dostal název „Párty 30“ a mûl za
úkol oslovit mladé lidi ve vûku 18-30 let. âeská televize klip pﬁijala
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a pﬁislíbila odvysílat ho v lukrativních ãasech za cel˘ rok 2007
celkem 90krát (skuteãnû âT odvysílala tento spot na programech
âT1, âT2 a âT24 celkem 120krát). Za nezi‰tné pomoci v‰ech, kteﬁí
se na pﬁípravû a v˘robû podíleli - herci, ‰táb a v˘robci filmu, se ãástka
urãená pro nás zastavila na 200.000,- Kã, které byly uhrazeny
z na‰ich zdrojÛ - ze sbírky âervená stuÏka. První vysílání probûhlo
12. 2. 2007.
●

Dal‰ím ãásteãnû splnûn˘m snem bylo zahájení pﬁípravn˘ch prací
na rekonstrukci v roce 2006 získan˘ch, voln˘ch prostor a to bytu po
rodinû G., nepouÏívané prádelnû a skladové místnosti v 3. nadpodlaÏním (3. NP) prostoru DS. Náklady na stavební úpravy
a rekonstrukce tûchto místností a pÛdního prostoru, kde by mûl
vzniknout multifunkãní sál, pﬁeváÏnû urãen˘ pro besedy, pﬁedná‰ky
a konference, byly odhadnuty na 8.500.000,- Kã.

Bﬁezen:
● Dne 11. bﬁezna 2007 byla v Praze v Hotelu Olympic zahájena
celosvûtová konference na téma „HIV - práce a sociální aspekty“. Pﬁi
zahájení promlouvá k úãastníkÛm ministr práce a sociálních vûcí âR,
pan Dr. Neãas, úãastní se také ministrynû pro oblast lidsk˘ch práv
paní Dr. DÏamila Stehlíková. V sobotu 10. bﬁezna 2007 je konference ukonãena závûreãn˘m ceremoniálem; ten se koná v PraÏské
kﬁiÏovatce Nadace Vize 97 – Dagmar a Václava Havlov˘ch.
Konference má nízkou úãast zahraniãních úãastníkÛ.
●

Dochází k celkové rekonstrukci podlahy v pokoji ãíslo 5. DS. Byla
zde nutná v˘mûna koberce, dochází k dokompletování nov˘m
nábytkem vzhledem k zv˘‰ené lÛÏkové kapacitû tohoto pokoje.

●

Pﬁipravuje se volební V˘roãní ãlenská schÛze âSAP, pracuje se na
kandidátce do pﬁedsednictva a do kontrolní komise. Konãí 4leté volební
období a je tedy nutné zvolit pﬁedsedu, nové pﬁedsednictvo a kontrolní
komisi.
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K 31. bﬁeznu 2007 odchází do dÛchodu zdravotní sestra DS paní
Milena Hrubá a spolu s ní také správce DS pan Jiﬁí Chocholou‰.
Duben:
Ekonomika âSAP utrpûla dosti tvrdou ránu od MZ âR. Na rok 2007 bylo
na projekt „Provoz a ãinnost âSAP a DS“ pﬁidûleno pouze 545.000,- Kã
(o 115.000,- Kã ménû oproti roku 2006), projekt „Preventivní aktivity“ byl
ohodnocen stejnou ãástkou jako v roce 2006, 250.000,- Kã. „·umava
2007“ opût neobdrÏela Ïádné finanãní prostﬁedky.
Finanãní prostﬁedky z MPSV âR jsou na na‰e projekty - sociální
sluÏby, které nabízíme, mírnû nav˘‰ené, a to o 5.900,- Kã.
MHMP stále je‰tû nevyhlásil dotaãní ﬁízení na sociální projekty. DÛvodem je zpoÏdûní v registraci poskytovatelÛ sociálních sluÏeb
v katastru hlavního mûsta.
Pokraãuje rekonstrukce bytu po rodinû G., prádelny a skladové
místnosti ve 3. NP. Vzniká zde nov˘ jednolÛÏkov˘ pokoj pro klienty
DS s vlastním sociálním zázemím (WC a koupelna), pracovna pro
koordinátora dobrovolníkÛ a dobrovolníky, kanceláﬁ pro 2 sociální
pracovníky, kanceláﬁ ﬁeditele DS spolu s webmasterem a fundraiserem.
Probíhá doplÀování pokojÛ v ubytovací ãásti DS potﬁebn˘m
nábytkem tak, aby kaÏd˘ z ubytovan˘ch klientÛ mûl potﬁebn˘ poãet
skﬁínûk s úloÏn˘m prostorem pro své osobní vûci. Ve‰keré válendy
jsou nahrazeny elektromechanick˘mi polohovacími postelemi.
Pracuje se na zlep‰ení nabídky internetov˘ch stránek na‰í
spoleãnosti, vzniká chatovací místnost pro HIV pozitivní.
22. dubna 2007 probíhá v DS náv‰tûva delegace z Norimberka.
13. - 14. 4. 2007 zasedá v DS koordinaãní v˘bor Integration project.
Pracuje se na 6. svazku edice Prevence, recenzi svazku s názvem
AIDS provádûla paní Doc. MUDr. Marie StaÀková, CSc. BroÏura se
v roce 2007 nevydala - dÛvod: nejsou finanãní prostﬁedky na tento
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preventivní program. Pracuje se na dal‰ích svazcích: S/M a HIV,
Historie HIV/AIDS od roku 1981, DÛm svûtla slovem a obrazem,
Sborník z konference „HIV - práce a sociální aspekty“.

¤editelem DS je podaná mimoﬁádná Ïádost o investiãní dotaci na
MZ âR na rekonstrukci pÛdního prostoru, projekt „Multifunkãní sál“.
MZ âR bylo poÏádáno o dotaci ve v˘‰i 6.405.000,- Kã.

Volební v˘roãní ãlenská schÛze se koná 20. 4. 2007.
Z navrÏené kandidátky vychází nové pﬁedsednictvo ve sloÏení:
MUDr. Ivo Procházka, CSc; MUDr. David Jilich; PhDr. Olga Urbánková; Veronika Kulíﬁová, DiS.; Martin Hornych; Jiﬁí B.; Petr D.; Du‰an
S.; Petr D. Zvolena je Kontrolní komise âSAP: pﬁedseda Petr Bﬁinãil,
ãlenové PhDr. Radek Suda, Bc. Tomá‰ Rieger.
Volba pﬁedsedy se v tento den nekonala, protoÏe byli navrÏeni dva
kandidáti a to dr. Procházka a dr. Urbánková. Volba pﬁedsedy se
odloÏila na první zasedání nového pﬁedsednictvo a to na 2. 5. 2007.

Leti‰tû Praha Ruzynû vybralo 6 nevládních neziskov˘ch organizací
(âSAP, Centrum Paraple, Na‰e dítû, FOD Klokánek, DD Kladno, Klub
pﬁátel dûtí v DD) a nabídlo uloÏení velké sbírkové kasiãky
v prostorách Terminálu SEVER 2. âSAP se stala zastﬁe‰ující organizací
této akce, je zaloÏen sbírkov˘ úãet u KB, kter˘ je vyãlenûn jen pro
sbírku SEVER 2. O zahájení sbírky se stále jedná.
Vybrané finanãní prostﬁedky budou rozdûleny stejn˘m pomûrem
v‰em 6 organizacím.

