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Červená stužka symbolizuje boj proti HIV / AIDS a solidaritu s HIV pozitívnymi ľuďmi
a chorými na AIDS.
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info@domsvetlaslovensko.sk
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Str. 01
„V rokoch 1985
až 2013
diagnostikovali
na Slovensku
639 prípadov HIV
infekcie, z toho
80 prípadov v
roku 2013.“

Našim podporovateľom
Úvod
Občianske združenie Dom

svetla Slovensko je mimovládnou neziskovou

organizáciou, ktorej hlavným cieľom je odstránenie stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV
v spoločnosti, obhajoba a presadzovanie ich ľudských práv a prevencia šírenia
HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb.

Naše ciele a činnosti združenia
združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
odborné vykonávanie zdravotnej a výchovno - vzdelávacej prevencie a
poskytovanie komplexného poradenstva v súlade s poslaním a činnosťou
združenia,
organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií,
poskytovanie konzultácii a usmernení, podávanie návrhov a spracovávanie nových
projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia,
pomoc a poradenstvo občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie
sociálnych služieb, aktivizovanie vnútorných schopností na prekonanie
psychických, fyzických
a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej
situácie a pomoc s ich znovaintegráciou do života,
podpora všestrannej a komplexnej výchovy odbornej i laickej verejnosti,
organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí,
publikačná činnosť, tvorba a vydávanie náučných a výchovno-vzdelávacích
materiálov,
podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovania kompetencií a podpora študijných
ciest
a pracovných pobytov pre členov združenia,
spolupráca s partnermi domácimi aj zahraničnými v súlade s poslaním a činnosťou
združenia,
vyvíjanie činnosti vedúcej k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych
darov, príspevkov a dotácií pre združenie,
Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti,
nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.
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Prehľad činnosti združenia za rok 2013
Svetlá linka AIDS pomoc 0800 666 777
Prevádzku Linky pomoci zabezpečujeme s Česko spoločnosťou AIDS pomoc. Je
v prevádzke nonstop 365 dní v roku. Je bezplatná. Jej prevádzka sa hradí zo
sponzorských darov.

Na otázky odpovedajú riadne preškolení a poučení

pracovníci. Otázky sa musia týkať problematiky HIV/AIDS. Okrem riešenia náhlych
krízových situácii odpovedáme aj na otázky z nasledujúcich oblastí:
 Testovanie na HIV
 Cesty prenosu HIV
 Klinické príznaky HIV a AIDS
 Sociálne a právne aspekty
 Ako žiť s HIV
 Prevencia a ochrana pred HIV infekciou
 Štatistické údaje o HIV a AIDS
Webové stránky združenia
Spustili sme webové stránky združenia www.domsvetlaslovensko.sk v zaujímavej
grafike. Informujeme na nich o našej činnosti a aktivitách. Na tvorbe vstupov
spolupracujeme s odborníkmi na problematiku. Dôležitou časťou je poradňa,
v ktorej sa zameriavame na pomoc HIV pozitívnym pri riešení ich každodenných
problémov. Monitorujeme aktuálne informácie zo sveta a informujeme o nich.
Stránky pravidelne aktualizujeme.
Streetwork
V rámci streetworkovej činnosti sme sa zamerali na distribúciu preventívnych
materiálov na akciách zameraných hlavne pre mládež.
 LOTOS CUP Bratislava 2013
 Koncert TIESTO
 Koncert ARMIN VAN BUREN
 Diskotéka TEPLAREŇ
 Diskotéka HOMOMAT
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Účasť v medzinárodných projektoch

S našimi zahraničnými partnermi spolupracujeme na projektoch financovaných
z Európskej únie. Ich aktivity sú zamerané na

elimináciu diskriminácie HIV

pozitívnych osôb v spoločnosti a na trhu práce, pretože si uvedomujeme dôležitosť
otvorenia tejto témy aj v Slovenskej republike.

