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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti České společnosti AIDS pomoc, o. s.
za rok 2011. V této zprávě bychom vám chtěli představit činnost naší
společnosti, co se nám v minulém roce podařilo, kdo nám v tom pomohl a s
jakými zdroji jsme tyto cíle realizovali. Naše organizace je poněkud specifická v
tom, že jejím cílem není jen prevence, ale také a především přímá pomoc a
podpora osobám, které žijí s HIV.
Podle statistických údajů počet HIV pozitivních stále přibývá a do budoucna se
počítá s dalším růstem. K 31. 12. 2011 bylo diagnostikováno v České republice
již 1675 HIV pozitivních osob. Zájem o naše služby, v návaznosti na nárůst HIV
infekce stoupá. My se snažíme naše služby rozšiřovat a zlepšovat ve prospěch
našich klientů.
Oproti tomu finance ze státního rozpočtu se stále snižují. Proto bychom chtěli
poděkovat všem, kteří nám v roce 2011 pomohli, a to bez ohledu na to, jestli
penězi, věcným darem, dobrovolnickou činností, radou či jen solidaritou. To vše
má pro fungování České společnosti AIDS pomoc, o.s. obrovský význam a
můžeme říct, že by bez této pomoci nemohla nezisková organizace v současné
době fungovat.
Ivo Procházka
předseda ČSAP

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
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předsednictvo společnosti:

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
(předseda)
Vladimír Ondris
(místopředseda)
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Miroslav Hlavatý

ÚČEL A CÍL SPOLEČNOSTI
Česká společnost AIDS pomoc má v České republice dva základní cíle.
Prvním je přímá pomoc lidem HIV pozitivním a AIDS nemocným, jejich
rodinám a přátelům. Tato činnost je převážně zajišťována provozem Domu světla
(dále jen DS).
Druhým naším cílem je prevence a boj proti AIDS. Od otevření Domu světla
zajišťujeme několik dlouholetých preventivních projektů: AIDS poradnu v
DS a AIDS poradny v Ostravě a v Brně spojené s bezplatným anonymním
testováním na HIV infekci, Besedy o AIDS vedené našim HIV pozitivním
lektorem, Telefonní nonstop bezplatnou linku AIDS pomoci, Internetovou AIDS
poradnu, Gaystreetworkera, Edici Prevence, Distribuci preventivních materiálů.
Sídlem společnosti je Dům světla, který byl otevřen 11. srpna 1999. Jeho
cílem je lidsky pomáhat lidem, kterým virus HIV vstoupil do života a snažit se je
podporovat v této nelehké životní situaci. DS je poskytovatelem sociální služby —
azylové domy.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSAP A DOMU SVĚTLA

...aneb Co nám přinesl rok 2011
V roce 2011 byl zaznamenán pokles v nárůstu nových případů HIV infekce v ČR.
Podle údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS v SZÚ Praha dosáhl k 31. 12.
2011 celkový počet 1675 HIV pozitivních osob (v ČR testujeme od roku 1985,
kdy vznikla NRL AIDS). Za tento rok tedy přibylo 153 nových případů (v roce
2010 to bylo 180 případů).
Z tohoto počtu případů za rok 2011 jsme v naši AIDS poradně v DS zaznamenali
19 nových případů a další 1 případ byl zachycen v naší brněnské pobočce. Naše
organizace provozuje již tři AIDS poradny; v Praze, v Ostravě a v Brně. V roce
2011 navštívilo tyto poradny celkem 5110 osob a z toho bylo provedeno 4983
testů na HIV infekci.
Úspory ve státním rozpočtu vedly ke snížení prostředků v Národním programu
boje proti AIDS při MZ ČR. Snížení financí se zejména dotklo prevence a činnosti
ostatních nevládních organizací, naše organizace byla opět jedinou organizací
pracující na poli prevence a boje proti AIDS, která získala finanční prostředky z
tohoto ministerstva.
Velkým úspěchem naší společnosti bylo otevření AIDS poradny, která zajišťuje
anonymní bezplatné testování a poradenství v Brně. Během tohoto roku ji
navštívilo 173 osob.
Také jsme mohli opět uspořádat další týdenní rekondiční pobyt pro HIV pozitivní.
Po ukončení spolupráce s provozovateli areálu ve Střelských Hošticích se nám
podařilo nalézt neméně vhodný areál v Chotěboři na Vysočině.
Léčba pro HIV pozitivní je stále na vysoké úrovni a dostupná pro české občany a
pojištěné cizince.
Prioritami je naše spolupráce s manažerkou Národního programu pro boj proti
AIDS, Národní referenční laboratoří pro AIDS při SZÚ a AIDS centry v celé ČR.
ČSAP je členem Národní rady pro humanitární spolupráci a Národní rady
zdravotně postižených. Jsme zastoupeni v komisi pro surveillance HIV/AIDS při
MZ ČR.
Nezbytnou podporu pro naši činnost dostáváme od státních institucí: Ministerstva
zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociální věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR,
dále od regionálních a místních úřadů, stejně jako sponzorů a drobných dárců.

