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Poslanie
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.

Ďalšie ciele a činnosti združenia sú:



združovanie občanov v súlade s poslaním združenia



odborné vykonávanie zdravotnej a výchovne - 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 a 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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Aktivity pre verejnosť
Komunitné stretnutia
V roku 2018 sa vo spolupráci s kolegami z českého Domu světla uskutočnilo niekoľko
komunitných stretnutí, na ktorých členovia neformálnej komunity vymenili skúsenosti zo života
HIV+ týkajúce sa lekárskej a zdravotnej starostlivosti, poskytovaní služieb, ako aj veľa ďalších
postrehov z bežného života.
Stretnutí sa zúčastnilo celkovo do 20 HIV pozitívnych osôb.
Dom svetla Slovensko tak pokračoval v aktivite, ktoré začalo v roku 2017.

Projekt preROD 2018 - umenie pre porozumenie
Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na tvorivé
zdokonalenie sa v technikách akvarel a suchý pastel. Podujatie sa uskutočnilo formou
týždňového plenéra od 4. 8. 2018 – 10. 8. 2018 vo vybraných destináciách v okolí Bratislavy
a v samotnej Bratislave. Výstupom workshopu boli výstavy v Stupave, v Bratislave, v Prahe
a vo Varšave. Projekt bol súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV +
a AIDS. Podujatie organizovalo občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho
partneri - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty
z Poľska.
Projekt podporili a bol spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.
Projekt ďalej podporili International Women's Club of Bratislava a Múzeum moderného
umenia Danubiana. Partneri projektu boli Česká společnost AIDS pomoc, Ośrodek Kultury
a Medzinárodný vyšehradský fond.
Veľká vďaka patrí tiež lektorke Alene Kloučkovej, ktorá najmä prostredníctvom osobného
príbehu dokázala auditórium vtiahnuť do témy a vyvolať medzi počúvajúcimi hlboký záujem
a mnoho otázok.
Nasledujúce dni sa umelci pustili do tvorivej práce a vzniklo mnoho vydarených obrazov
s menovateľom preROD + vo forme figurálnych a abstraktných diel.

Workshop bol ukončený komornou vernisážou v Synagóge v Stupave, ktorá svojou mystickou
atmosférou a so svetlom sviečok osvetlených akvarelov a pastelov dojala nejedného
z účastníkov.
Na mieste konania vernisáže bolo pozvaným predstavené veľké plátno –„ Strom života“ –
symbol celého projektu. Návštevníci vernisáže ako aj samotní výtvarníci priamo na mieste
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dotvárali korunu stromu lepením farebných listov doplnených o cnosti, ktoré dnešnému svetu
chýbajú. Symbolicky vyjadrili myšlienku, že choroby sú len dôsledkom toho, že niečo nie je
v poriadku s dostatkom našej lásky, našej radosti, našej úcty, pochopenia, tolerancie a viery.
11. 8. 2018 bola výstava inštalovaná v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave.

International AIDS Candlelight Memorial 2018 „pripomíname
si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“
Medzinárodný sviečkový memoriál 2018 „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa
na našu Budúcnosť“
Občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO pripravilo na 20. 5. 2018 večerné osvetové
podujatie International AIDS Candlelight Memorial v trvaní od 21:00 do 00:00 hod s národným
podtitulom „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“
International AIDS Candlelight Memorial je každoročne najväčšou celosvetovou kampaňou
v oblasti HIV/AIDS. Je organizovaná 1200 lokálnymi organizátormi v 115 krajinách. Na celom
svete sú tak organizované podujatia odrážajúce potreby miestnej komunity. Podujatie sa
pravidelne koná tretiu nedeľu v máji. Tento deň má nielen pripomenúť pamiatku zosnulých
na AIDS, ale tiež osudy 33 miliónov ľudí žijúcich s HIV+. Ďalšou snahou je zvýšiť dôraz
na prevenciu a boj proti HIV/AIDS. Prvé svetlo pre AIDS sa objavilo v roku 1983, kedy ešte
nebola známa príčina AIDS a bolo zaznamenaných niekoľko tisíc úmrtí na AIDS. Organizátori
by si tak chceli uctiť pamiatku tých, ktorí chorobe podľahli a vyjadriť podporu ľuďom žijúcim
s HIV/AIDS.
Občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO sa rozhodlo podujatie podporiť oslovením
partnerských inštitúcií za účelom osvetlenia ich sídiel červeným svetlom, tak ako v roku 2017,
alternatívne iným spôsobom, ktorým vyjadria svoju solidaritu s témou podujatia.
K podujatiu sa pripojili:
-

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave

-

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného

-

Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave

-

Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave

-

Hlavné mesto SR Bratislava

-

Občianske združenie Prima
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Podujatie podporili:
-

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

-

Siemens s. r. o.

-

UFO watch.taste.groove.

Sprievodný program 19. 5. 2018 pripravili:
-

Shanghai club Vrútky

-

Apollon Bratislava

Medzinárodný sviečkový AIDS memoriál slúži ako dôležité vyjadrenie globálnej solidarity,
odstraňuje prekážky stigmy a diskriminácie a dáva nádej novým generáciám.

