
 
 

 
 

Acorus calamus 
(puškvorec obecný) 

 
je vodní rostlina, 

která pomáhá  
pročistit celé tělo. 

 
 
 

acorus 
 

v přeneseném slova smyslu 
pomáhá pročistit  

mezilidské vztahy, zejména  
nezdravé vztahy v rodině 
a podává pomocnou ruku 

všem ženám, které  
se ocitly v krizové situaci. 
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Úvodní slovo 
 
 
Vážení čtenáři této výroční zprávy, milí přátelé,  
 
rok 2008 uběhl rychle a my opět hodnotíme, co nám přinesl. Nejvýznamnější pro nás bylo završení 
deseti let zprovoznění Psychosociálního centra Acorus, kdy jsme bilancovali a vzpomínali na všechno 
dobré i méně dobré, co se v uplynulých deseti letech v Acorusu stalo. Ukázalo se, že jsme ušli velký kus 
cesty, za námi je hodně práce i spokojených klientek, které si přišly s námi zavzpomínat.  
 
Při této příležitosti jsme totiž uspořádali setkání všech přátel Acorusu – stávajících a bývalých 
klientek, donátorů, sponzorů, zástupců samosprávy i státní správy z  úřadů vybraných městských 
částí, spolupracujících organizací, pracovníků a dalších lidí spřízněných s Acorusem. Setkání se 
uskutečnilo ve spolupráci se Soroptimist Club of Prague a podpořit nás osobně přišel i houslový 
virtuóz pan Václav Hudeček s chotí. 
 
V druhé polovině roku jsme se stali odbornými partnery firmy Avon a spolupodíleli jsme se v České 
republice na mezinárodní kampani „Avon proti domácímu násilí“. Tato kampaň nám přinesla nárůst 
klientely a zejména markantní nárůst telefonických hovorů, neboť součástí kampaně bylo zveřejnění 
telefonního čísla do azylového domu Acorusu. 
 
Dalším momentem, který nás v uplynulém roce hodně zaměstnával, byla modifikace pravidel 
a zpřesňování metodik, aby lépe odpovídaly standardům kvality sociálních služeb. 
 
Tak jako každý rok poskytuje výroční zpráva prostor pro poděkování všem, kteří se na naší práci 
podíleli jak finančně, tak i materiálně. Dík patří také pracovníkům a pracovnicím Acorusu za jejich 
energii, loajalitu, nasazení, aktivitu a schopnost nenechat se odradit problémy, které s sebou provoz 
sociálních služeb neziskovou organizací nese. Děkuji také dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří své 
síly věnovali práci pro Acorus. 
 
 

 

 
 
 
 
Vaše Zdena Bednářová 
předsedkyně občanského sdružení Acorus 
a ředitelka Psychosociálního centra Acorus 
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Základní údaje o občanském sdružení 
 
 

Rada občanského sdružení: 
 

Mgr. Zdena Bednářová, předsedkyně 

Bc. Kateřina Macková, místopředsedkyně 

Mgr. Kateřina Bláhová, členka  

Jitka Komendová, členka  

Petr Šilha, DiS., člen 

 
Kontrolní komise: 

 

PhDr. Hana Prokešová 

Olga Vlachová, DiS. 

 
Registrace sdružení: 

 

Občanské sdružení Acorus - registrace Ministerstvem vnitra ČR 
dne 10. září 1997 pod číslem jednacím  II/s - OVS/1 - 33592/97 - R 

IČO: 67 36 52 56 
 

Kontakt: 
 

Kancelář Psychosociálního centra Acorus 
Legerova 20  
120 00 Praha  

 
Nonstop telefon do azylového domu: 283 892 772 

Fax: 283 890 671 
E-mail: info@acorus.cz, acorus@iol.cz 

Webové stránky: www.acorus.cz  
 

Bankovní spojení: 
Komerční banka, Podvinný mlýn 2, 180 41 Praha 8 

Číslo účtu: 193938820257/0100 
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Poslání, okruh osob, kterým jsou služby určeny,  
cíle a principy poskytování služeb 

 
 

Poslání: 
 

Acorus, občanské sdružení, provozuje Psychosociální 
centrum Acorus, poskytující osobám ohroženým domácím 
násilím pomoc v překonávání nepříznivé sociální situace. 
Poskytované služby respektují lidskou důstojnost, vychází 
z individuálních potřeb uživatelů služeb, podporují rozvoj 
samostatnosti a začlenění do běžného života bez přítomnosti 
násilí. 
 

Pomoc je poskytovaná prostřednictvím služeb: 
azylový dům 

odborné sociální poradenství 
krizová pomoc 
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Okruh osob, kterým jsou služby určeny: 
 
 
Specifikace okruhu osob, kterým je poskytován pobyt v azylovém domě: 
• dospělé ženy nebo ženy s maximálně 3 dětmi do 18 let věku 
• aktuálně odcházející ze společné domácnosti s násilnou osobou nebo se před 

násilnou osobou skrývající 
• hlášené na území ČR k trvalému pobytu nebo další osoby uvedené v § 4, odstavec 

1 b) – f) zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách 
• zdravotní stav osoby žádající o službu nevylučuje poskytnutí pobytu v azylovém 

domě (vymezeno v Prováděcím předpise Acorusu – kontraindikace k pobytu 
z důvodu zdravotního stavu) 

• explicitně vysloví zájem o nabízenou sociální službu a o aktivní spolupráci na 
změně své sociální situace 