LEDEN 2011


Česká společnost AIDS pomoc a Dům světla zahájili nový rok. Připravuje
se otevření další pobočky ČSAP; poradenské a testovací centrum HIV/AIDS
v Brně. Je potřeba najít profesně připravené a ochotné spolupracovníky
pro toto centrum.



V Domě světla se konala jednodenní konference pro nelékařské profese
s názvem HIV/AIDS. Přednášející byli především z naší organizace. Akce
se zúčastnilo 62 osob z celé České republiky.
ÚNOR 2011



V Praze a v Ústí nad Labem proběhly další vzdělávací akce projektu OP VK
- Prevence HIV/AIDS a rizikového sexuálního chování v rámci školní výuky
na základních a středních školách a v dětských domovech, týkající se žáků
a studentů ve věku 13-17 let, který vznikl ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ČSAP a je financován z Evropského
sociálního fondu.



Naši zástupci přednášeli na Konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví,
kterou pořádala Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu.



Dva členové ČSAP se zúčastnili setkání účastníků projektu EMIS, který se
konal v Berlíně.



Zemřel člen ČSAP pan Michal Matoušek (27. 2. 2011).
BŘEZEN 2011



Novou vedoucí supervizí pro zaměstnance Domu světla se stala Mgr.
Poláková.



Do Domu světla nastupuje do pracovního poměru nový preventivní
pracovník – Max Blanck.



Připravuje se výroční členská schůze ČSAP.



Proběhlo víkendové školení nových dobrovolníků v DS.
DUBEN 2011



Konala se výroční členská schůze za rok 2010 v Domě světla. Proběhla
volba nových členů výboru ČSAP a nových členů kontrolní komise. Členská
základna ČSAP ještě před touto volbou odsouhlasila snížení členů výboru
ČSAP z devíti členů na členů sedm.



Nově zvolený výbor ČSAP si hlasováním zvolil předsedu společnosti MUDr.
Iva Procházku, CSc. a místopředsedu pana Vladimíra Ondrise. Kontrolní
komise ČSAP si zvolila jako svého předsedu Ing. Martina Palíka. Funkční
období výboru ČSAP a kontrolní komise jsou čtyři roky (2011 – 2015).



V Domě světla dochází k personálním změnám. Na vlastní žádost odchází
sociální pracovník Mgr. Miloš Topolovský a Bc. Petr Hájek zkracuje svůj
pracovní úvazek. Na místo nového sociálního pracovníka České společnosti
AIDS pomoc bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém zvítězila a novou
sociální pracovnicí se stala Alena Špaková, DiS.
KVĚTEN 2011


Konal se 4. ročník Běhu proti homofobii. Oproti loňskému ročníku se
počet účastníku více než zdvojnásobil. Záštitu nad tímto ročníkem
převzala MUDr. Džamila Stehlíková.



Ve světě proběhl 28. ročník mezinárodní akce „Světlo pro AIDS (AIDS
Candlelight Memorial Day)“. V ČR se uskutečnil již 23. ročník. Na
Václavském náměstí jsme měli informační stánek s preventivními
materiály.



Tato akce probíhala také souběžně v Brně, kde městem projížděla
informační tramvaj.



Konala se celorepubliková sbírka Červená stužka. Do této akce se
zapojilo 50 škol.



Formou

preventivního

stánku

jsme

se

zúčastnili

3.

ročníku

ošetřovatelství SestraFest 2011 na Staroměstském náměstí.


Připravuje se zářijové baletní benefiční vystoupení bratří Bubeníčků
v Národním divadle.



