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Úvod
Uplynulý rok 2016 bol pre združenie DOM SVETLA SLOVENSKO prelomový. Po predchádzajúcich
rokoch, v ktorých sme balansovali od počiatočného nadšenia po založení združenia, cez hľadanie
vlastnej cesty a kreovanie predstáv konfrontovaných s realitou spoločenských pomerov na
Slovensku, až po rok 2016– konečne bohatý na reálne aktivity.
Rok 2016 bol predovšetkým rokom tvrdej práce, v ktorom sme postavili základy, na ktorých môžeme
budovať budúcnosť. Na jar sme zriadili komunitné centrum, kde má naše občianske združenie sídlo.
Streetworkové aktivity sme posunuli z úrovne vízie a eufórie k partnerstvu s LGBT klubmi v Bratislave
a Vrútkach. Priniesli sme na Slovensko projekty zamerané na prevenciu, ktoré sa osvedčili
v zahraničí - Webinár o HIV pre stredné školy a Preventívnu električku. Realizovali sme prvé mobilné
testovanie na HIV na Slovensku.
Aj napriek práci a nesmiernemu úsiliu, ktoré sme vo svojom voľnom čase venovali prevencii HIV bolo
v roku 2016 zaznamenaných najviac nových prípadov HIV za celu históriu sledovania od roku 1985.
Musíme sa predovšetkým postaviť spoločenským predsudkom a to nielen kvôli ochrane ľudských
práv, ale kvôli prevencii ďalšieho šírenia HIV. Čím väčšia je stigma tým väčšia je obava z testovania
na HIV.

Základné údaje
DOM SVETLA SLOVENSKO, občianske združenie
Forma: 701 – Združenie
Sídlo organizácie: Haanova 10, 851 04 Bratislava – Petržalka

IČO: 42262551
Registrácia: MV SR, číslo spisu: WS/1-900/90-39409
Telefón: 02/2102 8048
Email: info@domsvetlaslovensko.sk
Web: www.domsvetlaslovensko.sk
Bankové spojenie:
SK35 5200 0000 0000 1664 5014 - prevádzkový účet SWIFT: OTPVSKBX
Orgány združenia v roku 2016
Správna rada: Miloš Štefančík (predseda) ● Július Szabó (podpredseda) ● Peter Zahradník
Dozorná rada: Ing. Dušan Šmida ● Jiří Pavlát ● Ján Honza

O občianskom združení
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:









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 opätovnou integráciou 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.

Informácia o aktuálnych projektoch a aktivitách združenia

Vytvorenie komunitného centra
V súvislosti s rozširovaním aktivít občianskeho združenia
smerom k verejnosti a komunite sme nevyhnutne potrebovali
vyhovujúce priestory pre prácu. Tie sa nám podarilo získať vo
verejnej súťaži Úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka. Od
1.4.2016 je komunitné centrum vytvorené na Haanovej 10
v Bratislave Petržalke. Vytvorením administratívnych priestorov
došlo aj k zmene sídla združenia. Činnosť a náklady spojené
z prevádzkou hradíme z grantov a sponzorských darov

Informácia o aktuálnych projektoch a aktivitách združenia
Svetlá linka AIDS pomoc 0800 666 777

Prevádzku bezplatnej Linky pomoci zabezpečujeme už od
roku 2014 v spolupráci s Českou společností AIDS pomoc.
V roku 2016 ju využilo 235 volajúcich. Najväčší nárast
volajúcich bol v mesiacoch november a december, kedy
nás mesačne kontaktovalo okolo 50 klientov. Najviac
otázok sa týka oblastí :
Testovanie na HIV
Cesty prenosu HIV
Klinické príznaky HIV a AIDS
Sociálne a právne aspekty
Prevencia a ochrana pred HIV infekciou
Štatistické údaje o HIV a AIDS

Informácia o aktuálnych projektoch a aktivitách združenia
Streetworkové aktivity
V rámci streetworkovej činnosti sme sa zamerali na
distribúciu preventívnych materiálov na akciách
zameraných hlavne pre mládež a MSM komunitu. Naše
materiály môžete nájsť v cafe TEPLÁREŇ na
diskotékach TEPLÁREŇ a HOMOMAT alebo na Gay
volejbal turnaji LOTOS CUP. Prípravu materiálov a
preventívnych balíčkov
financujeme z grantov
a sponzorských darov.