Kvûten:
Na svém prvním zasedání novû zvoleného pﬁedsednictva z kandidatury
na pﬁedsedu v úvodu odstupuje dr. Urbánková. Nov˘m pﬁedsedou âSAP
se stává b˘val˘ místopﬁedseda pan MUDr. Ivo Procházka, CSc. Nov˘
pﬁedseda âSAP navrhuje pﬁedsednictvu nového místopﬁedsedu a to
pana Jiﬁího B., ten na jednání není pﬁítomen a tak se volba místopﬁedsedy
odroãuje na ãervnové zasedání.
Na Václavském námûstí se 20. kvûtna 2007 koná tradiãní Svûtlo pro
AIDS. Je zde ná‰ informaãní stánek pln˘ preventivního materiálu.
Spolu s firmou SSL âR, s.r.o. probíhá tato preventivnû informaãní akce
spojená se vzpomínkou na obûti AIDS. Ze strany SSL âR, s.r.o. je
patronem této akce Dara Rolincová. Koná se v˘jimeãnû sbírka
âervená stuÏka a to pouze v Praze, sbírky se zúãastnily tﬁi ‰koly,
v˘tûÏek je 53.000,- Kã (pro âSAP pﬁipadá 40.000,- Kã).
Probíhá rozesílání pozvánek do v‰ech sedmi AIDS center po celé âR
na 10. celoevropské setkání HIV pozitivních a AIDS nemocn˘ch
v Stﬁelsk˘ch Ho‰ticích „·umava 2007“. Snahou je oslovit a získat co
nejvíce úãastníkÛ z ﬁad lidí infikovan˘ch HIV z celé âR.
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Do t˘mu sekretariátu pﬁedsedy âSAP nastupuje nov˘ asistent pﬁedsedy pan
Josef Fiala. Za svého místopﬁedsedu navrhuje pﬁedseda âSAP ãlena
pﬁedsednictva Jiﬁího B. Ten kandidaturu odmítá. Pﬁedsednictvem je zvolen
dal‰í kandidát na místopﬁedsedu, a to pan Martin Hornych, lektor âSAP.
âerven:
Pracuje se na pﬁípravû semináﬁe pro sociální pracovníky ve StráÏi
pod Ralskem, o zá‰titu leto‰ního roãníku byl poÏádán stﬁedoãesk˘
hejtman pan ing. Petr Bendl.
Ekonomická situace âSAP zaãíná b˘t katastrofální. Stále je‰tû nedo‰ly
na provozní bankovní úãet finanãní prostﬁedky z MZ âR.
18. - 20. 6. 2007 se odborní poradci, kteﬁí pracují v AIDS poradnû DS,
úãastní semináﬁe poﬁádaného paní Dr. Dvoﬁákovou - SNAD. Jedná se
o semináﬁ urãen˘ pro poradce pﬁi testování na HIV infekci zamûﬁen˘ na
pﬁedtestové a potestové poradenství. Na semináﬁi jsme aktivní a patﬁíme
mezi pﬁedná‰ející, vzhledem k letit˘m zku‰enostem v oblasti testování
na HIV infekci. Semináﬁe se úãastní ‰est zamûstnancÛ na‰í organizace.
19. 6. 2007 nav‰tívila DS delegace odborníkÛ v oblasti HIV/AIDS
z OSN ze stﬁední Evropy a zemí b˘valého SSSR. Pro úãastníky byla
pﬁipravena prezentace ãinnosti âSAP spojená s prohlídkou DS.
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28. 6. 2007 je ﬁeditel DS pﬁítomen oslavám v˘roãí Dne nezávislosti
USA v rezidenci amerického velvyslance. Recepce se zúãastnil
americk˘ velvyslanec s manÏelkou, prezident âR s chotí, pﬁední
pﬁedstavitelé na‰eho státu, generalita armády âR a NATO, diplomatické
sbory pÛsobící v âR. V prÛbûhu recepce do‰lo k neformálnímu jednání
s vojensk˘m ataché panem plukovníkem Holechekem (ten jiÏ DS
nav‰tívil), kter˘ tlumoãil velk˘ zájem pana ambasadora nav‰tívit DS
a zájem jeho manÏelky v této oblasti se angaÏovat. Byl zaslán dopis, ve
kterém jsou srdeãnû pozváni k neformální náv‰tûvû DS a k seznámení
se situací v problematice HIV/AIDS v âR.
K 30. 6. 2007 byla ukonãena plánovaná rekonstrukce 3. nadpodlaÏí,
rekonstrukce nás stála 1.865.739,56 Kã a byla financována pﬁeváÏnû
z grantu Nadace Civilia (dar 1.437.421,10 Kã). Pﬁi rekonstrukci byl
ﬁe‰en havarijní stav rozvodu vody v domû, oprava této havárie
dosáhla ãástky 191.540,- Kã.
âervenec:
Dochází ke zmûnû v sekretariátu ﬁeditele DS, od 1. 7. 2007 nastupuje na místo správce DS paní Vûra Hornychová.
Daﬁí se nám získat od Orange Fondu firmy GlaxoSmithKline grant
v hodnotû 150.000,- Kã na projekt 10. setkání HIV pozitivních
a AIDS nemocn˘ch v Stﬁelsk˘ch Ho‰ticích „·umava 2007“. Bez
tohoto grantu by konání rekondiãního pobytu bylo ohroÏeno.
Vzhledem k nedostatku finanãních prostﬁedkÛ signalizuje NRL pro
AIDS v Státním zdravotním ústavu hrozící riziko uzavﬁení na‰í AIDS
poradny v DS kde se provádí testování na HIV infekci. Uzavﬁení
poradny pﬁi stále se zvy‰ujícím poãtu zájemcÛ o testování nebylo
myslitelné, a tak se hledala moÏnost, jak získat finanãní prostﬁedky
pro NRL AIDS a tím zajistit testování u nás odebran˘ch krevních
vzorkÛ. Nacházíme pomoc u v˘robce testovacích setÛ firmy Abort
a to finanãním darem 22.000,- Kã (1 set pro 100 testÛ), sponzorsk˘
dar ve v˘‰i 10.000,- Kã se nám podaﬁilo získat od firmy SSL âR, s.r.o.
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- Durex a záchranou byl finanãní dar 40.000,- Kã od PlzeÀského
prazdroje. Celkem bylo získáno: 1 set zdarma a 2 sety za 45.000,Kã, mÛÏeme otestovat 300 zájemcÛ o test na HIV infekci.
Dokonãují se inÏen˘rské práce na projektu „Multifunkãní sál - pÛda“.
Ke konci ãervence 2007 bylo ukonãeno v˘bûrové ﬁízení na pracovní
místo zdravotní sestra v DS. Dne 1. 9. 2007 nastupuje na toto místo
sl. Veronika Kulíﬁová, DiS.
Dochází k pﬁeru‰ení testování na virové náloÏe na‰ich klientÛ,
dÛvodem je nedostatek finanãních prostﬁedkÛ v NRL AIDS.
Srpen:
Ekonomická situace spoleãnosti je na hranici krize. Ministerstvo
zdravotnictví âR jiÏ odsouhlasené finanãní prostﬁedky ze státní
dotace na rok 2007 podepsalo, ale na úãet dle odhadu dorazí údajnû
v 09/2007. To samé platí pro finanãní prostﬁedky od MHMP. Jediné
Ministerstvo práce a sociálních vûcí zasílá ãástky ze státních dotací
pravidelnû.
Generální ﬁeditel Leti‰tû Ruzynû podepisuje souhlas s umístnûním
kasiãky. Termín zahájení je pﬁedbûÏnû stanoven na 09-10/2007.
V termínu 27. 8. - 2. 9. 2007 se konal 10. rekondiãní pobyt HIV
pozitivních a AIDS nemocn˘ch - ·umava 2007.
Jednalo se o nejvíce obsazen˘ roãník, v prÛmûru bylo pﬁítomno 50
úãastníkÛ, z toho 38 HIV pozitivních. Mezi HIV pozitivními
úãastníky bylo mnoho nov˘ch tváﬁí z ﬁad novû diagnostikovan˘ch.
Záﬁí:
Na provozní úãet pﬁicházejí první finanãní prostﬁedky z MZ âR.
V rámci Orange Day vypomáhalo v DS 6 zamûstnancÛ firmy
GlaxoSmithKline. Po cel˘ den pﬁipravovali ekonomicky stûÏejní akci
„âervená stuÏka 2007“. 1.500 dopisÛ bylo odesláno na adresy
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ﬁeditelÛ ‰kol a 4.200 dopisÛ bylo vloÏeno do materiálÛ rozesílan˘ch
agenturou Strom zb˘vajícím ‰kolám po celé âR.
¤íjen:
Na MZ âR byly zaslány ve‰keré poÏadované doklady potﬁebné k jiÏ
schválené investiãní dotaci na rekonstrukci 3. NP a pÛdního prostoru.
Je nutné opûtovné schválení této investiãní dotace ve v˘‰i
6.405.000,- Kã. Îádost o stavební povolení byla zaslána na stavební
odbor Mâ Praha 8.
Pracuje se spolu s ekonomick˘m odborem Mâ Praha 8 na 3. dodatku
nájemní smlouvy, ve kterém budou âSAP pﬁidûleny poslední volné
prostory v domû (byt rodin K. a paní P., chodba-toãité schodi‰tû v domû).
Dne 9. 10. 2007 je zahájena veﬁejná sbírka na Leti‰ti Praha Ruzynû.
Kasiãka je fyzicky postavena v terminálu Sever 2 v bezcelní zónû.
V tento den je provedeno zapeãetûní kasiãky za úãasti Mâ Praha 6,
leti‰tû Ruzynû a âSAP.
V termínu 15. - 17. 10. 2007 se koná 3. semináﬁ „Îivot s AIDS“ ve
StráÏi pod Ralskem. O úãast je velk˘ zájem, poãet úãastníkÛ dosáhl
127 osob. Poãet pasivních úãastníkÛ 114, poãet neplatících pﬁedná‰ejících 5, poãet organizátorÛ 8.
Listopad:
Dne 26. 11. 2007 se zástupci âSAP a FN Bulovka úãastní panelové
diskuze o problematice HIV/AIDS v âR a v USA na kulturním
stﬁedisku USA v Praze. Za USA zde pﬁedná‰í pan plukovník
Holechek. Pﬁedná‰ející pﬁiblíÏili úãastníkÛm situaci HIV/AIDS v âR
a USA.
Dne 27. listopadu 2007 nav‰tûvuje DS první pár USA v âR. Pan
velvyslanec s manÏelkou se aktivnû zajímají o problematiku
HIV/AIDS, vyslechnou prezentaci o ãinnosti âSAP a prohlédnou si
cel˘ DS. Plní tím svÛj slib dan˘ na oslavách Dne nezávislosti USA.
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V rámci vyhlá‰ení dotaãního ﬁízení pro ãerpání finanãních prostﬁedkÛ
ze státního rozpoãtu od MZ âR na rok 2008 je zpracováno a odesláno
celkem 10 projektÛ: 1. Provoz Domu svûtla
2. AIDS poradna
3. Edice Prevence
4. Besedy s HIV pozitivním lektorem
5. Telefonní AIDS poradna
6. Internetová AIDS poradna
7. Distribuce preventivních materiálÛ
8. ·umava 2008
9. Gay streetworker
10. Investice - rekonstrukce 2008
KaÏd˘ projekt má své ekonomické poÏadavky - potﬁebn˘ finanãní
rozpoãet, kter˘ vychází ze zku‰eností, ovûﬁen˘ch léty praxe. Je
potﬁeba ukázat MZ âR opravdovou finanãní nároãnost na‰í práce,
dûlat preventivní aktivity bez podpory státního aparátu v âR nelze.
Prosinec:
Dne 1. 12. se opût buduje preventivnû informaãní stánek na
Václavském námûstí, po Praze jezdí osvûtová tramvaj. Do Svûtového
dne boje proti AIDS se více zapojuje Dopravní podnik hlavního mûsta
Prahy akcí „DP proti AIDS“. Tramvaj je vybavena velkoplo‰n˘mi
obrazovkami, na kter˘ch se promítají filmy s HIV/AIDS problematikou.
Akce se úãastní ministrynû pro oblast lidsk˘ch práv paní MUDr.
DÏamila Stehlíková a její vedoucí poradcÛ Mgr. Jiﬁí Hromada. Poãet
osloven˘ch obyvatel a náv‰tûvníkÛ hl. mûsta Prahy: Václavské námûstí:
3.500, tramvaj: 1.500. Kondomy na Václavské námûstí zajistila firma
SSL âR - 5.000 kusÛ volnû loÏen˘ch, balen˘ch po 1 kuse.
V rámci Svûtového dne probíhá preventivnû informaãní kampaÀ
„âervená stuÏka 2007“. Celorepubliková kampaÀ je spojená se
sbírkou a je zahájena 1 t˘den pﬁed a ukonãena 1 t˘den po Svûtovém
dni boje proti AIDS. Kampanû se úãastní 284 ‰kol. V˘tûÏek této
sbírky je 1.803.809,89 Kã. Na na‰e konto pﬁichází 950.000,- Kã.
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6. JEDNOTLIVÉ PROGRAMY,
PROJEKTY A âINNOST V R. 2007