Európsky týždeň testovania HIV a hepatitíd
OZ Dom svetla Slovensko sa pripojilo k pilotnému projektu jarného Európskeho týždňa
testovania HIV a hepatitíd. Aktivita prebiehala od 18. do 25. mája od 16:00 do 19:00
v Checkpointe HIV na Babuškovej ul. 2 v Bratislave – Ružinove a v Národnom referenčnom
centre pre prevenciu HIV/AIDS na SZU, na Limbovej 14 v Bratislave.
Počas Európskeho týždňa testovania spravilo pracovisko Domu svetla Slovensko takmer 30
testov.

Testovanie a poradenská činnosť na Dúhovom Pride
v Bratislave
Počas Dúhového Pride v Bratislave v sobotu 14.7. mali účastníci podujatia, ako aj široká
verejnosť,

možnosť

otestovať

sa

v

našich

dvoch

mobilných

checkpointoch.

Pred bratislavským hotelom PARK INN na Hviezdoslavovom námestí sme zdarma,
anonymne a na počkanie testovali infekcie HIV, syfilis a žltačku C. Za niekoľko minút sa tak
mohol každý záujemca dozvedieť, ako na tom s týmito s uvedenými infekciami je. V takom
rozsahu sa jednalo o prvé veľké mobilné testovania na Slovensku. Boli sme pripravení
otestovať vyše 200 záujemcov, nakoniec našich služieb využilo 118 osôb.
Sanitky boli v prevádzke od 13 do 19 hodín. Samotnému testu samozrejme predchádzal predtestový pohovor s poradcom. Záujemci sa mohli pripraviť vopred v našom elektronickom predtestovom sprievodcovi. Testovanie prebiehalo z kvapky krvi a v dvoch fázach. Z jednej kvapky
sa zisťovalo HIV a syfilis a z druhej kvapky potom žltačka C, ktorá je podobne zákerná
a bezpríznaková, ako HIV.
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Testovanie v bratislavskom Checkpointe
Ako aj v minulých rokoch, pokračovalo i v roku 2018 testovanie na HIV v našom Bratislavskom
Checpointe na Babušikovej ul. č. 2., dvere 8. Naša poradňa je otvorená každý pracovný piatok
od 16. do 19. hodiny.
Každému testu na HIV predchádza pred-testové poradenstvo s preškoleným poradcom podľa
štandardu Svetovej zdravotníckej organizácie. Pre zjednodušenie a urýchlenie poradenstva
sme pripravili elektronického on-line sprievodcu. Záujemca o test si ho môže prejsť sám
vopred v počítači, na smartfóne či tablete. Ak túto možnosť nemá, vyplní ho s ním náš
poradca.
Všetky údaje sú zaznamenávané anonymne a slúžia výhradne na uvedené účely a štatistiku.
IP adresy zariadení sa neukladajú. Je preto dôležité uchovať si vygenerovaný identifikátor
(kód), pretože ho nemožno neskôr nijako zistiť. Pri osobnej návšteve poradne je identifikátor
(kód) dotazníka potrebný k vyhľadaní dotazníka. Na test je možné prísť do ktorejkoľvek
poradne zapojenej do tohto systému na Slovensku (HIV Check Point Bratislava alebo mobilná
ambulancia) a v Česku (poradne/checkpointy Domu svetla Českej spoločnosti AIDS pomoc
v Prahe, Ostrave, Olomouci, Českých Budějoviciach, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Labem,
Tepliciach a mobilných ambulanciach). On-line sprievodca bol vyvinutý v Česku
a pre Slovensko je plnohodnotne preložený do slovenčiny.

V roku 2018 obslúžil náš Checkpoint, vrátanie mobilného testovania, na 800 klientov, celkom
bolo spravených pres 1000 testov.
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Sponzori a partneri
Občianske združenie Dom svetla Slovensko by sa ani v roku 2018 neobišlo bez sponzorov a
partnerov, ktorí nám pomohli realizovať naše aktivity:

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

International Visegrad Fund

AbbVie s.r.o.

Johnson & Johnson s.r.o.,
divízia Janssen

International Women's Club of Bratislava

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Ďalší partneri:

- Veľvyslanectvo Spolkovej republiky
Nemecko v Bratislave
- Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného v Bratislave
- Veľvyslanectvo Talianskej republiky
v Bratislave
- Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave
- Hlavné mesto SR Bratislava
- Občianske združenie Prima
- Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
- Siemens s. r. o.
- UFO watch.taste.groove
- Shanghai club Vrútky
- Apollon Bratislava
- Ośrodek Kultury Ochoty Poľsko

Všetkým sponzorom a partnerom srdečne ďakujeme za ich podporu!
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Členstvo v iných organizáciách

Členstvo v iných organizáciách
Dom svetla Slovensko je členom
Asociácie na ochranu práv pacientov SR.
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Orgány organizácie
Správna rada
Jiří Pavlát, predseda správnej rady
Ing. Dušan Šmida, 1. podpredseda správnej rady
Július Szabó, 2. podpredseda správnej rady

Dozorná rada
Ján Honza, (jediný) člen dozornej rady
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Informácie o organizácii
Oficiálny názov organizácie:

DOM SVETLA SLOVENSKO, občianske združenie
Sídlo organizácie:
Haanova 2694/10
851 04 Bratislava-Petržalka
Slovenská republika
IČO: 42262551
DIČ: 2024077231
Organizácia je registrovaná u MV SR, číslo spisu: WS/1-900/90-39409

webové sídlo: www.domsvetlaslovensko.sk
e-mail: info@domsvetlaslovensko.sk
bankové spojenie:
SK6883300000002101064459- prevádzkový účet FIO banka
SWIFT: FIOZSKBAXXX