Informácia o aktuálnych projektoch a aktivitách združenia
Webinár o HIV pre školy

21. októbra 2016 sledovali žiaci 11 stredných škôl historický
prvý WEBINÁR O HIV.
Hosťami boli MUDr. Pavla
BUKOVINOVÁ , MUDr. MUDr. Azzaden SHUNNAR
a Michael JETTMAR. Webinár je moderná živá forma
sprostredkovania prínosných informácií alebo školenia,
ktorá prebieha prostredníctvom internetu. Komunikácia
prebieha oboma smermi a umožňuje interaktívne zapojenie
účastníkov formou chatu. Pedagógovia oceňovali
predovšetkým vysokú odbornú úroveň a fakt, že študenti
nemuseli opúšťať učebňu. Projekt sa realizoval s finančným
prispením
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o.

Informácia o aktuálnych projektoch a aktivitách združenia
Tlačová konferencia o HIV
Pod hlavičkou „Netolerancia a stigmatizácia trápi ľudí žijúcich
s HIV viac ako vírus“ sa 9. novembra uskutočnila tlačová
konferencia na ktorej sme média informovali s akými
reakciami okolia sa ľudia žijúci s HIV denne stretávajú, ako
prispieva stigmatizácia k šíreniu HIV, a kde všade sa HIV
pozitívny stretávajú s diskrimináciou. Okrem týchto tém sme
sa venovali oblastiam vývoja liečby HIV za posledných 20
rokov a štatistikám výskytu HIV v SR. Tlačovej konferencie
sa spolu s nami zúčastnili doc. MUDr. Katarína Šimeková,
PhD., z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny, Ambulancie
pre liečbu a dispenzariáciu HIV/AIDS pozitívnych osôb,
Univerzitnej nemocnica Martin, Mgr. Martin Páleník,
koordinátor terénneho sociálneho programu OZ PRIMA.
Projekt sa realizoval s finančným prispením GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare Slovakia s. r. o.

Informácia o aktuálnych projektoch a aktivitách združenia
Historicky prvé mobilné testovanie v Bratislave
V rámci Európskeho testovacieho týždňa sme v spolupráci s
Českou společností AIDS pomoc pripravili pre záujemcov
testovanie rýchlotestom na HIV v mobilnej poradni.
Do
testovacej sanitky prišlo zistiť svoj HIV status 51 klientov (22
mužov a 29 žien). Testovanie orientačným rýchlotestom na HIV
z kapilárnej krvi bolo pre verejnosť prvýkrát dostupné v
mobilnej poradni 25. novembra od 10:00-13:00 v Bratislave na
Galvaniho 7/A. Test pozostáva z predtestového poradenstva,
kde poradca s klientom prekonzultuje rizikové situácie, pri
ktorých mohlo prísť k nákaze HIV. Následne zdravotník
odoberie z prsta vzorku krvi z ktorej sa robí orientačný
rychlotest. Výsledok testu je známy do 20 minút. Celý proces
testovania je nastavený tak, aby klient odchádzal z testovania
informovaný o tom čo je a čo nie je rizikom v prenose vírusu
HIV a správal sa v budúcnosti zodpovedne. Projekt sme
realizovali z grantov a sponzorských darov.

Informácia o aktuálnych projektoch a aktivitách združenia
Preventívna električka proti AIDS

1.december je svetový deň boja proti AIDS. Tento rok sme po
prvýkrát pri tejto príležitosti v uliciach Bratislavy organizovali
preventívnu električku proti AIDS. Električka jazdila na trase
linky č. 4 z Dúbravky na Zlaté Piesky. Počas jazdy
dobrovoľníci
informovali
cestujúcu
verejnosť
o epidemiologickej situácii výskytu HIV v SR, možnostiach
testovania, cestách prenosu vírusu HIV, rozdávali preventívne
balíčky. Akcia sa stretla s veľkým ohlasom a verejnosť nám
telefonovala kde všade električku v Bratislave môžu stretnúť.
Záštitu nad akciou nám poskytol veľvyslanec Spolkovej
republiky Nemecko excelencia Joachim Bleicker.
Projekt sa nám podarilo zrealizovať s podporou Dopravného
podniku Bratislava a pomocou Občianského združenia Prima
a Slovenskej asociácie študentov medicíny. Projekt sme
realizovali z grantov a sponzorských darov.