 
Specifikace okruhu osob, kterým je poskytována krizová pomoc: 
• dospělé ženy nebo ženy s maximálně 3 dětmi do 18 let věku 
• aktuálně napadené nebo ohrožené domácím násilím (nebezpečí pokračování 

násilí páchaném na jejich osobě) nebo se před násilnou osobou skrývající 
• hlášené na území ČR k trvalému pobytu nebo další osoby uvedené v § 4, odstavec 

1 b) – f) zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách 
• zdravotní stav osoby žádající o službu nevylučuje poskytnutí krizového pobytu 

(vymezeno v Prováděcím předpise Acorusu – kontraindikace ke krizovému 
pobytu z důvodu zdravotního stavu) 

• explicitně vysloví zájem o nabízenou sociální službu 
 
Specifikace okruhu osob, kterým je poskytováno odborné sociální poradenství: 

• dospělé osoby (muži i ženy)  
• aktuálně zažívající domácí násilí nebo se před násilnou osobou skrývající, 

příp. osoby z jejich blízkého okolí (rodiče, sourozenci, přátelé apod.), které pro 
ně hledají pomoc  

• zažily v minulosti domácí násilí a následkem toho mají psychické problémy 
nebo vykazují příznaky posttraumatické stresové poruchy 

• hlášené na území ČR k trvalému pobytu nebo další osoby uvedené v § 4, 
odstavec 1 b) – f) zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách 

• stav osoby žádající o službu nevylučuje poskytnutí služby (vymezeno 
v Prováděcím předpise Acorusu – kontraindikace k poskytnutí služby 
odborného sociálního poradenství) 

• nejsou osobami, kvůli kterým vyhledal/a uživatel/ka služeb pomoc Acorusu 
• explicitně vysloví zájem o nabízenou sociální službu 
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Cíle: 
 
Strategický cíl organizace: 
 
Stabilizace služeb ve prospěch individuální podpory uživatelů/ek služeb směřující 
k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začlenění do běžného 
života bez přítomnosti násilí. 
 
 
Dlouhodobé cíle: 
 
1. Zabezpečení fungujícího systému služeb a ochrany ohrožených osob před 

domácím násilím. 
 
2. Zkvalitnění individuálního plánování a rozvoj aktivit podporujících sociální 

začleňování osob ohrožených domácím násilím. 
 
3. Finanční stabilizace služby. 
 
 
Principy poskytování služeb: 
 
• Respektování práv a důstojnosti uživatelů/ek služeb vychází z etického kodexu.  

• Rozhodnutí uživatele/ky služeb týkající se řešení jeho/jí sociální situace je plně 

respektováno, nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení. 

• Pracovníci/ice předcházejí diskriminaci a stigmatizaci uživatelů/ek služeb.  

• Soukromí a další práva uživatelů/ek služeb jsou pracovníky/icemi plně 

respektována. Uživatelům/kám služeb pracovníci/ice vykají a při oslovování 

respektují jejich přání.  

• Poskytovaná pomoc je individuální povahy, s uživatelem/kou služeb je uzavírán 

kontrakt (smlouva, individuální plán), ve kterém si stanovuje své cíle a volí 

individuální služby. 

• Pracovníci/ice motivují uživatele/ky služeb k samostatnému překonání 

nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku domácího násilí a posilují jejich 

rozhodnutí směřující k sociálnímu začlenění do společnosti. 
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Organizační struktura 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

RADA 
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

ACORUS 

ŘEDITELKA 
PSYCHOSOCIÁLNÍHO 

CENTRA 

ZÁSTUPKYNĚ 
ŘEDITELKY 

VEDOUCÍ PROVOZU 
(ADMNISTRATIVNĚ 

HOSPOD. PRACOVNICE) 

 
ÚDRŽBÁŘ 

PRACOVNÍCI/ICE 
AZYLOVÉHO 

DOMU 

PRACOVNICE 
PORADNY 

PRACOVNÍCI/ICE 
KRIZOVÉ POMOCI 

 
ÚČETNÍ 

PRACOVNICE 
PRO 

SAMOSTATNÉ PROJEKTY 
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Historie organizace 
 
 

1997 
• vznik občanského 

sdružení Acorus 
• zahájení spolupráce 

s městskou částí Praha 9 
• získání prostor pro 

provozování centra pro 
ženy v krizi – oběti 
domácího násilí 

• rekonstrukce objektu 
centra 

1998 
• dokončení rekonstrukce 

objektu 
• zpracování koncepce a 

metodiky 
• zabezpečení vnitřního 

vybavení centra 
• zahájení ambulantního 

provozu 
• zahájení pobytového 

programu  

1999 
• plné rozšíření 

pobytového programu 
• zprovoznění krizových 

lůžek 
• zahájení vícezdrojového 

financování 
• zahájení podpůrných 

programů pro ženy 
• zahájení specifických 

programů pro děti 
• počátek realizace 

vzdělávání pro sociální 
pracovníky úřadů a 
neziskových organizací 

• zahájení spolupráce se 
sponzory 

2000 
• vybrání Acorusu jako 

modelového projektu do 
skupiny specialistů pro 
sociální politiku 
ve městech při Radě 

Evropy a účast na 
závěrečné mezinárodní 
konferenci v Oslo 

• zahájení mediálních 
aktivit 

• rozšíření služeb - 
zavedení videotréninku 
interakcí 

2001 
• zahájení mezinárodní 

spolupráce (partnerství) 
s polskými kolegy 
z organizace 
Stowarzyszenie „B-4“ 
z Rzeszowa na projektu 
Phare 

