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V pátek 15. dubna se ředitelka ACORUS Mgr. Zdena Bedná řová zúčastnila 
oficiální slavnosti Diplomatic Spouses Association (DSA) na Velvyslanectví 
Spolkové republiky N ěmecko. Prezidentka DSA Regina Haindl, manželka 
Johannese Haindla, velvyslance Spolkové republiky N ěmecko v České 
republice, p ředala zástupc ům 21 českých charitativních organizací výt ěžek 
vánočního bazaru. Projekt ACORUS „Za čít znovu a bezpe čně“  získal od DSA 
podporu ve výši 250 000 korun.   
 
Členky Asociace manželek diplomatických pracovníků (DSA) jsou manželkami 
velvyslanců a ostatních diplomatických pracovníků žijících v České republice. Každý 
rok pořádají charitativní bazary a za podpory sponzorů a hotelu Hilton získávají 
finanční prostředky na veřejně prospěšné projekty. V minulém roce participovalo 
na mezinárodním vánočním bazaru přes 40 zemí. Výtěžek ze vstupného a tržeb 
za prodané výrobky ve výši 4,1 milionu korun byl věnován na projekty českých 
charitativních organizací. 
 
Projekt ACORUS „Začít znovu a bezpečně“, jehož cílem je zabezpečení provozu 
ambulantní poradny pro osoby ohrožené domácím násilím, obdržel od DSA grant ve 
výši 250 000 Kč. „Velmi si poskytnuté finanční podpory ze strany Asociace manželek 
diplomatických pracovníků vážíme, neboť nám umožnila zachovat vysokou úroveň 
i rozsah sociálně právního i psychologického poradenství“, děkuje ředitelka ACORUS 
Mgr. Zdena Bednářová. 

V ambulantní poradně jsou osobám ohroženým domácím násilím poskytovány 
sociálně právní konzultace, individuální konzultace s psycholožkou, skupinová 
terapeutická sezení a pedagogické poradenství. Poradenství je určeno nejen 
osobám ohroženým domácím násilím, ale i jejich blízkým, kteří pro ně hledají pomoc. 
Na pracovníky ACORUS je možné se obrátit také prostřednictvím e-mailu, přičemž 
anonymita kontaktu je zaručena. 

„Každý rok stoupá počet osob, které poradnu ACORUS navštíví. V roce 2010 
vyhledalo naši pomoc 177 žen a 2 muži. Díky příspěvku DSA můžeme 
v problematice domácího násilí odborně pomáhat i v roce 2011“, vyzdvihuje význam 
daru ředitelka ACORUS. 
 
Kontakt pro více informací: 
 
Mgr. Zdena Bednářová 
předsedkyně Acorus, o. s. 
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  Tel.: 603 830 663 
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