Informácia o aktuálnych projektoch a aktivitách združenia
Cezhraničná spolupráca
Občianske združenie Dom svetla Slovensko v roku 2016
pokračovalo s cezhraničnou spoluprácou s Českou společnosti
AIDS pomoc, z.s.
Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (ČSAP) je mimovládna
organizácia, ktorej hlavným cieľom je odstránenie
stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV, obhajoba a presadzovanie
ľudských práv a prevencia šírenia HIV / AIDS. ČSAP
podporuje našu organizáciu od jej vzniku. Zástupcovia oboch
organizácii sa spoločne zúčastnili medzinárodnej diskusie na
tému „Netolerancia a stigmatizácia trápi pacientov viac ako
vírus“,
ktorú
v
novembri
usporiadala
spoločnosť
GlaxoSmithKline a v spolupráci s organizáciou ViiV Health
Care. Stretnutia sa spolu s nami zúčastnili aj zástupcovia
pacientskych organizácii zo strednej Európy.

ČSAP nás zároveň materiálne a personálne podporila pri
realizácii prvého mobilného testovania v Bratislave,
preventívnej električky a vypomáha nám s prevádzkou
slovenskej bezplatnej HIV / AIDS poradenskej linky.

Informácia o hospodárení združenia za rok 2016.
PRÍJMY
Daňové asignácie
Grant GSK
Dary
Úroky
Prevod z ČSOB
CELKOM

VÝDAVKY
OTP BANKA
884,43 €
4 000,00 €
499,00 €
0,01 €
580,00 €
5 963,44 €

Rozdiel

FIO

10 689,53 €

10 689,53 €

Bankové poplatky
Linka pomoci
P.O.Box
Poštovné
Web Doména
Nájom priestorov
Nákup materiálu
Nákup majetku
Prevádzkové náklady/
nákup služieb
kolky
internet
CELKOM

OTP BANKA
3,57 €
315,20 €
54,00 €
124,25 €
117,23 €
540,00 €
340,49 €
0,00 €
45,02 €
95,00 €
21,81 €
1 656,57 €

FIO
8,00 €

3 540,30 €

15,85 €
3 564,15 €

Rozdiel príjmov a výdavkov:
OTP Banka
FIO Banka
CELKOM
4 306,87 €
7 125,38 €
11 432,25 €

Plán aktivít na rok 2017 a 2018.
• Spomienka na obete AIDS 21.5 „Svetlo pre AIDS“
• Verejná zbierka červená stužka
• Besedy v školách
• Mobilné testovanie
• Európsky testovací týždeň
• Preventívna električka
• Účasť na aktivitách AOPO Asociácia ochrany práv pacientov, Národnej komisie pre boj
proti AIDS, Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím
• Valné zhromaždenie 2018

Poďakovanie sponzorom podporovateľom a partnerom
Ďakujeme všetkým darcom a sponzorom za ich pravidelné i nepravidelné finančné či vecné dary a
príspevky na zbierkové účty. Ďakujeme firemným sponzorom za financovanie a podporu našich
prospešných aktivít. Ďakujeme partnerským organizáciám za spoluprácu a podporu činnosti
občianskeho združenia DOM SVETLA SLOVENSKO. Mimoriadne poďakovanie patrí naším
dobrovoľníkom za ich prácu vykonanú bez nároku na finančnú odmenu.
Špeciálne poďakovanie za spoluprácu a podporu smerujeme hlavne spoločnosti GlaxoSmithKline.
Osobné poďakovanie za spoluprácu a pomoc JUDr. Štefánii Sališovej.
Za významnú nefinančnú podporu aktivít OZ DS SK ďakujeme všetkým LGBT zábavným podnikom,
s ktorými spolupracujeme v oblasti distribúcie preventívnych materiálov v Bratislave a vo Vrútkach a
taktiež nasledujúcim organizáciám Veľvyslanectvu Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave,
Národnému referenčnému centru pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave, Miestnemu úradu Bratislava
– Petržalka, Dopravnému podniku Bratislava a agentúre Webster.
Ďakujeme za spoluprácu neziskovým organizáciám Asociácii na ochranu práv pacientov, OZ Prima,
Slovenskej asociácii študentov medicíny SloMSA.