Začíná

se

hledat

vhodný

areál

pro

13.

ročník

mezinárodního

rekondičního pobytu pro HIV pozitivní a jejich přátele.


Dům světla navštívily studentky a jejich vyučující z francouzského
Institutu poradkyň v sociální a rodinné ekonomie v Limoges Tato stáž
se setkala s velmi dobrým ohlasem.
ČERVEN 2011



Náš zástupci se zúčastnili schůze v Budapešti pořádané Unií pro lidská
práva. Tohoto setkání byly přítomny země střední a jihovýchodní Evropy.
Cílem schůze bylo vytvořit minimální standardy v prevenci HIV. Byla zde

sepsána Budapešťská deklarace. Členové ČSAP ji přeložili do českého
jazyka.


Probíhala beseda s možností HIV testování ve Věznici v Horním Slavkově.
ČERVENEC 2011



Na vlastní žádost ukončil pracovní poměr preventiva Max Blanck.
SRPEN 2011



ČSAP se zapojila do Prague – pride 2011. Zaměstnanci a dobrovolníci šli
v čele průvodu. Na Střeleckém ostrově byl náš preventivně – informační
stánek. Některé doprovodné akce proběhly i v Domě světla. Byla zde
přednáška architekta Ladislava Zikmunda – Queer architektura; odborné
besedy s diskuzemi na téma prevence HIV a terapie HIV. K besedám do
DS byli pozváni MUDr. Stehlíková, MUDr. David Jilich, staniční sestra Alena
Bendová z AIDS centra FN Bulovka, Mgr. Petr Porubský, Petr Hanzlík atd.



Proběhlo víkendové školení nových dobrovolníků v Domě světla.
ZÁŘÍ 2011



Uskutečnilo se 13. setkání HIV pozitivních a jejich rodin. Pro týdenní akci
byl vybrán rekreační středisko Gedofon v Chotěboři. Akce se setkala
s kladným ohlasem.



Z důvodu onemocnění hlavního účinkujícího muselo být odložené již zcela
vyprodané benefiční, baletní představení bratří Bubeníčků v Národním
divadle.



Předseda společnosti se zúčastnil odborného tréninku v rámci projektu
Mental health a HIV/AIDS v Sofii.



Naši zástupci přednášeli na 19. ročníku Celostátního kongresu k sexuální
výchově v Pardubicích.



ČSAP měla svůj preventivní stánek na festivalu Babí léto, který proběhl
v Psychiatrické léčebně Bohnice.

 Probíhala další beseda s možností HIV testování ve Vazební věznici
v Horním Slavkově.

ŘÍJEN 2011


V Domě světla byl pro zaměstnance zkušebně zahájen dvousměnný
provoz. Důvodem bylo kontinuální zajištění služeb recepce Domu světla a
péče o standardní péče o klienty Azylového ubytování. Dobrovolníci nyní
zajišťují Linku AIDS pomoci, pomáhají s pomocnými pracemi.



Probíhala beseda s testováním ve Vazební věznici Ruzyně. Poprvé, od
začátku testování ve věznicích, byly zjištěny 2 případy HIV pozitivity u
cizích státních příslušníků.



Zúčastnili jsme se konference EASC 2011 v Bělehradě.



Předseda ČSAP se zúčastnil konference Internetové poradenství. Přednášel
zde na téma poradenství ČSAP - Telefonní linka AIDS pomoci.



Náš zástupce přednášel na filmovém festivale Inakosť v Bratislavě.
LISTOPAD 2011



V Domě světla proběhl testovací týden na HIV infekci a to ve spolupráci

s občanským sdružením ART FOR LIFE.


Celý měsíc se konaly preventivní programy nového občanského sdružení
ART FOR LIFE. Členové naši společnosti se z přátelské podpory některých
těchto akcí zúčastnili.



Zúčastnili jsme se další operativní schůzky lektorů evropského projektu
SAFESEX, která se konala ve Vídni.



Preventivní pracovník byl pozván na 12. ročník festival Mezipatra, který
proběhl v Praze a Brně.



V Brně byla otevřena třetí AIDS poradna s testováním na HIV infekci a to
ve spolupráci s laboratoří RNDr. Zdeňka Čecháčka, s. r. o. – jmenovitě s
MUDr. Martinem Peťkou.



Byl zahájen nový video kanál na YouTube, kde vidět krátké filmy, klipy,
rozhovory týkající se problematiky HIV/AIDS a Domu světla + ČSAP.