Na základû rozhodnutí pﬁedsednictva je provedena úãetní operace pﬁevedení pﬁeb˘vající ãástky z úãtu neproplacen˘ch závazkÛ do
mimoﬁádn˘ch v˘nosÛ roku 2007. Jedná se o nezaplacené pozastávky
a zálohy za rekonstrukci DS z roku 1999: 162.700,- Kã - PSP
Intertrade, a.s. - nezaplacená pozastávka dle smlouvy (firma v prÛbûhu
stavby zanikla), 469 350,- Kã - Aqua-Stav, s.r.o. - nezaplacené zálohy,
zálohy byly poskytnuty spoleãnosti PSP Intertrade, a.s.
6. 12. se v Betlémské kapli koná koncert „âervená stuÏka a my“. Jedná se
o první veãer poﬁádan˘ pro DS v této historické budovû. Tento veãer by se
mûl stát tradicí a mûl by se konat vÏdy zaãátkem mûsíce prosince. Na
vzniku této tradice se podílel Josef âermák a Václava Glazar. Oni dali
dohromady pronájem Betlémské kaple a zajistili ‰iroké spektrum
úãinkujících. Veãerem provázela paní Saskia Bure‰ová. Pﬁítomno bylo
okolo 200 hostÛ, mimo jiné i poslanci PSP âR paní Mgr. Anna âurdová
a pan ing. Zdenûk ·kromach.
11. 12. se koná v DS Mikulá‰ská besídka. Program pro úãastníky
zaji‰Èuje Kabaret Srdce a kámen, besídky se úãastní okolo 50 osob.
Probíhá v˘bûrové ﬁízení na stavební firmu, která by mûla provést rekonstrukci pÛdního prostoru. Z pûti firem je vybrána firma Alkastav, s.r.o.
V sobotu 22. 12. nav‰tívila DS ministrynû DÏamila Stehlíková
v doprovodu Jiﬁího Hromady. Paní ministrynû je seznámena
s preventivními aktivitami âSAP a ãinností DS, prohlédla si cel˘ dÛm,
projekty rekonstrukãních prací v pÛdním prostoru a uvolnûn˘ch
místností v domû. Na závûr náv‰tûvy probûhla tisková beseda se
zástupci tisku, rozhlasu a televize. Paní ministrynû oznámila
novináﬁÛm snahu udûlat z DS národní centrum boje proti AIDS
s ve‰kerou podporou státních institucí, hlavnû MZ âR.
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âSAP si vyt˘ãila dva základní dlouhodobé úkoly, které jsou
zakotveny ve stanovách. Prvním úkolem je pﬁímá pomoc HIV
pozitivním a AIDS nemocn˘m, jejich rodinám a pﬁátelÛm. Tento úkol
je zaji‰Èován provozem DS, kter˘ kromû jin˘ch aktivit nabízí azylové
ubytování (6 pokojÛ s kapacitou 16 lÛÏek), pro klienty je zde
pﬁipravena sociální a zdravotní pomoc. Druh˘m úkolem je prevence
a boj proti AIDS.

