
Příloha č. 1 

 

Podpořené projekty z dotačního programu „Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS“ v roce 2011   

Státní organizace 

 

� Klíčovou institucí realizace preventivních aktivit v ČR je Státní zdravotní 

ústav v Praze 

 

• „Hrou proti AIDS“ – celorepublikový peer program 

Interaktivní projekt primární prevence  HIV/AIDS, jehož cílem je dát mládeži 

možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech 

přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím 

těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových 

situacích. 

Projekt je určen pro žáky2. stupně ZŠ, zejména pro žáky 8. - 9. třídy, žáky středních škol 

a učilišť (všechny třídy), diagnostické a výchovné ústavy apod. 

            Podpořen z dotačního programu v roce 2011 částkou 15 000 Kč 

                                                      

• Školní kanál – ŠIK 

Pomocí velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách jsou žákům a studentům 

promítány min. 2 x denně videospoty s tématikou HIV/AIDS. Cílem projektu je 

oslovit a tím také zvýšit informovanost u co nejširší skupiny mladých lidí. V roce 

2011 se do projektu zapojilo 367 škol ČR, odhad edukovaných studentů cca 212 000.  

Spoty jsou vytvořeny s ohledem na věk žáků s následující tématikou:  

1) Seznamte se, jsem vir HIV 

2) Způsob a rizika přenosu HIV 

3) Jak nedochází k přenosu HIV 

4) Testování na HIV 

5) Obvyklé příznaky akutní HIV infekce 

6) Jak postupovat při krvavém poranění pohozenou injekční jehlou 

            Podpořen z dotačního programu v roce 2011 částkou 60 000 Kč 



 

• Internetové stránky www.aids-hiv.cz 

Webové stránky Národního programu boje proti AIDS v ČR poskytují základní 

informace o HIV/AIDS, aktuální informace o výskytu HIV/AIDS v ČR a ve světě, 

nabízí preventivní programy, odkazy na další instituce a organizace zabývající se 

problematikou HIV/AIDS, jejich součástí je rovněž internetová poradna. 

Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 10 000 Kč 

 

• Besedy a přednášky na téma HIV/AIDS 

Hlavním cílem projektu je předat žákům a studentům informace o HIV/AIDS a 

vysvětlit rizika spojená s infikováním se virem HIV či jinou pohlavně přenosnou 

infekcí. 

Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 15 000 Kč 

 

• Činnost Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS 

Hlavním cílem projektu je zajištění dostupného, bezplatného a anonymního 

vyšetřování HIV u osob s rizikovým chováním, které nemají možnost z vlastních 

prostředků testování uhradit. 

Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 1 100 000 Kč 

 

• Prevence HIV/AIDS v kraji Vysočina včetně anonymního a bezplatného 

testování 

Cílem projektu je snížení rizika HIV/AIDS nákazy, zvyšování informovanosti, 

prevence sexuálního přenosu HIV v populaci mládeže. 

Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 15 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� Všeobecná fakultní nemocnice Praha  

 

• HIV poradna při Sexuologickém ústavu 

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnutí předtestového a potestového poradenství 

a preventivní působení na osoby ve zvýšeném riziku HIV se zachováním klientovy 

anonymity. 

Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 32 000 Kč 

 

� Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 

 

• Aktivní vyhledávání zdrojů HIV, závažných STD (syfilis),     

            VHB a VHC ve skupinách s rizikovým chováním 

            Projekt je zaměřen na prevenci HIV/AIDS u rizikových skupin populace 

            (drogově závislé, prostituující či promiskuitně se chovající osoby) 

Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 20 000 Kč 

 

            Nestátní organizace 

 

� Adiktologické centrum, s.r.o. 

 

• Prevence HIV/AIDS na ZŠ  

            Interaktivní projekt určen pro žáky 7. - 9. ročníků ZŠ.  

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 25 000 Kč 

� Středisko očkování a cestovního lékařství s.r.o. 