Zúčastnili jsme se konference občanského sdružení OS SNAD: HIV/AIDS.



V Domě světla byla zorganizována další odborná jednodenní konference
pro nelékaře a pracovníky v sociálních službách.



Pro

zájemce

z široké

veřejnost

byla

uspořádána

ČSAP

beseda

ve

spolupráci s MUDr. Džamilou Stehlíkovou s názvem Epidemiologie a
prevence HIV/AIDS


ČSAP svou účastí podpořila dvě vzpomínkové hudební akce k příležitosti
20. výročí Mercuryho smrti. První akci s názvem Vzpomínka na Queen
pořádala skupina FC Tordáno Queen. V druhé akci s největšími hity
vystoupila skupina Prague Brassivo.



Tragicky zemřela staniční sestra paní Ludmila Bendová z AIDS centra
Nemocnice Bulovka, která dlouhodobě spolupracovala s Českou společností
AIDS pomoc jak v péči o HIV pozitivní, tak v oblasti dalšího vzdělávání
(17. 11. 2011).
PROSINEC 2011



Dne 1. 12. probíhala celosvětová akce „Světový den boje proti AIDS“.
Celosvětovým heslem tohoto dne bylo Getting to Zero neboli dostat se na
nulu a to v počtu nově infikovaných HIV, v počtu případů diskriminace HIV
pozitivních a v počtu úmrtí způsobených AIDS. ČSAP měla jako každoročně
svůj informační stánek na Václavském náměstí. Odpoledne před stánkem
vystoupili hudebníci z Tam-Tam orchestru.

Ve spolupráci s Dopravním

podnikem hlavního města jezdila po Praze preventivní tramvaj s názvem
„Tramvaj DP proti AIDS“.


Po celé ČR probíhala preventivní akce „Červená stužka“, která byla
spojená s veřejnou sbírkou.



V Betlémské kapli se konal již pátý ročník charitativního koncertu:
„Červená stužka a my“. Akce probíhala pod záštitou primátora Hlavního
města Prahy a ČVUT. Tuto akci pro ČSAP pořádala společnost NARI
MODELS, s.r.o.



Vydává se další odborná publikace: Otázky a odpovědi číslo 2 aneb mýty a
báje o AIDS.



V Domě světla se konalo další víkendové školení pro nové zájemce o
dobrovolnictví.



Konala se tradiční vánoční besídka. Dárky pro tuto besídku zajistily firmy
Abbott a GlaxoSmithKline.

HOSPODAŘENÍ ČSAP, o. s. roce 2011

Příjmy za rok 2011:
účet 691 - dotace a granty
MZ ČR

1 540 000,00

MPSV ČR

1 171 000,00

MV ČR

60 000,00

MHMP

919 400,00

MŠMT - EU

863 911,57

MČ Praha 1

67 000,00

Dánský projekt

270 964,18

dotace a granty celkem

4 892 275,75

účet 602 tržby ze služeb

994 522,50

účet 648 ostatní provozní výnosy

985,00

účet 662 úroky

550,37

účet 663 kurzové zisky

7 742,75

účet 682 dary od organizací

515 034,80

účet 682 dary od fyzických osob

358 948,64

účet 684 členské poplatky

9 140,00

účet 911 Veřejné sbírky

1 349 467,82

ostatní příjmy celkem

3 236 391,88

Příjmy za rok 2011 celkem

8 128 667,63

Výdaje za rok 2011:
účet 501 spotřeba materiálu

1 031 251,15

účet 502 spotřeba energií

466 426,00

účet 503 vodné

118 166,00

účet 511 opravy a udržování

149 488,60

účet 512 cestovné

124 096,27

účet 513 náklady na reprezentaci

22 119,33

účet 518 ostatní služby

3 107 756,96

účet 521 mzdy

3 109 508,00

účet 524 zákonné pojištění SP + ZP

870 569,00

účet 527 zákonné sociální náklady

40 721,00

účet 538 ostatní daně a poplatky

13 640,00

účet 548 ostatní provozní náklady
účet 551 odpisy dlouhodobého
majetku

3 268,00
28 888,00

účet 563 kurzovní ztráty

23 169,83

účet 568 ostatní finanční náklady

99 087,88

výdaje celkem

9 208 156,02

Výdaje za rok 2011 celkem

9 208 156,02

KONTROLNÍ TABULKA:
počáteční stavy k 1.1.2011
účet 211/10 hlavní pokladna
účet 211/20 pokladna OP VK