• realizace a lektorské 
zajištění vzdělávacího 
semináře pro polské 
odborníky v Acorusu 

• realizace semináře o 
práci s násilnými 
partnery vedeného 
lektorem z USA 

• zahájení spolupráce se 
Soroptimist 
International Club of 
Prague 

2002 
• koncipování následné 

pomoci pro uživatelky 
služeb 

• zahájení práce 
svépomocné skupiny 
uživatelek služeb 
Acorusu 

• zahájení vydávání 
čtvrtletního zpravodaje 
Acorusu „Úsměv“ 

• spolupráce s Probační a 
mediační službou 
Praha 9 – výkon obecně 
prospěšných prací 

• účast na konferenci 
k domácímu násilí 
v Polsku 

• ve spolupráci 
s Městským centrem 
sociálních služeb 
uspořádání semináře 
pro pražské sociální 
pracovníky oddělení 
péče o rodinu a dítě 

• zprovoznění detašované 
kanceláře pro 
ambulantní programy 

• rozšíření služeb 
o právní pomoc 

• zahájení spolupráce 
s klubem Zonta 

2003 
• realizace vzdělávacích 

kurzů v problematice 
domácího násilí 
určených pro pedagogy 
středních a vyšších 
odborných škol sociálně 
právních, pedagog. 
a zdravotnických 

• zpracování a vydání 
Manuálu o domácím 
násilí 

• rozšíření služeb 
následné pomoci 
o sociální byt 

• realizace vzdělávacích 
kurzů pro sociální 
pracovníky neziskových 
organizací i veřejného 
sektoru 

• vyškolení všech 
pracovníků centra 
sloužících na lince 
v telefonické krizové 
intervenci  

• spoluúčast na mediální 
kampani „Stop násilí na 
ženách“ 
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2004 
• spoluúčast na založení 

Koordony – koalice 
organizací proti 
domácímu násilí na 
ženách 

• realizace vzdělávacích 
kurzů pro sociální 
pracovníky neziskových 
organizací i veřejného 
sektoru 

• odborné zajištění 
seminářů pro 
pedagogická centra 
Karlovy Vary a Ústí nad 
Labem a pro sociální 
odbor městské části 
Praha 12 

• realizace pilotního 
preventivního semináře 
pro studenty gymnázia 
v Dobříši 

• zavedení služby e-
mailového poradenství 

2005 
• uzavření partnerství 

s městskou částí Praha 9 
a zahájení práce na 
projektu 

• uzavření partnerství 
s organizací proFem, 
o.p.s. a zahájení 
spolupráce na projektu 
„Mosty pro ženy“ 

• získání finančních 
prostředků 
z Evropských 
strukturálních fondů 

• příprava a koncipování 
obsahu kurzů pro ženy 
dotčené násilím 

• vydání publikace 
„Průvodce trestním 
řízením pro oběti 
domácího násilí“ 

• pilotní zavedení 
kontaktní terénní 
sociální práce 

• zahájení činnosti 
poradny pro oběti 
domácího násilí na 

městské části Praha 9 
a v Neratovicích 

• realizace Veřejné 
vánoční sbírky  

• uzavření partnerství 
s obchodním domem 
Tesco Zličín 

2006 
• ve spolupráci s m. č. 

Praha 9 realizace 
vzdělávacích kurzů pro 
matky na rodičovské 
dovolené  

• ve spolupráci 
s organizací proFem, 
o.p.s. realizace 
vzdělávacích kurzů pro 
ženy, které zažívaly 
násilí ve vztahu 

• ve spolupráci s MPSV 
ČR realizace školení 
sociálních pracovníků/ic 
sociálně právní ochrany 
ve všech krajích ČR 

• zpracování publikace 
„Studijní materiál o 
problematice domácího 
násilí pro pracovnice a 
pracovníky orgánů 
sociálně – právní 
ochrany“ 

• realizace Veřejné 
vánoční sbírky 

• zahájení práce na 
Standardech kvality 
sociálních služeb 

2007 
• registrace služeb 

azylový dům, krizová 
pomoc, odborné 
sociální poradenství 

• práce na vnitřních 
pravidlech a 
metodikách v rámci 
naplnění standardů 
kvality sociálních 
služeb 

• zajištění odborného 
programu pro delegaci 
ženských neziskových 

organizací 
z Ázerbajdžánu 

• realizace dalších 
vzdělávacích kurzů pro 
ženy znevýhodněné na 
trhu práce (pro matky 
na rodičovské dovolené, 
ženy, které zažívaly 
násilí ve vztahu, ženy ve 
věku okolo 50 let a 
starší), jeden projekt 
zajišťován v partnerství 
s m. č. Praha 9, druhý 
s proFem, o.p.s. 

• intenzivní spolupráce 
s Intervenčním centrem 
Praha 

• lektorské zajištění 
seminářů 
o posttraumatické 
stresové poruše, 
organizováno ve 
spolupráci s organizací 
proFem, o.p.s. 