Pﬁímá pomoc lidem HIV pozitivním
a AIDS nemocn˘m
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, barvy pleti, sexuální
orientace, národnostní pﬁíslu‰nosti, 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 dÛvodÛ ztratili
domov nebo ubytování a neumûjí nebo ani nemohou svoji
komplikovanou situaci ﬁe‰it bez pomoci.
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
v místû jejich pﬁirozeného sociálního prostﬁedí - v jejich bydli‰ti.
Základní ãinnosti této poskytované sluÏby: pomoc pﬁi zvládání
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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.
Dále v rámci na‰ich sluÏeb pro na‰e klienty zaji‰Èujeme kaÏd˘m
rokem rekondiãní t˘denní pobyt na ·umavû - Stﬁelské Ho‰tice. V roce
2007 se konal jiÏ jubilejní 10. roãník. Tento roãník byl zaji‰Èován
v celé své reÏii z na‰ich vlastních zdrojÛ a grantu od Orange Fondu,
firmy GSK, s.r.o.

Preventivní aktivity âSAP, o.s.
1. AIDS poradna
31. ﬁíjna 1999 zahájila svoji ãinnost AIDS poradna spojená s bezplatn˘m
anonymním testováním na HIV infekci. Vedoucím poradny je MUDr. Ivo
Procházka, CSc. - pﬁedseda âSAP, o.s. Tato poradna provádí od poãátku
svého provozu bezplatné a anonymní testování na HIV infekci spojené
s pﬁedtestov˘m i potestov˘m poradenstvím.
2. Telefonní Linka AIDS pomoci
S otevﬁením DS dne 11. srpna 1999 zahájila svoji ãinnost také nonstop
informaãní Telefonní linka AIDS pomoci (jako první linka s nepﬁetrÏit˘m
provozem v âeské republice). Na této lince 24 hodin dennû, po cel˘
rok, odpovídáme na dotazy t˘kající se problematiky HIV/AIDS. Od 1.
prosince 2005 se nám podaﬁilo tuto linku zprovoznit jako bezplatnou
pro volající, zelené ãíslo této linky je 800 800 980. Od roku 2006 je
monitoring linky plnû automatizovan˘. Ve spolupráci s firmou 2N, s.r.o.
jsme vytvoﬁili nov˘ poãítaãov˘ program na ve‰kerou evidenci,
potﬁebnou k provozu této linky.
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V‰ichni pracovníci a dobrovolníci, kteﬁí obsluhují Telefonní linku
AIDS pomoci, procházejí ‰kolením o problematice HIV/AIDS.
3. Internetová AIDS poradna
V roce 2005 se podaﬁilo do na‰ich ﬁad získat profesionálního webmastera
a díky tomu jsme mohli ukonãit provoz na‰ich pÛvodních webov˘ch
stránek, jejichÏ podoba a obsah jiÏ zaostávaly za moderní dobou. Nové
stránky na adrese www.aids-pomoc.cz od jejich uvedení do provozu
znatelnû zvy‰ují zájem o na‰i práci. S nov˘mi internetov˘mi stránkami na‰í
spoleãnosti jsme mohli v dubnu 2006 zahájit dal‰í preventivní aktivitu
spoleãnosti - Internetovou AIDS poradnu. Obdobnû jako na Telefonní
linku AIDS pomoci mohou do Internetové AIDS poradny náv‰tûvníci
stránek napsat a poslat nám svÛj dotaz t˘kající se problematiky HIV/AIDS.
Náv‰tûvnost na‰ich stránek v roce 2007: 105.555 náv‰tûvníkÛ.
4. Besedy s HIV pozitivním lektorem
Dal‰í na‰í preventivní ãinností jsou besedy o problematice HIV/AIDS
poﬁádané jak pro Ïáky a studenty na ‰kolách v‰ech typÛ, tak pro ‰irokou
veﬁejnost. Besedy se konají na ‰kolách nebo pﬁímo v pﬁedná‰kovém sále
Domu svûtla. Zájem o besedy, které vede HIV pozitivní lektor, stoupá
kaÏd˘m rokem.
5. Projektové kampanû - Preventivní spot v âT
V oblasti preventivnû informaãních kampaní jsme se zamûﬁili na nejvût‰í
komunikaãní médium, na televizi. V rámci charitativních projektÛ âeské
televize jsme pﬁipravili projekt zamûﬁen˘ na propagaci testování na HIV
infekci. Do‰lo k dohodû mezi âeskou televizí a âeskou spoleãností AIDS
pomoc. Komise odsouhlasila scénáﬁ na‰eho preventivního spotu. V˘robu
pﬁevzala reklamní agentura Ledoborec. První vlna vysílání tohoto spotu
zvedla poãet náv‰tûvníkÛ a poãet proveden˘ch testÛ v AIDS poradnû
Domu svûtla.
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7. SOCIÁLNÍ SLUÎBY
A SOCIÁLNÍ PRÁCE

