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U příležitosti 25. listopadu, mezinárodního dne boje pr oti násilí na ženách, 
chceme poukázat na zhoršující se ekonomickou situac i obětí domácího násilí, 
což jsou p ředevším ženy a d ěti. Podle ČSÚ klesá životní standard žen b ěhem 
prvního roku po rozvodu v pr ůměru o 73%.  
 
Ženy s dětmi, které se rozhodly odejít od násilného partnera, získávají tímto krokem 
bezpečí, avšak ocitají se ve faktické chudobě. Za míru chudoby je považován život 
s příjmem nižším než 60% průměrného platu. V Praze činí průměrné platy přes        
31 000 Kč, přičemž domácnost takové ženy s dítětem předškolního věku činí často 
jen 1,5 násobek životního minima, což je 6 720 Kč. Tato částka je pouhých 21% 
průměrného pražského platu. To je zejména v poslední době jedním z důvodů, proč 
je rozhodování o odchodu ze společné domácnosti tak těžké.  
 
„Žena se rozhoduje mezi ohrožením života a zdraví v důsledku domácího násilí nebo 
mezi chudobou a sociálním vyloučením po odchodu od násilného partnera. To je 
velice těžká situace“, říká Zdena Bednářová, předsedkyně občanského sdružení 
ACORUS, které pomáhá více než 12 let osobám ohroženým domácím násilím. 
 
„V případě domácího násilí se běžně stává, že otec zpochybňuje finanční náklady na 
dítě a výživné neplatí. Žena i s dětmi je pak vyloučena ze všech běžných aktivit a je 
doslova ohrožena ‚bezdomovectvím‘. Tato situace v době ekonomické krize ještě 
graduje“, doplňuje Bednářová. 
 
ACORUS poskytuje komplexní sociální služby lidem, kteří zažívají domácí násilí. 
Součástí je ambulantní poradna, krizová pomoc ve formě krizových lůžek a azylový 
dům, kde získají ženy a děti profesionální zázemí až na jeden rok. Od zahájení 
fungování vyhledalo pomoc poradny Acorusu 1 518 osob, krizová lůžka využilo     
261 žen a v azylovém domě bydlelo 337 žen. 
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