• spolupráce s Člověkem 
v tísni – vedení besed 
v rámci Karnevalu 
rozmanitosti 

• realizace kurzu pro 
studenty gymnázia  

2008 
• oslava 10. výročí 

zprovoznění 
Psychosociálního 
centra Acorus 

• Acorus se stal 
odborným partnerem 
firmy Avon v mediální 
kampani „Avon proti 
domácímu násilí“ 

• realizace besed 
o domácím násilí pro 
studenty středních škol 

• zavedení nabídky 
kurzu rodičovských 
dovedností - filiální 
terapie 
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Sociální služby 
 
Psychosociální centrum Acorus poskytuje osobám ohroženým domácím násilím včasnou 
víceúrovňovou pomoc sociální, právní, socioterapeutickou, psychoterapeutickou 
a pedagogickou, a to prostřednictvím následujících tří registrovaných sociálních služeb:  
 
Azylový dům: 

Představuje intenzivní práci s ženami ohroženými domácím násilím a jejich dětmi spojenou 
s poskytnutím ročního bydlení v azylovém domě. Součástí je zajištění naprosté bezpečnosti 
uživatelek služby, proto není adresa zařízení běžně zveřejňována, k dispozici je pouze 
odborným pracovištím. Informace o službě i možnostech řešení domácího násilí lze získat na 
nonstop telefonní lince. 

V azylovém domě jsou ženám poskytovány tyto činnosti: 
- ubytování 
- pomoc při zajištění stravy 
- základní sociální poradenství 
- pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů 
- podpůrné programy (sociální terapie, vzdělávací a rekondiční aktivity) 
- specifická práce s dětmi a jejich matkami 
 
Odborné sociální poradenství: 

Představuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím poskytovanou 
ambulantně nebo v terénu, včetně e-mailového poradenství. 

V rámci odborného sociálního poradenství jsou ohroženým osobám poskytovány tyto 
činnosti: 
- zprostředkování kontaktu na odborná pracoviště poskytující navazující služby (právní, 
psychiatrické, intervenční apod.) 
- sociálně terapeutické činnosti (individuální a skupinová terapie, pedagogické poradenství) 
- pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů (odborné sociální a právní poradenství) 
 
Krizová pomoc: 

Představuje pro ohrožené osoby možnost krátkodobého ubytování v bezpečném prostředí 
maximálně na pět pracovních dní s poskytnutím krizové intervence. Cílem krizové pomoci je 
zamezení pokračování násilí, získání odstupu od aktuální situace, regenerace psychických 
a fyzických sil a hledání adekvátního řešení. 

Součástí krizové pomoci jsou tyto činnosti: 
- poskytnutí ubytování a pomoci při zajištění stravy 
- sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence a krátkodobá podpůrná terapie) 
- základní sociální poradenství 
- pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů  
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Formy práce při poskytování sociálních služeb: 

 

• individuální práce: individuální poradenství, sociální terapie, práce s individuálním 
plánem, vzdělávací aktivity, videotrénink interakcí, individuální kurz rodičovských 
dovedností, doprovázení atd. 

• skupinová práce: skupinová terapie, tematické skupiny, volnočasové aktivity 

• komunitní práce: pravidelná komunitní setkávání, komunitní pravidla, komunitní 
spolubytí, podíl na provozu azylového domu 

• anonymní poradenství a předávání informací: telefonické předávání informací, e-mailové 
poradenství 

 
Kvantitativní údaje týkající se sociálních služeb: 
 
1. Počet uživatelů a uživatelek sociálních služeb: 
V roce 2008 využilo služeb Psychosociálního centra Acorus celkem 335 uživatelů 
a uživatelek služeb, z toho 271 žen, 1 muž, 63 dětí. 10 uživatelek ambulantního sociálního 
poradenství využilo službu anonymně a nesdělily jméno. 

 
Počty uživatelů/ek služeb (žen, mužů, dětí) v jednotlivých službách znázorňuje následující 
tabulka: 

 

 

SLUŽBA 

 

FORMA 

POČET 
DOSPĚLÝCH 

UŽIVATELŮ/EK 

 

POČET DĚTÍ 

AZYLOVÝ DŮM pobytová 33 35 

SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 

ambulantní nebo 

terénní 

209 netýká se 

KRIZOVÁ POMOC pobytová 30 28 

POSKYTOVANÉ 
SLUŽBY 

CELKEM 272 63 
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2. Počet třicetiminutových intervencí:  
Ve sledovaném roce poskytli pracovníci a pracovnice Acorusu uživatelům a uživatelkám 
služeb celkem 3 859 třicetiminutových intervencí. Přesné rozčlenění do jednotlivých služeb 
a činností znázorňuje následující tabulka: 

 

 

SLUŽBA 

 

CELKEM 

Sociálně 
terapeutické 

činnosti nebo 
základní 
sociální 

poradenství 

Pomoc při 
uplatňování 

práv 

a oprávněných 
zájmů 

 

Jiné 

AZYLOVÝ DŮM 728 242 97 389 

SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 

2 157 

 

1 873 234 50 

KRIZOVÁ POMOC 422 133 286 3 

CELKEM  

ZA VŠECHNY SLUŽBY 

3 307 2 248 617 442 

 

 

3. Počet kontaktů na telefonní linku azylového domu: 

Do azylového domu Psychosociálního centra Acorus lze telefonovat 24 hodin denně. Volající 
mohou získat informace o poskytovaných službách i o možnostech řešení domácího násilí. 
Nejvíce telefonických hovorů jsme zaznamenali v měsíci září (celkem 69), kdy probíhala 
rozsáhlá mediální kampaň společnosti Avon, na které se Acorus podílel.  

Ve sledovaném roce volalo do azylového domu Acorusu celkem 386 osob. 
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Další aktivity pro uživatele a uživatelky služeb 
 
Následná pomoc: 

Představuje pomoc uživatelce služby azylového domu a jejím dětem po ukončení pobytu. 
Ženy, které ukončily pobytový program v azylovém domě, mohou na dobu určitou využít 
následné bydlení v sociálním bytě provozovaném občanským sdružením Acorus. 