26 321,00
323,00

účet 221/10 provozní bankovní účet

889 948,47

účet 221/20 sbírkový provozní účet

667 884,56

účet 221/30 sbírkový bank. účet Letiště
účet 221/40 bankovní účet OP VK
příjmy za rok 2011 celkem
kontrolní součet
výdaje za rok 2011 celkem

7 330,89
898 843,74
8 128 667,63
10 619 319,29
9 208 156,02

nepeněžní úpravy cash-flow
konečný finanční stav k datu
31.12.2011

-1 700 925,27

kontrolní součet

10 619 319,29

3 112 088,54

konečný finanční stavy k datu 31.12.2011
podrobně:
účet 21110 hlavní pokladna

39 835,00

účet 211/20 pokladna OP VK

0,00

účet 22110 provozní bankovní účet

1 195 748,99

účet 22120 sbírkový provozní účet

1 313 193,94

účet 22130 sbírkový bank. účet Letiště
účet 22140 bankovní účet OP VK
konečné stavy k 31.12.2011 celkem

18 877,05
544 433,56
3 112 088,54

nepeněžní úpravy cash-flow 2011

-1 700 925,27

pohledávka AIDES konference 2007

268 530,53

nedoplatky klientů za ubytování

276 913,00

neuhrazené faktury

540 574,57

zaplacené zálohy na příští období

292 288,00

rozdíl MŠMT a Dánsko

-3 079 231,37
-1 700 925,27

CÍLE NA ROK 2012

Programy České společnosti AIDS pomoc, o. s.:
- přímá pomoc HIV pozitivním
- AIDS poradna — bezplatné a anonymním testování na HIV infekci spolu s
předtestovým a potestovým poradenstvím pro širokou veřejnost
- prevence a boj proti AIDS v Moravskoslezském kraji a
v Jihomoravském kraji
- telefonická a internetová AIDS poradna
- streetworker v gay komunitě
- besedy o AIDS s HIV pozitivním lektorem
- distribuce preventivních materiálů po celé ČR
- edice Prevence — výroba preventivně-informačních materiálů s tématikou
HIV/AIDS
- týdenní rekondiční pobyt pro HIV pozitivní na Vysočině
- spolupráce na kulturních a benefičních akcích
- vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, pedagogů a pomáhajících
profesí
- spolupráce s fórem NNO
- projekty UNDP ve spolupráci se Srbskem, Moldávií a Makedonií
- spolupráce na evropských projektech SAFE SEX- EK, EMIS, HIV- Cobatest,
MAIDS – EK
- organizace projektů v rámci EU: vzdělávání pedagogů /OP VK - MŠMT – EU/ a
zaměstnanost HIV pozitivních /OP LZZ - MPSV – EU/
- zapojení se do Prague Pride 2012

Pravidelné akce:
- Světlo pro AIDS — vzpomínková akce na oběti AIDS
(16. května 2012)
- Sbírka Červená stužka / květen 2012 a prosinec 2012
- Světový den boje proti AIDS (1. prosinec 2012)

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC 2011
Poděkování patří státním orgánům:
Ministerstvu zdravotnictví ČR,
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstvu vnitra ČR
regionálním a místním úřadům:
Magistrátu hlavního města Prahy
Městské části Praha 8
Firmám:
DISOL, s.r.o.
Sarstedt, s.r.o.
Jistota pro partnera
Alza.cz a.s.
aconcept.cz s.r.o.
Inoma-Brno s.r.o. (bez DS)
synlab czech s.r.o.
LE PATIO INTERNATIONAL, s.r.o.
Advertigo, s.r.o.
EVERAGRO s.r.o.
Cestovní kancelář NYKAR, s.r.o.
Studentská unie UTB, o.s.
Alkatraz (bez DS)
SSL ČR International
The Chemistry Production, s.r.o.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
iProtect, o.s.
Elektrotechna.cz
Janssen & Cilag s.r.o.
a všem nejmenovaným jednotlivcům, kteří se jakkoli podíleli na finanční či
materiálové pomoci.
Vážíme si vaší pomoci a doufáme, že nám zůstanete nakloněni také v budoucnu.