David Pospí‰il, DiS.
6. Preventivní kampanû - Svûtlo pro AIDS a Svûtov˘ den boje proti AIDS
Od poãátku vzniku na‰í organizace se pﬁipojujeme ke svûtov˘m
preventivnû informaãním kampaním. KaÏd˘ rok, vÏdy 3. nedûli
v mûsíci kvûtnu, se koná vzpomínková akce vûnovaná obûtem AIDS.
Tato akce nese název Svûtlo pro AIDS. Dal‰í celosvûtová akce se
poﬁádá vÏdy 1. prosince, jedná se o Svûtov˘ den boje proti AIDS. Obû
tyto akce se jiÏ tradiãnû poﬁádají na Václavském námûstí, v kﬁiÏovatce
Václavského námûstí a ulic Ve Smeãkách a Opletalova na pû‰í zónû
vedoucí stﬁedem námûstí. KaÏdé akci je vûnovaná velká pozornost.
Od roku 2006 spolupracujeme s firmou SSL âR, tato firma zastupuje
v˘robce kondomÛ Durex.
7. Vydavatelská ãinnost - edice Prevence
Vzhledem k na‰í celkové nespokojenosti s kvalitou preventivnû
informaãních materiálÛ vydávan˘ch v âR jsme zaãali vydávat materiály
vlastní. Od roku 2005 jsme vydali jiÏ 5 svazkÛ edice Prevence:
1. svazek - HIV infekce a homosexualita
2. svazek - Otázky a odpovûdi z Internetové AIDS poradny âSAP
3. svazek - Kondomy aneb co by gayové (a nejen oni) mûli vûdût
4. svazek - Pohlavní nemoci od A do Z
5. svazek - HIV prÛvodce nejen pro gaye
Vzhledem k finanãní situaci v roce 2007 nebyla tento rok vydaná
Ïádná preventivní broÏura a nemohl b˘t ani proveden dotisk svazkÛ
jiÏ rozebran˘ch.
V pﬁípravû na rok 2008 máme:
6. svazek - AIDS prÛvodce nejen pro gaye
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sociální pracovník Domu svûtla
Úvod
VáÏení pﬁátelé, v této ãásti na‰í V˘roãní zprávy za rok 2007 bych
Vás rád seznámil s prÛbûhem poskytování sociálních sluÏeb v DS
bûhem uplynulého roku. Rok 2007 byl pro na‰i organizaci
zlomov˘m, jelikoÏ jsme museli, jako kaÏd˘ poskytovatel sociálních
sluÏeb, projít zdlouhav˘m procesem registrace, abychom mohli
poskytovat na‰e sluÏby i v dal‰ích letech.
Poslání Domu svûtla
DS je místem, které je urãeno pro v‰echny HIV pozitivní nebo
AIDS nemocné osoby. Sociální sluÏby zde poskytované jsou urãeny
zejména pro ty osoby, které se obtíÏnû vyrovnávají s nov˘m
rozmûrem svého Ïivota vzhledem ke své HIV infekci a které se
ocitnou v nepﬁíznivé sociální situaci. V DS se klienti setkají se
vstﬁícností, pochopením a individuálním pﬁístupem, kter˘ spoãívá
v sestavení takov˘ch postupÛ a pﬁístupÛ v sociální práci, které budou
vyhovovat konkrétní situaci daného klienta. Pﬁípadová sociální práce
je základní metodou, jenÏ je vyuÏívána v pﬁístupu ke klientÛm. To
znamená, Ïe kaÏd˘ konkrétní problém, se kter˘m klient pﬁichází,
ﬁe‰íme individuálnû, kontinuálnû, s vyuÏitím v‰ech návazn˘ch sluÏeb
a dal‰ích odborníkÛ.
Sociální sluÏby a jejich registrace
Bûhem roku 2007 jsme u Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen
MHMP) Ïádali o registraci pûti sociálních sluÏeb: Odborné sociální
poradenství, Domovy pro osoby se zdravotním postiÏením, Azylové
domy, Osobní asistence a Sociálnû aktivizaãní sluÏby pro seniory
a osoby se zdravotním postiÏením. Koneãné rozhodnutí o registraci
jsme obdrÏeli aÏ ke konci roku 2007 (3.12.2007), do této doby jsme
poskytovali v‰ech pût sociálních sluÏeb. MHMP nám zaregistroval
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nakonec tﬁi sociální sluÏby: Azylové domy, Osobní asistenci
a Sociálnû aktivizaãní sluÏby pro seniory a osoby se zdravotním
postiÏením. S tímto rozvojem sociálních sluÏeb jsme pﬁijali v rámci
pracovních dohod i nové pracovníky - dva psychology a psychiatra.
V roce 2008 plánujeme nárÛst poãtu dal‰ích pracovníkÛ vãetnû
pﬁijetí druhého sociálního pracovníka na hlavní pracovní pomûr.
Rozbor sociálních sluÏeb
V této ãásti mi dovolte, abych celkovû zhodnotil sociální sluÏby,
které jsme poskytovali v roce 2007.
a) DÛm svûtla: azylové ubytování a sociální poradenství
Díky získání investiãní dotace MZ âR bylo moÏné zahájit
rekonstrukci dal‰ího nadzemního podlaÏí, kde mohl vzniknout nov˘
ubytovací pokoj pro klienty. Tato malometráÏní bytová jednotka
disponuje jiÏ vlastním sociálním zaﬁízením a mal˘m kuchyÀsk˘m
koutem. Podobné tréninkové byty plánujeme vybudovat v roce 2008.
Pro tuto konkrétní sluÏbu jsme mûli vyhrazeno 10 lÛÏek.
V roce 2007 bylo v DS ubytováno v rámci této sluÏby 13 klientÛ.
Celková obloÏnost DS dosahovala hodnoty 10,15 (v‰echny ubyt.
kap.). V rámci sluÏby bylo poskytnuto 209 konzultací, z toho 100
konzultací v rámci sociálního poradenství a 109 prÛbûÏn˘ch
intervencí a dvakrát krizová intervence. K zaji‰tûní poskytování
sluÏby docházeli pravidelnû 1x t˘dnû dva psychologové, kteﬁí
poskytovali psychologické poradenství od ﬁíjna 2007. Tito odborníci
jsou v pﬁímé souãinnosti se sociální pracovníkem DS a pracují
v rámci t˘mu sociálních sluÏeb jako dal‰í pomocné profese.
Na sluÏbû se finanãnû spolupodílel grant od MHMP v celkové v˘‰i
900.000,-Kã, grant MPSV âR v celkové v˘‰i 290.000,-Kã, na‰e
organizace 85.122,-Kã a také pﬁíjem od klientÛ za odebírání této
sluÏby. UÏivatelé si hradí za jeden den pobytu v DS 50,-Kã
a v malometráÏní bytové jednotce (kapacita 1 lÛÏko) 100,-Kã. Pro
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osoby mlad‰í 18 let je úhrada o 50% niÏ‰í. Celkem na tuto sluÏbu
bylo vybráno od uÏivatelÛ 157.900,-Kã.
b) DÛm svûtla: domov pro osoby se zdravotním postiÏením a sociální
poradenství
V roce 2007 bylo v DS ubytováno 6 klientÛ, celková obloÏnost DS
byla 10,15 a v rámci této sluÏby bylo poskytnuto 67 konzultací, z toho
36 sociálního poradenství a 31 intervencí, které byly zejména spojeny
s peãovatelsk˘mi úkony v rámci této sluÏby. Pro tuto sluÏbu jsme mûli
vyhrazeno 5 lÛÏek.
UÏivatelé si hradí za jeden den pobytu v DS 50,-Kã a klient mlad‰í
18 let hradí 25,-Kã. Celkem na tuto sluÏbu bylo vybráno od uÏivatelÛ
30.350,-Kã.
c) DÛm svûtla: sociálnû aktivizaãní sluÏby
V rámci této sluÏby jsme poskytli mimo jiné 27 konzultací, z toho
se 8 t˘kalo sociálního poradenství a 10 prÛbûÏn˘ch intervencí. Tato
sluÏba je klientÛm poskytována bez úhrady. V rámci sluÏby jsme
klientÛm pomáhali v aktivním hledání zamûstnání, vyuÏívání PC
techniky, v pomoci pﬁi rekvalifikaãních kurzech, nácviku
modelov˘ch situací, zejména spojen˘ch s hledáním zamûstnání,
vyﬁizování bûÏn˘ch záleÏitostí. Na této sluÏbû se finanãnû
spolupodílel grant MHMP v celkové v˘‰i 128.000,- Kã a MPSV âR
v celkové v˘‰i 100.000,- Kã.
d) DÛm svûtla: osobní asistence
Tuto sluÏbu vyuÏilo 5 klientÛ a celkem do‰lo k 57 úkonÛm osobní
asistence. Abychom docílili vût‰í profesionalizace této sluÏby,
nav˘‰ili jsme personální zabezpeãení o 2 pracovníky v rámci DPP
(pracovníka v sociálních sluÏbách a sociálního pracovníka). Na této
sluÏbû se finanãnû spolupodílel grant MHMP v celkové v˘‰i
100.000.- Kã.
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e) Dal‰í informace
Bûhem roku 2007 jsme usilovnû pracovali na zavádûní StandardÛ
kvality DS do praxe.
V rámci sociálních sluÏeb je poskytováno sociální poradenství,
psychologická pomoc, pomoc s pﬁípravou stravy, ubytování ve standardnû vybaveném pokoji s polohovacím lÛÏkem (1x malometráÏní byt,
3x pokoj se 3 lÛÏky, 1x pokoj se 4 lÛÏky, 1x pokoj se 2 lÛÏky).
Kapacita celého na‰eho centra je 15 lÛÏek, pﬁiãemÏ vÏdy máme jeden
pokoj s lÛÏkem pro klienta, kter˘ je propu‰tûn˘ z hospitalizace do
domácího o‰etﬁování nebo pro matku s dítûtem. Klient mÛÏe vyuÏívat
spoleãné prostory s TV a PC, spoleãnou kuchyÀ, toalety, koupelnu, perliãkovou a masáÏní vanu a tûlocviãnu. Bûhem roku 2007 jsme nemuseli
odmítnout Ïádného zájemce o na‰e sociální sluÏby z dÛvodÛ plné kapacity.
Sociální poradenství vyuÏívají souãasnû s uÏivateli ubytovan˘mi
v na‰em centru také lidé Ïijící s HIV v bûÏném prostﬁedí, ve sv˘ch
domovech, a k nám pouze docházejí pro podporu, poradu ãi
s konkrétní Ïádostí o pomoc. Vzhledem k charakteristice na‰eho
centra poskytujeme také poradenství zdravotní, o‰etﬁovatelsk˘ dohled
a v˘chovu k hygienick˘m návykÛm.

kazuistik, které studenti bûhem praxe tvoﬁí. Tyto materiály musí projít
schválením sociálního pracovníka, zda neobsahují takové informace,
které by mohly vést k pﬁímé identifikaci klienta.
Závûr a plány do roku 2008
V nadcházejícím roce 2008 plánujeme vût‰í zviditelnûní na‰ich
aktivit a sociálních sluÏeb. Rádi bychom zv˘‰ili ubytovací kapacitu
zejména o tréninkové byty a vícelÛÏkové pokoje. Dále budeme
intenzivnû pracovat na zavádûní StandardÛ kvality sociálních sluÏeb
DS do praxe a také bychom rádi roz‰íﬁili t˘m pracovníkÛ, kteﬁí se
budou podílet na poskytování pﬁím˘ch sociálních sluÏeb.