 

• Poradenství HIV/AIDS v Pardubickém kraji 

            Cílem projektu je zajistit anonymní a bezplatné testování na území 

            Pardubického kraje.           

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 35 000 Kč 

 

 

 

 



� Magdaléna o.p.s. 

 

• Prevence HIV/AIDS ve Středočeském kraji 

             Projekt je zaměřen na populaci uživatelů návykových látek, poskytování   

             informací o zvýšeném riziku přenosu HIV v souvislosti s jejich chováním. 

             Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 39 000 Kč 

 

� Česká společnost AIDS pomoc o.s.  

    – celorepubliková působnost 

 

• Bezplatné anonymní testování na HIV v AIDS poradně Domu světla 

            Anonymní, bezplatné testování je určeno pro širokou veřejnost včetně      

            předtestového a potestového poradenství. 

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 300 000 Kč 

 

• Internetová AIDS poradna 

            On-line poradenské centrum s cílem oslovit co nejširší veřejnost, zvýšení   

            informovanosti o problematice HIV/AIDS. 

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 20 000 Kč 

 

• Prevence a boj proti AIDS v Jihomoravském kraji 

            Zajištění anonymního a bezplatného testování na HIV v Jihomoravském   

            kraji, včetně předtestového a potestového poradenství. 

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 70 000 Kč 

            

• Prevence a boj proti AIDS v Moravskoslezském kraji 

            Zajištění anonymního a bezplatného testování na HIV   

            v  Moravskoslezském kraji, včetně předtestového a potestového  

            poradenství. 

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 70 000 Kč 

 

 

 

 



• Streetworker v gay komunitě – prevence HIV/AIDS v gay    

            minoritě v ČR 

            Projekt s cílem snížení rizika přenosu viru HIV v rizikové skupině mužů    

            majících sex s muži.  

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 200 000 Kč 

 

• Telefonní linka AIDS pomoci – preventivně informační,  

            bezplatná linka s nonstop provozem 

            Cílem projektu je zabezpečit nonstop službou přístup široké veřejnosti    

            k odborným informacím o infekci HIV a onemocnění AIDS. 

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 40 000 Kč 

 

• Provoz Domu světla 

      Cílem projektu je zlepšit dostupnost sociálně – zdravotních služeb pro     

      HIV pozitivní a AIDS nemocné osoby z celé ČR. Dům světla vytváří     

      prostředí, které poskytuje HIV pozitivním osobám zázemí a dává klientům  

      možnost řešit každodenní problémy spojené s tímto onemocněním.     

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 840 000 Kč 

 

� Jihočeská Lambda 

 

• Prevence HIV/AIDS v gay komunitě Jihočeského kraje 

      Projekt zabezpečuje „peer to peer“ přístup nejen v rámci gay komunity, ale      

      nabízí i poradenství pro širokou veřejnost a tím se podílí na zvyšování    

      informovanosti obecné populace. 

            Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 34 000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 



� Rozkoš bez rizika 

 

• Prevence je povinnost aneb Nemoc kohokoliv z nás umenšuje zdraví    

   nás všech 

      Cílem projektu je snížení rizika přenosu viru HIV u rizikové skupiny osob    

      poskytujících placené sexuální služby, zahrnuje rovněž testování, 

      poradenství a zdravotně – výchovnou činnost. 

      Podpořen z  dotačního programu v roce 2011 částkou 50 000 Kč 

 

 

             Graf č. 20 Dotační program MZ řešení HIV/AIDS v roce 2011 – cílová populace      

             v % 

 
   Zdroj: MZ ČR, 2012 
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Graf č. 21 Zaměření podpořených projektů z dotačního programu MZ řešení  

     HIV/AIDS v roce 2011 v % 

 
Zdroj: MZ ČR, 2012 

 

Graf č. 22 Dotační program MZ ČR k řešení problematiky HIV/AIDS 

      - rozdělení finančních prostředků v roce 2011 v % 

 
Zdroj: MZ ČR, 2012 

 

V roce 2011 bylo z dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky 

HIV/AIDS podpořeno 21 projektů v celkové výši 3 000 000 Kč. 