Zvláštní poděkování patří Generálnímu řediteli Letišti Praha, a.s. za umožnění
konání veřejné sbírky v prostorách terminálu Sever 2. Dále děkuji kolektivu
našich přátel z Art For Life, kteří se naší pomoci věnují několik let.

SLOVA ŘEDITELE DOMU SVĚTLA NA ZÁVĚR
Vážení přátelé,
rokem s rokem se sešel a jsou tu má další slova na závěr. Měl bych, tak
jak

je

dobrým

zvykem,

zhodnotit

uplynulý

rok.

Rok

2011

byl

dvaadvacátým rokem existence naší organizace a dvanáctým rokem
provozu a činnosti Domu světla. Každý rok, který končí, hodnotím, jako
náš veliký úspěch, úspěch v tom, že Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
přežila další velice náročný rok a s plným očekáváním vstupuje do roku
nového.

Počínaje

rokem

2009,

snižujeme

každým

rokem

stav

zaměstnanců o jednoho z nás, rok 2012 nebude výjimkou. Důvodem je
stav finančních prostředků, který jsme schopni zajistit, a který slouží k
chodu naší organizace. Snižováním zaměstnanců se snažíme udržet chod
dlouholetých preventivních projektů zaměřených na přímou pomoc lidem
infikovaným HIV a na prevenci a boj proti AIDS. Rokem 2011 skončily
veškeré stavební práce, které tak uzavřely letitou rekonstrukci a výstavbu
Domu světla, která započala v roce 1998. Každým rokem jsme upravili
určitou část v domě, lepili jsme dům, tak jako vlaštovky hnízdo. Vše se
odvíjelo a bylo závislé od finančních prostředků, které jsme dali
dohromady. Dům světla se stavěl celkem 13 let. Byl to velice těžký a
namáhavý úkol, ale povedl se. Dům světla je vytvořen k potřebám naší
organizace a za svoji práce na jeho výstavbě se nemusíme stydět. Díky
Městské části Praha 8 a Ministerstvu zdravotnictví ČR se vše podařilo a
Dům světla se stal centrem přímé pomoci každému člověku ohroženému
HIV a centrem prevence a boje proti AIDS. Rozrostla se ubytovací
kapacita domu z 15 lůžek na lůžek 32 (15 lůžek je v azylové části domu a
17 lůžek je v ubytovně domu), vznikl nádherný multifunkční sál a žádný

dlouholetý projekt zaměřený na prevenci nebyl zastaven. Zatím se nám
daří zajistit a provozovat projekty, které MZ ČR přestalo dotačně
podporovat. Jedná se o projekt Besedy o AIDS s HIV pozitivním lektorem,
Edice Prevence a Distribuce preventivních materiálů. Na rok 2012 je
oznámeno zastavení podpory na projekt Streetworker v gay minoritě.
Jedná se o výjimečný projekt, který nám přiváděl na anonymní testování
na HIV infekci okolo 1.000 gayů z celé ČR ročně. Tam, kde přestalo
pomáhat MZ ČR, vypomohl Magistrát hlavního města Prahy a všechny
nedotované projekty magistrát podpořil a jejich činnost je tak na další rok
zajištěna.
Rok 2011 zaznamenal celkový pokles v počtu nových případů HIV infekce,
ve statice se objevilo konečné číslo za rok 2011 a to 153. V roce 2010 to
bylo 180 případů. Ten kdo by řekl, že se konečně podařilo zpomalit nárůst
HIV infekce, ten by byl velký optimista. První čtyři měsíce roku 2012
ukazují, že se opravdu jedná o nevysvětlitelný pokles statistiky, který se
čas od času ve statistice objeví. Jak dopadne celkově rok 2012 je velkým
otazníkem a my všichni, kteří v problematice HIV/AIDS pracujeme,
výsledek s napětím očekáváme.
Na závěr musím velmi a ze srdce poděkovat všem státním institucím,
úřadům, nadacím, firmám a všem lidem, kteří nám v roce 2011 pomohli a
to jak finančními, tak věcnými dary. Ekonomická krize stále ještě
neudeřila plnou silou a tak velice oceňujeme každou pomoc, která je nám
poskytnuta.
Přeji vám a vaším blízkým příjemný rok 2012, hodně zdraví, lásky, štěstí a
dobrých přátel okolo vás.
Miroslav Hlavatý
ředitel Domu světla