Následnou pomoc ve formě bydlení v sociálním bytě využilo celkem 12 osob, z toho 6 žen 
a 6 dětí, které v bytě po určitou dobu bydlely a využívaly v Acorusu službu odborného 
sociálního poradenství. 

 
NÁSLEDNÁ POMOC 

 

POČET 
DOSPĚLÝCH 
UŽIVATELEK 

 

POČET DĚTÍ 

SOCIÁLNÍ BYT 6 6 

 

 
Programy pro ženy: 

Představují doplňkové vzdělávací a rekondiční aktivity určené pro všechny uživatelky 
služeb azylového domu, příp. ženy docházející ambulantně do poradny. Patří sem výuka 
angličtiny, práce na počítači, cvičení a rukodělné činnosti. Počty akcí ve sledovaném roce 
znázorňuje následující tabulka: 

 

 

DRUH 

PROGRAMU 

POČET ŽEN 

ZA ROK 

POČET 
SETKÁNÍ 

ZA ROK 

výuka angličtiny  4 25 

výuka základů práce na 
počítači  

10 70 

cvičení  6 10 

rukodělné činnosti 17 11 
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Programy pro děti: 

Jsou určeny pro děti uživatelek služeb Acorusu, kterým pomáhají překonat deficity 
v sociální oblasti vyvolané přítomností násilí v rodině. Programy obsahují arteterapii, dětský 
klub a pohybové hry. Součástí dětského klubu a pohybových her jsou především 
volnočasové aktivity. Počty akcí ve sledovaném roce znázorňuje následující tabulka: 

 
DRUH 

PROGRAMU 

POČET DĚTÍ 

ZA ROK 

POČET SETKÁNÍ 

ZA ROK 

artetarapie 25 34 

dětský klub 60 30 

pohybové hry 23 30 

 

 
Programy pro matky a děti: 

Jsou určeny pro matky a děti, které bydlí v azylovém domě Acorusu. Patří sem keramika, 
relaxační masáže, kurz rodičovských dovedností, hry matek s dětmi a jednorázové akce. Jako 
jednorázové akce byly pořádány vítání jara, „čarodějnice“, zahradní slavnost, babí léto, 
Mikulášská besídka, vánoční besídka a setkání u příležitosti 10. výročí zahájení provozu 
Psychosociálního centra Acorus. 

 

 
DRUH  

PROGRAMŮ 

POČET ŽEN 

ZA ROK 

POČET DĚTÍ 

ZA ROK 

POČET SETKÁNÍ 

ZA ROK 

keramika 11 19 6 

relaxační masáže 8 9 55 

kurz rodičovských 
dovedností 

6 5 51 

hry matek s dětmi 18 29 45 

jednorázové akce 134 126 7 
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Osvětová a vzdělávací činnost 
 

Vzdělávací aktivity pro ženy: 
Jednalo se o dvouměsíční a tříměsíční vzdělávací kurzy zaměřené na zvýšení šancí žen 
uplatnit se na trhu práce a v důsledku toho zamezení jejich sociálnímu vyloučení a podpora 
jejich ekonomické soběstačnosti. Kurzy byly obsahově členěny na vzdělávací (výuka práce 
na počítači, příp. angličtiny) a psychosociální část, ve které se ženy učily napsat 
strukturovaný životopis a motivační dopis, jak vystupovat při výběrovém řízení, kde hledat 
práci a zaměřovaly se na sebepoznání ve vztahu k trhu práce. Statistické údaje uvádí 
následující tabulka: 
 

KURZY PRO ŽENY 
 

POČET KURZŮ, 
SEMINÁŘŮ 

POČET 
ÚČASTNÍKŮ/IC 

POČET  
HODIN 

pro matky na rodičovské dovolené 
(projekt v partnerství s m.č. Praha 9) 

4  40 320 

pro ženy na rodičovské dovolené 
(projekt v partnerství s proFem) 

1 14 80 

pro ženy dotčené domácím násilím 
(projekt v partnerství s proFem) 

1 14 80 

 
Vzdělávací aktivity pro odborné pracovníky a pracovnice: 
Jednalo se o přednáškovou činnost na seminářích a konferencích určených pro sociální 
pracovníky, pracovníky v sociálních službách, policisty a pedagogy. Přednášky byly 
zaměřeny na problematiku domácího násilí, posttraumatickou stresovou poruchu a práci 
s osobami ohroženými domácím násilím. Statistické údaje uvádí následující tabulka: 
 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ODBORNÉ 
PRACOVNÍKY/ICE 

POČET 
PŘEDNÁŠEK A 

SEMINÁŘŮ 

POČET HODIN 

semináře 10 51 

konference 1 2 

 
Vzdělávací aktivity pro studenty: 
Jedná se o jednorázové přednášky, resp. besedy zaměřené na problematiku domácího násilí, 
jeho rozpoznávání v partnerském vztahu a možnosti předcházení jeho vzniku.  
 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY  
PRO STUDENTY/KY 
STŘEDNÍCH ŠKOL 

POČET 
BESED 

 

POČET  
HODIN 

besedy 21 42 
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Mediální a osvětové činnosti: 
 
Mediální a osvětová činnost zahrnovala rozšiřování informací o problematice domácího 
násilí mezi širokou veřejnost prostřednictvím mediálních výstupů, kampaní, letáků 
a propagačních materiálů Acorusu.  
 