Participujeme na projektoch:

„Inovace a akcelerace aktivit pro odstraňování bariér při zaměstnávaní osob
infikovaných

HIV“

a „Mezinárodní

tematická

síť

pro

výměnu

zkušenosti

zaměstnávaní HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve
služebním poměru“. V rámci projektov sa aktívne zapájame do napĺňania kľúčových
aktivít a plnenia monitorovacích indikátorov.
Na Slovensku aj v okolitých krajinách je v spoločnosti silne zakorenený strach z
vírusu HIV. Strach je spôsobený čiastočne neinformovanosťou a tiež zlými
predstavami o priebehu infekcie a možnostiach jej prenosu. Obavy okolia z nákazy
sú tiež často dôvodom skrytej diskriminácie v spoločnosti alebo v zamestnaní. Preto
sa podieľame na projekte financovanom Vyšehradským fondom s partnermi z
ostatných krajín V4. Projekt si kladie za cieľ informačnou kampaňou zlepšiť vzťah
spoločnosti k HIV pozitívnym osobám.
Zahraniční partneri:
Deutsche AIDS-Hilfe e. V. (Nemecko)
AIDS-HILFE NÜRNBERG-ERLANGEN-FÜRTH e. V. (Nemecko)
Społeczny Komitet ds. AIDS (Polsko)
Česká společnost AIDS pomoc, z.s (Česko)
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Pohľad do budúcnosti

V nasledujúcom roku 2014 chceme nadviazať na tohtoročné úspechy. Zameriame
sa na rozvoj spolupráce s ďalšími mimovládnymi a neziskovými organizáciami,
ktoré pomáhajú HIV pozitívnym s cieľom nastaviť základné formy vzájomnej
spolupráce. Zintenzívniť spoluprácu s Národným referenčným centrom pre
prevenciu HIV/AIDS a prispieť k plneniu Národného programu boja proti AIDS
v Slovenskej republike.
Naďalej participovať na realizácii medzinárodných projektov. Zabezpečiť jednanie
zahraničnej delegácie so slovenskými orgánmi a Verejnou ochrankyňou práv SR.
Zúčastniť sa medzinárodnej konferencie o eliminácii diskriminácie HIV pozitívnych
na jeseň 2014 v Prahe.
Aktívne sa podieľať s poľským partnerom na realizácii projektu HIV 50+ v rámci V4.
Zúčastniť sa medzinárodného workshopu o problematike v prvej polovici roku 2014.
Realizovať zbierku na podporu činnosti združenia. Spustiť darcovské SMS
a kampaň „Červená stužka“. V rámci nej osloviť školy na území SR s výzvou na
zapojenie do aktivít v rámci „Dňa boja proti AIDS“ 1. decembra 2014 a tým viac
dostať do povedomia túto problematiku v spoločnosti.
Zotrvať v trende z roku 2013 a udržiavať vysokú odbornú úroveň poskytovaného
poradenstva. Pravidelne aktualizovať webové stránky združenia. Zúčastňovať sa
medzinárodných aktivít, vzdelávacích workshopov a konferencii. Dôraz položiť na
vzdelávanie v oblasti HIV/AIDS a sledovanie najnovších trendov v tejto oblasti.
Ján HONZA
štatutárny zástupca
10. januára 2014
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Správa o hospodárení
príjmy:
Členské poplatky

0

Dar OZ Prima

388,14

Úroky v Banke

0,57

Dotácia ČSAP

586,2

Dotácia červená stužka

1
975,91

Výdavky:
Bankové poplatky

99,21

VIP tel

111,27

Doména

89,41

vyúčtovanie Honza 2012

147,98 /1,51sevt+2,99papier- uz zarátane
v 2013/

vyúčtovanie Šmída 2012

15,95

Nákup papier, pošt,dialn.zn,vstupenky atd.

35,1

POBOX

31,5

Tlačiareň

184,2

Notárska zápisnica

65
779,62€

Rozdiel príjmov a výdavkov

196,29€

Súvaha:
Počiatočný stav k 1.1.2013 obe kontá

-15,01 /podn.konto -30,01 šporenie +15/

Konečný stav k 31.12.2013 obe kontá

181,28 /podn.konto +164,38 šporenie
+16,9/

Rozdiel

196,29€
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Kontaktné informácie
Jan HONZA
Štatutárny zástupca
Telefon +421 903 013 569
info@domsvetlaslovensko.sk

Informácie o spoločnosti
DOM SVETLA SLOVENSKO, o.z.
Polereckého 7
851 04 Bratislava
mobil +421 903 013 569
www.domsvetlaslovensko.sk

