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VÝROČNÁ SPRÁVA 2015
V roku 2014 zaznamenali hygienici 86 prípadov HIV, čo bol doteraz najvyšší počet prípadov v
jednom kalendárnom roku. V roku 2015 evidovali rovnaký počet nových prípadov.

Úvod
V nasledujúcom roku 2016
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.
Zotrvať v trende z roku
2015 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.

Svetlá linka AIDS pomoc 0800 666 777
Prevádzku Linky pomoci zabezpečujeme s Českou
spoločnosťou AIDS pomoc. Je v prevádzke nonstop 365 dní
v roku. V roku 2015 ju využilo 237 volajúcich zo Slovenska.
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 hlavne na otázky týkajúce sa testovania na HIV, cesty prenosu a
klinické príznaky HIV.

Miloš Štefančík - predseda
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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

DOM SVETLA SLOVENSKO

www.domsvetlaslovensko.sk

Streetwork
V rámci streetworkovej činnosti sme sa zamerali na distribúciu preventívnych materiálov na akciách zameraných hlavne
pre mládež. Diskotéky TEPLAREŇ a HOMOMAT a
športové podujatie LOTOS CUP Bratislava .

Služby pre HIV + komunitu
V roku 2014 začala Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
vydávať informačný dvojmesačník POZTIVNĚ určený pre
českú a slovenskú HIV pozitívnu komunitu. Publikácia
vychádza v elektronickej aj tlačovej podobe. Časopis
v tlačovej podobe distribuujeme do čakární
špecializovaných lekárov a úradov verejného zdravotníctva.

Správa o hospodárení

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.

Orgány združenia v roku 2015
Správna rada Miloš Štefančík/ Július Szabó/Peter Zahradník
Dozorná rada Jiří Pavlát/ Ing.Dušan Šmida/Ján Honza
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