V roce 2008 byly v oblasti medializace realizovány následující aktivity: 
 
Články v novinách a časopisech 
• Devítka - 1/2008 – „Pomoc obětem domácího násilí“ 
• Devítka - 6/2008 – „Násilí v rodině se musíte bránit“ 
• Devítka - 8/2008 – „Aby snáze našly zaměstnání“ 
• Listy Prahy 14 - 12/2008 – „Pomocná ruka z Acorusu“ 
 
Rozhlasové vysílání: 
• Český rozhlas 2 Praha – 13.2.2008 od 16,00 do 17,00 hod., pořad „Káva o čtvrté“ 
• Český rozhlas Leonardo – 24.4.2008, 14,00 – 17,00 hod., pořad „Realita domácího násilí“ 
• Český rozhlas 6 – 2.12.2008, 19,15 – 20,00, pořad „Hovory na Bělidle“ 
• Radio Wave – 29.12.2008 - 18,00 – 19,00 hod. – pořad „Klistýr“ 
 
Televizní vysílání: 
• Česká televize 2 – 27.1.2008 – 14,10 hod., pořad „Kde peníze pomáhají“ 
• Česká televize 2 – 28.1.2008 – 8,55 hod., pořad „Kde peníze pomáhají“ 
• Česká televize 2 – 28.1.2008 – 15,05 hod., pořad „Kde peníze pomáhají“ 
• Česká televize 2 – 29.1.2008 – 17,50 hod., pořad „Kde peníze pomáhají“ 
• Česká televize 2 – 31.1.2008 – 22,20 hod., pořad „Kde peníze pomáhají“ 
• Česká televize 1 – 2.12.2008 – 12,30 – 13,30 hod., pořad „Sama doma“ 
 
Webové stránky: 
• www.melnicek.cz – „Vydejme se správnou cestou“ 
• www.melnicky.denik.cz – „Neratovice pomáhají řešit násilnické praktiky v rodinách 

poradnou“ 
• www.babyweb.cz – 15.11.2008 - „Téměř každá pátá žena zažila domácí násilí“ 
• www.nextfoto.cz – informace o možnosti telefonovat o radu do Acorusu 
• www.iporadna.cz – 15.11.2008 – „Až pětina žen má zkušenost s násilím od současného 

partnera“ 
• www.zena-in.cz – 14.11.2008 – „Mami, v azyláku je líp než doma“ 

 
Mediální kampaň: 
• Avon proti domácímu násilí – září – říjen 2008, Acorus byl v kampani odborným 

partnerem 
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Ocenění spolupracujících organizací 
 

Poděkování občanskému sdružení Acorus: 
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Víceleté projekty financované z ESF a státního rozpočtu 
 
 

Projekt „Mosty pro ženy 2“ 
 
Ve spolupráci s organizací proFem, která byla realizátorem projektu, se Acorus jako partner 
podílel ve sledovaném roce na realizaci dvouletého modelového projektu „Mosty pro 
ženy 2“. Projekt byl koncipován jako předrekvalifikační vzdělávání pro ženy znevýhodněné 
na trhu práce. Konkrétně se jednalo o ženy, které zažívaly násilí ve vztahu a ženy na 
rodičovské dovolené. V roce 2008 se uskutečnily dva intenzivní dvouměsíční kurzy s denní 
docházkou. Po jejich absolvování se účastnicím zvyšovaly šance na začlenění do pracovních 
aktivit. 

 

Projekt „Pomoc osamělým a sociálně znevýhodněným matkám v uplatnění na trhu 
práce“ 
 
Tento dvouletý projekt byl realizován městskou částí Praha 9 v partnerství s Acorusem 
a Stacionářem pro děti na Praze 9, v roce 2008 se uskutečnily celkem 4 tříměsíční kurzy se 
zaměřením na rozvoj psychosociálních dovedností, výuku práce na počítači a anglického 
jazyka. Cílem kurzů bylo zvýšení hodnoty žen na trhu práce, zamezení jejich sociálnímu 
vyloučení a podpora jejich ekonomické úrovně. 
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Finanční náklady na sociální služby a další projekty 
            

NÁKLADY 
AZYLOVÝ 

DŮM 
SOCIÁLNÍ 

PORADENSTVÍ 
KRIZOVÁ 
POMOC 

OSTATNÍ 
NÁKLADY CELKEM  

mzdové náklady – hrubé mzdy 1 624 178,15 337 948,75 292 690,10 91 104,00 2 345 921,00  
zákonné sociální a zdravotní 
pojištění – 35% hrubé mzdy 568 971,72 118 250,05 102 579,23 31 850,00 821 651,00  
zákonné sociální pojištění 
zaměstnanců 13 037,00       13 037,00  
ostatní osobní náklady - 
dohody  39 997,00     292 943,00 332 940,00  
zákonné sociální náklady – 
stravenky zaměstnanců 47 575,00     4 600,00 52 175,00  
služby odborných externích 
pracovníků (honoráře OSVČ)  109 495,00 144 850,00 21 600,00   275 945,00  
elektřina 72 091,89   14 937,00 5 445,00 92 473,89  
teplo, plyn 208 215,64   27 000,00 14 052,95 249 268,59  
vodné, stočné 52 716,49     4 452,00 57 168,49  
oprava a údržba zařízení a  
budovy  azylového domu 374 479,35     