Nevládní organizace obdržely celkovou finanční částku ve výši 1 723 000 Kč, což činí 57,4 % 

z celkové výše dotace MZ ČR. Státní organizace obdržely celkovou finanční částku 

z dotačního programu ve výši 1 277 000 Kč, což činí 42,6% z celkové výše dotace.  
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Příloha č. 2 

Dotazník pro pracovníka kontaktního centra pro uživatele návykových látek 

1) Pohlaví:             M                 Ź         
 

2) Věk:  méně než 20 let        20-29 let        30-39 let       40 a více let 
 

3) Délka zaměstnání v sociálních službách pro uživatele návykových látek (v letech): 
méně než 5 let          5-10 let            11-15 let         16-20 let           více než 20 let 

 

4) Nejvyšší dosažené vzdělání:                         SŠ                 VOŠ               VŠ 
 

5) Vaše specializace vzdělání je charakteru:  adiktologie, sociologie, zdravotnictví, 
pedagogika, psychologie, technický směr, jiné 
...…………………………………uveďte prosím jaké zaměření 

 

6) Těžiště vaší práce je v oblasti: 
a) Streetwork 
b) Programy primární prevence rizikového chování 
c) Drogové služby ve vězení 
d) Odborné poradenství v K centru 
e) Provádění testů na infekční nemoci  
f) Jiné…………………uveďte jaké 

 

7) Popište typ aktivity a činnosti, které Vy sám/sama osobně realizujete a jejich 
formu:  

…………….. 

 

8) Podle Vašich osobních zkušeností klienti vašeho programu nejvíce vítají 
preventivní aktivity zaměřené na problematiku krví přenosných onemocnění: 

(vyberte 3 nejžádanější aktivity ) 

a) Poskytnutí kontaktu na odborníka (lékaře, sexuologa, psychologa, psychiatra)  
b) Možnost internetové poradny  
c) Telefonní poradenství  
d) Individuální poradenství v K-centru  
e) Testování na HIV, syfilis, VHB, VHC   orientačními screeningovými testy  

přímo v kontaktním centru  

f) Přímé doporučení testování na HIV, hepatitidy v konkrétním zdravotnickém zařízení  
g)  preventivní očkování proti VHB 
h) Jiná možnost (uveďte prosím jaká)…………………………… 



 

9)  Klienty Vašeho programu odesíláte k testování na VHB, VHC :  

           (vyberete 3 nejčastější možnosti) 

a) K praktickému lékaři, který klienta registruje  
b) Do zdravotního ústavu  
c) Do zdravotnického zařízení (nemocnice, ambulance)  

Kterého?  Uveďte…………………………………………….. 

d) Do jiného zařízení - uveďte jaké 
………………………………………………………………… 

10)  Klienty Vašeho programu odesíláte k testování na HIV :  
 (vyberete 3 nejčastější možnosti)  

 

a) K praktickému lékaři, který klienta registruje  
b) Do zdravotního ústavu  
c) Do spádového zdravotnického zařízení (nemocnice, ambulance)  
d) Do jiného (nasmlouvaného) zdravotnického zařízení (nemocnice, ambulance)  

Kterého? Uveďte:………………………………………………. 

e) Do Domu světla, Praha  
f) Do jiného zařízení - uveďte jaké (např. soukromá laboratoř)   

…………………………………………………………………. 