V DS také umoÏÀujeme studentÛm absolvování odborné praxe
pod vedením sociálního pracovníka. Bûhem roku 2007 jsme tuto
praxi umoÏnili 10 studentÛm z vysok˘ch ‰kol, 25 studentÛm
z vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol a 24 studentÛm ze stﬁedních ‰kol. V‰ichni
studenti jsou seznámeni s problematikou HIV/AIDS, aktivitami âSAP
a sociálními sluÏbami DS, úãastní se odborn˘ch pﬁedná‰ek
sociálního pracovníka, preventivních pracovníkÛ âSAP v DS a mají
moÏnost i osobnû se setkat s klienty DS, kteﬁí k rozhovoru se studenty
dají souhlas. Se v‰emi studenty je pﬁed zahájením odborné praxe
sepsána smlouva o zachování mlãenlivosti (zejména t˘kající se
osobních informací o klientech). Peãlivû dbáme na to, aby tato
mlãenlivost byla zachovávána napﬁ. formou kontroly písemn˘ch
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8. TABULKY

❖ souhrn telefonÛ 1999 - 2007 Linka AIDS pomoci

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

poãet besed
69
142
295
331
433
1 270

poãet posluchaãÛ
3 454
5 342
13 367
19 072
20 627
61 862

MùSÍC
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
celkem

posluchaãi/beseda
50,06
37,62
45,31
57,62
47,64
48,71

❖ obloÏnost Domu svûtla v období 1999 - 2007
rok

188

1835 3116 4273 5140 4466 3864 3827 3704

obloÏnost v prÛmûru

1,31

5,03

celkem ubytovan˘ch

4

15

MùSÍC
2006
2007
celkem

8,54 11,71 14,08 12,2 10,59 10,48 10,15
19

24

35

36

30

32

MUÎI
108
523
469
411
424
382
749
1 493
1 605
6 164
41,65%

ÎENY
97
403
273
286
248
311
612
1 177
944
4 351
29,40%

ZNEUÎ.
12
182
84
81
71
155
367
2 048
1 285
4 285
28,95%

❖ souhrn dotazÛ 4/2006 – 2007 Internetová AIDS poradna

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

poãet ubyt. dnÛ

CELKEM
217
1 108
826
778
743
848
1 728
4 718
3 834
14 800

31

CELKEM
1 021
830
1 851

MUÎI
508
452
960
51,86%

ÎENY
427
344
771
41,65%

ZNEUÎ.
86
34
120
6,48%

❖ souhrn v˘sledkÛ testování v Domû svûtla, sledované období 31. ﬁíjen 1999 - 31. prosinec 2007
Poãet
náv‰tûv

Celkem
odbûry

H

T

K

P

Ost.

37
37
351 262
382 307
413 333
685 604
1020 905
1366 1192
1755 1573
2078 1736

74
613
689
746
1289
1925
2558
3328
3814

66
561
644
675
1197
1816
2413
3190
3723

12
123
148
161
252
379
489
572
663

1
19
26
16
27
31
39
52
44

3
13
11
12
15
34
71
52
65

0
6
8
7
11
13
14
15
27

58
452
496
550
984
1468
1945
2637
3015

4
63
81
45
109
144
213
138
234

41
296
359
397
642
985
1177
1531
1636

29
254
249
304
538
796
1168
1659
1944

ÚHRNEM 8087 6949

15036

14285

2799

255

276

101

11605

1031

7064

6941

MuÏi

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Vûková struktura

Sledované skupiny

Celkem
náv‰tûv

Rok

Îeny

Vysvûtlivky: H= Homosexuálové;

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

MuÏi

Îeny

0
1
1
5
5
2
18
12
22

3
30
25
41
44
54
76
65
37

5
22
20
30
48
55
69
73
54

0
0
83
107
168
228
275
346
427

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

2
44
23
36
64
65
89
148
145

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

66

375

376

1634

4,99

610

4,27

do 18 let 19-25 let nad 25 let

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

Neodebráno

Opakované
kontroly

HIV+
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9. ZDRAVOTNÍ SESTRA V DS
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10. DOBROVOLNICK¯ PROGRAM

Veronika Kulíﬁová, DiS.

Bc. Tomá‰ Rieger

zdravotní sestra

koordinátor dobrovolníkÛ âSAP, o.s.

Práce zdravotní sestry v DS je trochu odli‰ná od práce sester v bûÏném
nemocniãním zaﬁízení. Zdravotnická a o‰etﬁovatelská péãe je zamûﬁena na
pﬁímou péãi o HIV pozitivního klienta. Ke kaÏdému klientovi pﬁistupuje
sestra individuálnû a neo‰etﬁuje jen dotyãn˘ zdravotní problém nebo onemocnûní, ale zamûﬁuje se na celou osobnost klienta, na jeho biologické, psychické a sociální potﬁeby. Pﬁi zji‰tûní deficitu v nûkteré z uveden˘ch oblastí,
hledá spolu s klientem ve spolupráci s ﬁeditelem DS, sociálním pracovníkem,
psychology, lékaﬁi a dal‰ími specialisty ﬁe‰ení pomocí o‰etﬁovatelského plánu,
jehoÏ cílem je vyrovnat se se svou diagnózou, co nejlépe vyuÏít moÏnosti
aktivního Ïivota, vést klienta k sobûstaãnosti a k návratu do „bûÏného svûta“.
Nejãastûji se sestra u klientÛ zamûﬁuje na správné uÏívání medikamentÛ, pravidelné kontroly u lékaﬁe, rehabilitaci, hygienu, správnou
Ïivotosprávu, sexuální Ïivot HIV pozitivních, graviditu HIV pozitivních klientek, péãi o dítû po narození u tûchto Ïen, problémy s návykov˘mi látky a psychické problémy u novû diagnostikovan˘ch klientÛ.
Pokud nejsou klienti plnû sobûstaãní zvládat nûkteré ãinnosti, je
jim zaji‰tûna osobní asistence (napﬁ. praní, Ïehlení, doprovod k lékaﬁi,
pomoc s hygienou, atd.).
V prostorách DS je v‰em klientÛm a v‰em zájemcÛm z ﬁad HIV
pozitivních k dispozici tûlocviãna s posilovacími pﬁístroji a stolem na
stolní tenis, kde probíhá dennû rekondiãní a rehabilitaãní cviãení.
Klienti zde mohou cviãit individuálnû. Dále je moÏno také kaÏdodennû vyuÏít vanu s perliãkovou koupelí a masáÏní elektrické lÛÏko.
Kromû pﬁímé péãe o HIV pozitivní a AIDS nemocné se zdravotní sestra
angaÏuje v primární prevenci v boji proti AIDS. V této oblasti se podílí na
programech pro dosud nezasaÏenou populaci pﬁedev‰ím formou besed
a semináﬁÛ. Cílem je pﬁedcházet rizikov˘m formám chování. V rámci
zdravotní v˘chovy vede besedy se Ïáky Z· a studenty S·, VO·, V· pﬁedev‰ím
zdravotnick˘ch ‰kol a vzdûlávání zdravotních a sociálních pracovníkÛ.
Zdravotní sestra se také podílí na vãasném vyhledávání
onemocnûní u rizikov˘ch osob, protoÏe je souãástí t˘mu odborn˘ch
poradcÛ v AIDS ambulanci DS, kde se provádí odbûry na testování
na HIV infekci spolu s pﬁedtestov˘m a potestov˘m poradenstvím.