 
  374 479,35  

odvoz odpadu 9 940,00       9 940,00  
nájem a ostatní služby za 
sociální byt       55 462,00 55 462,00  
telefonní poplatky 73 668,52 8 108,22   3 150,00 84 926,74  
TV + rozhlasové poplatky 4 440,00       4 440,00  
bankovní poplatky 8 244,00     45,47 8 289,47  
kancelářské potřeby 68 249,32 6 966,78   10 720,00 85 936,10  
úklidové a čisticí potřeby 9 126,50 56,00     9 182,50  
odborná literatura, časopisy 8 405,50 7 704,00   1 113,00 17 222,50  
drobný materiál 81 134,00 3 934,00 824,00 28 795,00 114 687,00  
pohonné hmoty  
(provoz sekačky) 641,50       641,50  
cestovné zaměstnanci 10 528,50 1 809,00   1 509,00 13 846,50  
doprava materiálu, nábytku 1 729,00       1 729,00  
poštovné, výplatné 6 458,00 1 363,00     7 821,00  
vzdělávání pracovníků 8 537,00 7 021,00     15 558,00  
propagace, tisk 70 780,70     80,00 70 860,70  
pojištění budov a majetku 9 214,00       9 214,00  
ostatní služby (dezinsekce, 
web. stránky, fotopráce …) 80 254,61     54 681,99 134 936,60  
náklady na reprezentaci (oslava 
10. výročí zprovoznění služeb) 17 535,50       17 535,50  
pořízení DDHM 145 385,99       145 385,99  
odpisy HIM       3 311,00 3 311,00  
dary přijaté-věcné                                                                                                               38 365,00 38 365,00  

CELKEM 3 725 029,88 
 

638 010,80 459 630,33 641 679,41 5 464 350,42  
       
Náklady ostatní obsahují: 
• projekty přesahující účetní rok (tj.  projekty financované z m.č. Praha 2, NROS-„Pomozte 

dětem!“, MHMP - podpora rodiny, MHMP - prevence kriminality, ESF – partnerství s m.č. Praha 
9 a organizací proFem) 

• sociální byt (náklady na nájem a služby) 
• odpisy HIM 
• přijaté věcné dary   
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Výnosy - sociální služby a další projekty 
 

Azylový dům 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby     2 600 000,00 
Magistrát hlavního města Prahy, sociální služby       120 000,00 
Městská část Praha 1             43.000,00 
Městská část Praha 2               5 156,46 
Městská část Praha 9             49 000,00 
Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis)       461 156,22 
Městská část Praha 14               5 000,00 
NROS/ ČT veřejná sbírka „Pomozte dětem!“          98 985,00 
příjem od uživatelek služeb          206 005,25 
veřejná sbírka              41 556,20 
Soroptimist Club of Prague            16 975,00 
Nadační fond J & T            143 591,00 
 
CELKEM          3 790 425,13 
 
 
Sociální poradenství 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby        450 000,00 
Magistrát hlavního města Prahy, sociální služby       100 000,00 
Městská část Praha 1               5 000,00 
Městská část Praha 2             22 290,80 
Městská část Praha 14               5 000,00 
Slovak - Czech Women´s Fund            60 333,00 
 
CELKEM            642 623,80 
 
Krizová pomoc 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby        350 000,00 
Magistrát hlavního města Prahy, sociální služby       100 000,00 
Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis)           9 630,33 
 
CELKEM           459 630,33 
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Ostatní výnosy  
 
Magistrát hlavního města Prahy,prevence kriminality      80 000,00 
Magistrát hlavního města Prahy, podpora rodiny       55 000,00 
NROS – „Pomozte dětem!“         121 015,00 
úroky z účtu                   487,68 
přijaté členské příspěvky                 550,00 
nájem v sociálním bytě             91 454,00 
Evropský sociální fond EU, program JPD 3 (partner m.č. Praha9)     162 400,00 
Evropský sociální fond EU, program JPD 3, MHMP (partner proFem)    120 000,00 
Zonta Club Praha              10 000,00 
Soroptimist Club of Prague            10 000,00 
Klinika Esthé                5 000,00 
 
CELKEM            655 906,68 
 
Ostatní výnosy zahrnují další projekty Acorusu, které vhodně doplňují sociální 
služby, a finanční dary od sponzorů. 
 
Věcné dary: 
 
C&A Moda ČR, v. o. s. (oblečení pro ženy a děti) 
Avon Cosmetics spol. s r.o. (dárky pro ženy) 
Natrys, s.r.o. (Nevo – Dead Sea SPA - kosmetika z mrtvého moře) 
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových 
 
 
 
Výnosy  
 
celkem          5 548 585,94 
 
 
Účetnictví se v roce 2008 řídilo platnými zásadami zákona č. 563/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb., kterými se stanoví účtová 
osnova a postupy účtování pro neziskové organizace. Největší položku rozpočtu 
tvoří mzdové náklady.  
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Výkaz zisku a ztráty 

 

Název ukazatele Číslo účtu Celkem 

NÁKLADY             

Spotřeba materiálu 501 373 055,59 
Spotřeba energie                                                               502                                 92 473,89 
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 306 437,08 
Opravy a udržování 511 374 479,35 
Cestovné 512 13 846,50 
Náklady na reprezentaci 513 17 535,50 
Ostatní služby 518   683 870,04 
Mzdové náklady 521 2 678 861,00 
Zákonné sociální pojištění 524 821 651,00 
Zákonné sociální náklady 527 52 175,00 
Dary přijaté 546 38 365,00 
Jiné ostatní náklady 549 8 289,47 
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 3 311,00 
 

Celkem náklady  5 464 350,42 
 
 