 

11)  Klienty Vašeho programu odesíláte k testování na syfilis, kapavku apod.:  
             (vyberete 3 nejčastější možnosti) 

a) K praktickému lékaři, který klienta registruje  
b) Do zdravotního ústavu  
c) Do zdravotnického zařízení (nemocnice, ambulance)  

            Kterého? Uveďte……………………………………………… 

d) Do jiného zařízení - uveďte jaké ……………………………… 

      12) Dle Vašich zkušeností klienti nejvíce k testování využívají:  

            (popište, jaké jsou reakce klientů) 

 

……………… 

……………… 

 

 

 

 



13) Který z preventivních programů jiných organizací zaměřených na prevenci  

            HIV/AIDS a ostatních pohlavních chorob využíváte při své práci s klienty: 

               (vyberte 3 programy nejčastěji využívané) 

a) LINKY POMOCI AIDS (800 1 4444; 800 800 980)  
b) Peer programy typu „Hrou proti AIDS“  
c) Bezplatné anonymní testování na HIV (realizované nevládními org. ,např. Dům světla 

apod.) 
d) Bezplatné anonymní testování na HIV v AIDS centrech a zdravotních ústavech   
e) Školní kanál, promítání videospotů  
f) Beseda s HIV pozitivní osobou  
g) Webové stránky typu (aids-hiv.cz; aids-pomoc.cz, hiv.cz)  
h) Internetové poradenství  
i) Streetworker pro gay minoritu  
j) Programy o.s. Rozkoš bez rizika (zaměřeno na komerční sex prac.)  
k) Jiné programy – prosím uveďte jaké  

 

14) Vaše doporučení, návrhy, názory, připomínky k možnostem zkvalitnění služeb: 
………………………………. 

………………………………. 

 

Následující otázky č. 15-20 jsou určeny pro vedoucího nízkoprahového zařízení  

(údaje za rok 2011) 

15) Výměna injekčního materiálu probíhá:  

a) V terénu:               počet kusů/rok……………………………………. 
b) V K-centru:           počet kusů/rok……………………………………. 
c) Pomocí automatu 

 16) Realizuje Vaše zařízení distribuci želatinových kapslí  

    (perorální alternativa inj. aplikace pervitinu) 

           ANO                                                NE 

17) Realizuje Vaše zařízení distribuci kondomů 
           ANO                                                NE 

 

18) Vaše kontaktní centrum provádí testování orientačními screeningovými testy 
   (tzv. rychlé testy) na: 

a) VHB 
b) VHC 
c) HIV 
d) Syfilis 
e) Jiné – uveďte jaké…………………………. 



 

19) Jak hodnotíte spolupráci s následujícími subjekty: (číselné hodnocení, 1 výborná 
spolupráce) 
a) RVKPP                                                                                                                               

1  2  3  4  5 
b) Ministerstvo  zdravotnictví                                                                                           

1  2  3  4  5 
c) Ministerstvo školství                                                                                                      

1  2  3  4  5 
d) Ministerstvo práce a soc. věcí                                                                                     

1  2  3  4  5 
e) Ministerstvo vnitra                                                                                                         

1  2  3  4  5 
f) Krajské hygienické stanice                                                                                            

1  2  3  4  5 
g) Zdravotní ústavy                                                                                                             

1  2  3  4  5 
h) Praktičtí lékaři                                                                                                         
       1  2  3  4  5 

i) Zdravotnická zařízení, kam odesíláte klienty                                          
      1  2  3  4  5 

j) Vysoké školy zdravotního nebo sociálního zaměření                                              
      1  2  3  4  5 

k) Jiné nevládní organizace zaměřené na uživatele NL                                                 
1  2  3  4  5 

l) Municipalita (město, obec), kde Vaše zařízení sídlí                                                                                         
1  2  3  4  5 

m) Krajský protidrogový koordinátor                                                                                 
1  2  3  4  5 

n) Krajský školský koordinátor prevence                                                                          
1  2  3  4  5 

 

20) Realizuje Vaše nízkoprahové zařízení vlastní projekty zaměřené na snižování 
incidence pohlavně přenosných chorob u uživatelů návykových látek a v oblasti 
primární prevence? : jestliže ano, uveďte název, cíle, stručnou charakteristiku 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Děkuji za zodpovězení otázek. 