V témûﬁ dvacetileté historii âeské spoleãnosti AIDS pomoc, o.s.
(dﬁíve Spoleãnost AIDS pomoc) má dobrovolnická sluÏba své
neoddiskutovatelné místo a tûÏko bychom si nyní umûli pﬁedstavit, Ïe by
dobrovolníci pﬁi plnûní na‰ich nároãn˘ch úkolÛ v oblasti HIV/AIDS v âR
chybûli. Toho jsou si vûdomi zamûstnanci spoleãnosti stejnû jako v‰ichni
její ãlenové, a dobrovolníci jsou u nás povaÏováni za rovnocenné
spolupracovníky, kter˘ch si váÏíme za jejich ochotu nezi‰tnû pomáhat
v dobû orientované spí‰e na zisk a osobní prospûch. Na‰i dobrovolníci
pomáhají osobám sociálnû slab˘m a zdravotnû postiÏen˘m a zúãastÀují
se osvûtov˘ch a preventivních akcí poﬁádan˘ch âSAP, o.s. pro nej‰ir‰í
veﬁejnost v âR. Dobrovolníci se rovnûÏ spolupodílejí na poﬁádání
sbírkov˘ch a charitativních akcí pro HIV pozitivní osoby v âR.
Ná‰ dobrovolnick˘ program je od roku 2006 akreditován Ministerstvem vnitra âR (dále jen MV âR). Tato skuteãnost bezpochyby zv˘‰ila
na‰i prestiÏ a pomohla a pomáhá nám v získávání nov˘ch dobrovolníkÛ.
Vzhledem v‰ak k nízké pﬁitaÏlivosti oblasti, ve které pÛsobíme, se ale ani
tak nedá hovoﬁit o tom, Ïe by se k nám noví dobrovolníci masovû hrnuli,
nicménû stále prom˘‰líme strategie, jak pﬁípadné zájemce oslovit a získat
pro spolupráci. Odbor prevence kriminality MV âR, konkrétnû oddûlení
dobrovolnické sluÏby nám finanãnû i metodicky pomáhá pﬁi realizaci
na‰eho dobrovolnického programu. V metodické oblasti nelze nezmínit
také pomoc Národního dobrovolnického centra Hestia.
Ke konci roku 2007 sestávala na‰e dobrovolnická základna z 27
dobrovolníkÛ a 1 koordinátora. V prÛbûhu roku nás oslovilo 23 zájemcÛ
o dobrovolnictví z nejrÛznûj‰ích vrstev a skupin obyvatel, pﬁeváÏnû
studentÛ pomáhajících oborÛ. Z nich jsme ve tﬁech etapách pro‰kolili 12
nov˘ch dobrovolníkÛ. Z tohoto poãtu 4 dobrovolníci jiÏ vykonávají
samostatné sluÏby v DS, 4 se je‰tû ‰kolí na asistovan˘ch pﬁísluÏbách
s mentory a 4 dobrovolníci se po absolvování ‰kolení, resp. v prÛbûhu
pﬁísluÏeb rozhodli ve své dobrovolnické ãinnosti nepokraãovat. S kaÏd˘m
nov˘m zájemcem o dobrovolnickou sluÏbu je proveden vstupní, cca
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11. PREVENTIVNÍ BESEDY
V ROCE 2007
Martin Hornych
preventivní pracovník a místopﬁedseda âSAP, o.s.
pÛlhodinov˘ pohovor, pﬁi nûmÏ se mj. zji‰Èuje motivace adepta k v˘konu
dobrovolnictví a blíÏe se popisuje ná‰ dobrovolnick˘ projekt.
V úvodu loÀského roku jsme nominovali jednu na‰i dlouholetou
dobrovolnici na cenu nejlep‰ího dobrovolníka - Kﬁesadlo. Zmínûná
dobrovolnice se umístila a spolu s dal‰ími 9 dobrovolníky z jin˘ch
organizací pﬁevzala z rukou praÏského primátora tuto prestiÏní cenu.
Na‰i dobrovolníci se v roce 2007 zúãastnili (aÈ jiÏ jako technick˘ personál
nebo jako úãastníci) ﬁady osvûtovû preventivních akcí. Osvûta a prevence jsou
jedním ze stûÏejních úkolÛ âSAP. Mimo tyto akce a nad rámec sluÏeb v DS
a na Telefonní lince AIDS pomoci pomáhali také v roce 2007 na‰i
dobrovolníci v rámci osobní asistence klientÛm, kteﬁí nejsou ubytovaní v DS,
av‰ak o tuto pomoc si u nás poÏádali. Z osvûtovû preventivních akcí stojí za
zmínku dvû nejvût‰í a nejdÛleÏitûj‰í. Tou první je 24. roãník celosvûtové akce
AIDS Candlelight Memorial - Svûtlo pro AIDS (vzpomínka na zemﬁelé na
AIDS). Druhou velkou akcí je 1. prosinec, kter˘ je na celém svûtû jiÏ léta
synonymem pro Svûtov˘ den boje proti AIDS. V oba tyto dny má âSAP stan
s materiály na praÏském Václavském námûstí a jsou to právû hlavnû
dobrovolníci, kdo se podílí jednak na pﬁípravû preventivních materiálÛ
a v den konání také na jejich distribuci. Díky velmi dobré spolupráci
s Dopravním podnikem hl. m. Prahy vyjela 1. prosince 2007 jiÏ po nûkolikáté
tzv. osvûtová tramvaj, která po Praze zdarma vozila cestující a bûhem cesty
jim na‰i dobrovolníci podávali informace o HIV/AIDS. Obû zmínûné akce
probíhají v úzké spolupráci se Spoleãností pro plánování rodiny a sexuální
v˘chovu a s firmou Durex, kter˘m rovnûÏ patﬁí ná‰ dík.
V nadcházejícím roce se budeme i nadále snaÏit neustále
doplÀovat kádr dobrovolníkÛ, ve kterém nane‰tûstí 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.

30

Jednou z na‰ich nejstar‰ích preventivních aktivit jsou preventivní besedy
o problematice HIV/AIDS. Besedy provádíme pﬁímo vzaﬁízení, které o preventivní
besedu poÏádá, nebo se besedy konají v areálu v DS - v centru prevence a boje
proti AIDS. Beseda v DS je vÏdy spojená s prohlídkou tohoto zaﬁízení.
Rok 2007 byl v rámci proveden˘ch besed rokem velice úspû‰n˘m.
Celkem bylo provedeno 433 besed, poãet posluchaãÛ 20 627.
Z celkového poãtu proveden˘ch besed provedl lektor Martin Hornych
216 besed, lektor Vladimír Kováã 191 besed, sociální pracovník David
Pospí‰il 25 besed a zdravotní sestra Veronika Kulíﬁová provedla 1 besedu.
Besedy se konaly ve v‰ech typech ‰kolsk˘ch zaﬁízení po celé âeské
republice (základní ‰koly, speciální základní ‰koly, stﬁední odborná
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 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 niãím 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, Modr˘ svût. Pﬁi tûchto akcích distribuujeme
preventivní materiály - letáky, broÏury, plakáty, kondomy aj.
Besedy provádíme bezplatnû. 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. CÍLE âESKÉ SPOLEâNOSTI
AIDS POMOC

Hlavním úkolem je plnûní dlouholet˘ch aktivit, jako je:
■

■

■

■

■

■

■
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Provoz Domu svûtla - pﬁímá péãe o HIV pozitivní a AIDS nemocné
celkov˘ rozpoãet: 2.942.254,- Kã
zodpovídá provoznû: Hlavat˘
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Bezplatné anonymní testování na HIV infekci
v AIDS poradnû Domu svûtla
celkov˘ rozpoãet: 1.293.160,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.; Hlavat˘
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Edice PREVENCE - v˘roba preventivnû informaãních broÏur
s tematikou HIV/AIDS
celkov˘ rozpoãet: 230.000,- Kã
zodpovídá provoznû: Hlavat˘
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Besedy o problematice AIDS s HIV pozitivním lektorem
celkov˘ rozpoãet: 755.688,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Telefonní linka AIDS pomoci - preventivnû informaãní,
bezplatná linka s nonstop provozem
celkov˘ rozpoãet: 150.000,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Internetová AIDS poradna, odpovûdi a otázky k problematice
HIV/AIDS
celkov˘ rozpoãet: 450.730,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Distribuce preventivních materiálÛ s problematikou HIV/AIDS
celkov˘ rozpoãet: 384.000,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘

■

■

■

·UMAVA 2008 - 11. rekondiãní pobyt pro HIV pozitivní
a AIDS nemocné
celkov˘ rozpoãet: 215.000,- Kã
zodpovídá provoznû: Hlavat˘
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Streetworker v gay komunitû - prevence HIV/AIDS v gay
minoritû v âR
celkov˘ rozpoãet: 629.230,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Dostavba DS
celkov˘ rozpoãet: 7.000.000,- Kã
zodpovídá provoznû: Hlavat˘
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘

dal‰í aktivity:
■

■

■

■

Odhalení pietního místa v DS
celkov˘ rozpoãet: 100.000,- Kã
zodpovídá provoznû: Hlavat˘
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Svûtlo pro AIDS (18. 5. 2008)
celkov˘ rozpoãet: 20.000,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.; Hlavat˘
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Svûtov˘ den boje proti AIDS - âervená stuÏka
celkov˘ rozpoãet: 25.000,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.; Hlavat˘
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Pragomedica 2008
celkov˘ rozpoãet: 5.000,- Kã
zodpovídá provoznû: Bc. Rieger
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
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13. SPONZO¤I

■

■

Spolupráce s Fórem NNO
celkov˘ rozpoãet: 5.000,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘
Poﬁádání rÛzn˘ch semináﬁÛ - pro zdravotníky, vûzeÀskou sluÏbu,
sociální pracovníky
celkov˘ rozpoãet: 10.000,- Kã
zodpovídá provoznû: MUDr. Procházka, CSc.
zodpovídá ekonomicky: Hlavat˘

ABOTT

21 078,-

GE MONEY BANK, a.s.

20 000,-

GSK ORANGE FOND
INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE
LE PATIO INTERNATIONAL, s.r.o.

15 000,101 080,-

LIV DUCCI

20 000,-

NADACE O2

50 000,-

NADACE VIZE 97

226 200,-

NADACE VODAFONE âR

338 750,-

PLZE≈SK¯ PRAZDROJ

145 000,-

PREN ATELIÉR
RINGIER âR

20 000,1 455,-

SARSTEDT, s.r.o.

23 735,-

SIKO, KOUPELNY

20 000,-

SOBEK PETR

23 737,-

SPRSV
SSL âR, s.r.o.
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150 000,-

990 000,10 000,-
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14. ZÁVùR

Rok 2007 byl rokem velice nároãn˘m a sloÏit˘m, a to jak po stránce
ekonomické, tak po stránce pracovní.
Zaznamenali jsme dal‰í pokles finanãních prostﬁedkÛ na ãinnost
a provoz spoleãnosti a Domu svûtla ze strany státních institucí. Pﬁes
ve‰kerou na‰i snahu se nám nedaﬁí proniknout do svûta firemních
dárcÛ v âR. Problematika HIV/AIDS je stále na okraji zájmÛ, a tak jak
v zahraniãí firmy pﬁispívající na pomoc lidem infikovan˘m HIV a na
prevenci a boj proti AIDS svoji aktivitu dávají na vûdomí celému
okolnímu svûtu, u nás se firmy otevﬁenû podporovat tento smûr bojí.
Je pﬁed námi závûreãná dostavba celého domu, rekonstrukce pÛdy,
kde vznikne multifunkãní pﬁedná‰kov˘ sál urãen˘ pro kongresovou
ãinnost, besedy, pﬁedná‰ky a v‰e okolo HIV/AIDS; dále v˘stavba 10
dal‰ích pokojÛ pro na‰e klienty s kapacitou 20-25 lÛÏek. Bez pomoci
firem, které se zab˘vají stavebnictvím, se nám na‰e zámûry tûÏko
podaﬁí splnit. Ministerstvo zdravotnictví âR nám podalo pomocnou
ruku a to 70% plnûním celkov˘ch nákladÛ na tuto investiãní ãinnost
(6.405.000,- Kã a 5.250.000,- Kã), ale na‰e spoluúãast ve v˘‰i cca
4.500.000,- Kã je pro nás bez pomoci zvenãí tûÏce splnitelná.
Rok 2008, kter˘ je pﬁed námi, bude o to tûÏ‰í, Ïe se mûní strategie
projektÛ Ïádostí na MZ âR; ze tﬁí Ïádostí na rok 2007 je na rok 2008
Ïádostí 10. Na‰e budoucnost záleÏí na pomoci státu, bez této
pomoci se prevence a boj proti AIDS v âR dûlat opravdu nedá.
Problematika HIV/AIDS zaznamenala v roce 2007 velmi tûÏkou
ránu, a to tím, Ïe se potvrdila na‰e prognóza oãekávaného
zv˘‰eného nárÛstu nov˘ch pﬁípadÛ HIV infekce u nás. Statistiky se
zastavily v tomto roce na ãísle 122 nov˘ch pﬁípadÛ. 122 lidem
Ïijícím v âR bylo oznámeno: „Jste HIV pozitivní“. Tento trend bude
trvat je‰tû dosti dlouho, protoÏe mé osobní odhady skuteãného poãtu
HIV pozitivních lidí v âR se pohybují okolo 10.000 osob. My
musíme své aktivity zamûﬁit na stále vût‰í anoncování a zaji‰tûní
bezplatného anonymního testování na HIV infekci dostupného pro
kaÏdého v této republice. Testování je jedinou moÏnou cestou, jak
zabránit tûm, kteﬁí o tom, Ïe jsou HIV pozitivní, nevûdí,
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v neúmyslném ‰íﬁení HIV. Tady je opût nutná, a nebojím se pouÏít
v˘raz „povinná“, pomoc MZ âR. Vûﬁím, Ïe slova ministrynû pro
oblast lidsk˘ch práv paní MUDr. DÏamily Stehlíkové, která vyslovila
pﬁed zástupci tisku, rozhlasu a televize v prosinci roku 2007 pﬁi své
první náv‰tûvû v Domû svûtla, nebyla jen politick˘m gestem bez
jakéhokoli reálného dopadu. Velkou pozornost vûnujeme plánované
náv‰tûvû ministra zdravotnictví pana MUDr. Tomá‰e Julínka
a ministrynû paní MUDr. DÏamily Stehlíkové v první polovinû roku
2008. Podle závûru tohoto setkání jasnû uvidíme, zda stát na‰i
podanou pomocnou ruku od nás pﬁijme.
âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. pﬁed ministry nebude
vystupovat jako tﬁesoucí se jedinec Ïdímající ãepici a prosící
o pozornost a o pomoc. Budeme se prezentovat jako organizace
s 20letou zku‰eností s prací na ulici; kaÏdé ãíslo v na‰ich statistikách
je ãíslo, na které si kaÏd˘ mÛÏe „sáhnout“; co ãíslo, to lidsk˘ jedinec.
Rok 2008 bude rokem opravdu tvrd˘m a nároãn˘m po v‰ech
stránkách, mnoho od tohoto roku oãekáváme, ale vûﬁte mi, Ïe bez
pomoci kaÏdého z Vás, kdo jste doãetl tuto V˘roãní zprávu aÏ sem,
se nám to nepodaﬁí. âSAP se doÏívá v tomto roce 20. narozenin
a DÛm svûtla oslaví 10. v˘roãí od zahájení svého provozu.
Díky kaÏdému, kdo nám v roce 2007 pomohl, a to bez ohledu
na to, jestli penûzi, vûcn˘m darem, radou nebo jen tím, Ïe se u nás
v Domû svûtla zastavil a dal tím najevo svoji solidaritu s námi, s na‰í
prací a s na‰imi plány.
Pﬁeji Vám v‰em mnoho úspûchÛ v roce 2008.

Miroslav Hlavat˘
tajemník âeské spoleãnosti AIDS pomoc
ﬁeditel Domu svûtla
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