VÝNOSY 

Tržby z prodeje služeb 602 353 375,00 
Úroky 644   487,68 
Zúčtování fondů 648   280 333,00 
Přijaté příspěvky (dary) 682 307 591,00 
Přijaté členské příspěvky 684  550,00     
Provozní dotace 691 4 606 249,26 
 

Celkem výnosy  5 548 585,94 
 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  84 235,52 
 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  84 235,52 
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Rozvaha 

Název Účet Počáteční stav        Má dáti  Dal  Konečný stav 

 

AKTIVA: 
Stavby    021      41 381,00             41 381,00 
Samostatné movité věci   022      90 786,20             90 786,20 
Pokladna    211      17 334,00     473 306,00      459 295,00      31 345,00 
Ceniny    213      60 763,60     105 271,70      104 350,00      61 685,30 
Účty v bankách   221  2 183 556,42  5 621 452,30   5 455 057,64  2 349 951,08 
Peníze na cestě   261      21 405,67     197 080,23      197 080,23      21 405,67 
Odběratelé    311     185 456,36     446 247,84      415 188,62     216 515,58 
Poskytnuté provozní zálohy 314     188 235,60     104 467,00         292 702,60 
Ostatní pohledávky   315     182 914,10     530 073,00      527 330,00     185 657,10 
Nároky na dotace a ostat. zúčtování               
se státním rozpočtem  346     3 520 000,00   3 520 000,00     
Nároky na dotace a ostatní                
zúčtování s rozpočtem  348        628 802,00      628 802,00     
Jiné pohledávky   378                 50,00        50,00 
Náklady příštích období  381      9 923,00        13 153,00        9 923,00        9 923,00 
 
 
Celkem    AKTIVA     2 981 755,95      11 639 903,07  11 317 026,49  3 304 632,53 
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Název Účet Počáteční stav        Má dáti    Dal  Konečný stav 

 

PASIVA: 

Oprávky ke stavbám  081       13 245,00           3 311,00      16 556,00 
Oprávky k samost. movitým                
věcem a souborům   082      90 786,20             90 786,20 
Dodavatelé    321      98 581,05  1 969 460,41   2 050 336,23     179 456,87 
Přijaté zálohy   324        1 800,00          8 364,00         24 364,00       17 800,00 
Ostatní závazky   325       71 212,50      122 511,50       112 250,00       60 951,00 
Zaměstnanci    331     166 456,00  2 671 855,00   2 678 861,00     173 462,00 
Zúčtování s instit. soc. zabezečení               
a zdrav. pojištění   336      94 390,00  1 118 201,00   1 115 341,00       91 530,00 
Ostatní přímé daně   342      30 770,00     306 274,00       301 109,00       25 605,00 
Jiné závazky    379          13 037,00        13 037,00     
Výnosy příštích období  384                  72 552,74       72 552,74 
Dohadné účty pasivní  389      31 800,00       31 800,00        55 450,00       55 450,00 
Vlastní jmění    901  2 262 715,20           38 365,00  2 301 080,20 
Fondy     911     120 000,00     280 333,00      295 500,00     135 167,00 
Účet výsledku hospodaření 963                 84 235,52 
 

Celkem    PASIVA     2 981 755,95  6 521 835,91   6 760 476,97  3 304 632,53 
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Poděkování dárcům 
 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří naši činnost v minulém roce podpořili jak 
finančně, tak i věcným darem či pomocí. 

 

Veřejné zdroje – orgány státní správy a samosprávy, Evropské sociální fondy: 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Magistrát hlavního města Prahy 

Úřad městské části Praha 1 
Úřad městské části Praha 2 
Úřad městské části Praha 9 

Úřad městské části Praha 14 
Evropský sociální fond – program JPD 3, partnerství s organizací proFem, MHMP 

Evropský sociální fond – program JPD 3, partnerství s městskou částí Praha 9, MHMP 

 
 

                      
 
     

                                              

 

Nadační zdroje: 
 

Nadace rozvoje občanské společnosti/ČT veřejná sbírka „Pomozte dětem“ 
Nadační fond Slovak – Czech Women´s Fund 

Nadační fond J & T 
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových 
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Mezinárodní ženské kluby: 
 

Zonta Club Praha 
Soroptimist Club of Prague 

Firemní zdroje: 
 

Obchodní dům C& A Moda ČR, v.o.s. 
Natrys, s.r.o. (Nevo – Dead Sea SPA) 

Avon Cosmetics spol. s r.o. 
Klinika Esthé 

 
Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na činnosti: 

 
Zdena Bartošková, Zdena Bednářová, Kateřina Bláhová, Iva Čacká – Pavlíková, 

Antonín David, Jiří David, Zuzana Dvořáková, Jiří Fiřt, Petra Haasová, Andrea Hanzlová, 
Dominika Horáková, Jitka Komendová, Marie Kubínová, Kateřina Macková, 
Iveta Nesrovnalová, Štěpánka Pěnkavová, Hana Prokešová, Lenka Přikrylová, 

 Jana Reitschlägerová, Lenka Stárková, Petr Šilha, Katarína Šinková, 
Olga Vlachová, Petra Wünschová 

 
Poděkování dobrovolníkům: 

 
Občanské sdružení Jahoda 

 
 

 



 

 28 

 

 

Část týmu Psychosociálního centra Acorus 
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Zpracovala: Zdena Bednářová 
Finanční zpráva: Jiří Fiřt 

Grafická úprava obálky: Petra Haasová 
Fotografie: Kateřina Macková 

 
 
 
 


