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Vážení přátelé, kolegové, donátoři, 

na konci roku Vám patří velké poděkování za porozumění, podporu, spolupráci a inspiraci, jak 

dál a lépe pečovat o osoby ohrožené domácím násilím. Spolu s přáním poklidných Vánoc 

a šťastného nového roku, také posíláme poslední informace o společných akcích a aktivitách 

občanského sdružení ACORUS. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň i v novém roce! 

Děkujeme. 

Babí léto 

Na konci září proběhlo v azylovém domě 

ACORUSu tradiční setkání pracovníků 

s bývalými i současnými klientkami nazvané 

Babí léto. Několik pracovnic ACORUSu 

nacvičilo představení podle knížky Betty 

MacDonaldové. Její hlavní hrdinka paní 

Láryfáry pomáhá rodičům léčit "nemoci" 

jejich dětí. V ACORUSu léčila s pomocí 

mluvícího papouška „hubatýdu“. Děti měly 

také možnost vyrábět záložky do knihy, 

zahrát si hry a na závěr si odnesly drobné odměny.  Podzimní setkání jsme zakončili 

opékáním buřtů u táboráku. Bylo to pro všechny milé setkání. 

Stáž v Berlíně - poděkování IC Praha 

Ve dnech 18. – 20. října 2011 se ředitelka ACORUSu spolu 

s dalšími kolegyněmi a jedním kolegou ze spolupracujících 

organizací zúčastnili stáže v Berlíně. Stáž byla velmi 

přínosná, přivezli si mnoho nových nápadů a inspirací 

a důležité bylo také osobní poznání odborníků z jiných 

organizací. Slíbili si, že navázaná spolupráce bude 

pokračovat dalšími společnými akcemi a individuálními 

návštěvami v jednotlivých organizacích s cílem zlepšit 

služby pro cílovou skupinu osob ohrožených domácím násilím. 
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Výstavy 

Ve spolupráci s Městskou částí pro Prahu 8 a Prahu 9 jsme 

uskutečnili dvě výstavy plakátů od studentů Vyšší odborné školy 

Václava Hollara na téma DOMÁCÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH A MUŽÍCH.          

O další možné výstavě Vás budeme včas informovat na 

webových stránkách.  

 

Projekt  „ Jak se bránit“ 

 

V období od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 realizuje ACORUS 

projekt „Jak se bránit“, který byl finančně podpořen 

Magistrátem hl. města Prahy. Projekt je zaměřen na primární 

prevenci na středních školách a gymnáziích v Praze. Lektorky 

ACORUSu realizují se studenty a studentkami 20 besed, které 

jsou směrované na možnosti ochrany před násilím ve vztazích. 

Součástí besed je získávání informací o domácím násilí, studenti a studentky se dozví, jak 

rozpoznávat signály možného budoucího násilí v partnerském vztahu a tím minimalizovat 

riziko svého ohrožení násilným chováním ze strany partnera nebo partnerky. V průběhu 

besed studenti a studentky obdrží informace jak jednat s člověkem, který se stal obětí násilí 

a jakým způsobem mu mohou efektivně pomoci. Cílem besed je i poskytnutí informací jak 

dbát o svoji bezpečnost ve vztazích. 

Acorus má své akreditované vzdělávací programy 

Od září tohoto roku organizuje ACORUS akreditované vzdělávací programy, které jsou 

úspěšně naplňovány, a je o ně velký zájem.  Kurzů se účastní například sociální pracovnice 

úřadů, pracovníci neziskových organizací (pracovníci a pracovnice z azylových domů, domů 

na půli cesty, domovů pro seniory, nízkoprahových center, intervenčního centra...)  

Kurzy obsahují tato témata: Individuální plánování v sociálních službách, Domácí násilí, Práce 

s dětmi, které zažily domácí násilí, Komunikace s osobou ohroženou domácím násilím, 

Posttraumatická stresová porucha. Velký zájem o vzdělávání nás motivoval k vypsání dalších 

termínů vzdělávání pro začátek roku 2012.  
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Nadace Vodafone a projekt „Rok jinak“ aneb „ACORUS a firma SANEK, s.r.o., táhnou za 

jeden provaz“ 

Acorusu se podařilo získat podporu Nadace Vodafone                

a v dubnu 2011 jsme rozjeli společný projekt s firmou       

Sanek,  s. r. o. Cílem projektu „Rok jinak“ bylo získání 

zkušeností z firemního prostředí, které zvýší schopnosti            

a dovednosti pracovníků Acorusu v oblasti lidských zdrojů, 

fundraisingu a styku s veřejností. V rámci projektu „Rok jinak“ 

který trval 3 měsíce, se nám dostalo odborné pomoci s vypracováním strategií, jak pro 

samotnou organizaci, tak i pro pravidla fundraisingu a styku s veřejností. Péči jsme věnovali 

také oblasti lidských zdrojů, kde jsme nastavili systém péče o zaměstnance a jejich profesní 

rozvoj. 

Děkujeme Nadaci Vodafone, že jsme prostřednictvím projektu „Rok jinak“ mohli rozvinout ty 

dovednosti a schopnosti, které jsme do nedávna vnímali jako svou slabou stránku. 

Nové webové stránky 

Od října 2011 máme nové graficky upravené webové stránky, které stále doplňujeme 

a vylepšujeme. Doufáme, že se budou líbit i Vám, a že zde naleznete spoustu nových 

a zajímavých informací. Součástí změn je i nový plakát a leták pro veřejnost, který naleznete 

v sekci Dokumenty http://www.acorus.cz/cz/dokumenty/letaky.html  

Příběh 

 „Vztáhne na mě ruku a odcházím.“ To si říká většina těch, kdo nikdy 
nezažili domácí násilí. Bohužel, tak jednoduché to není. 

Tereza (40 let), matka dvou synů, žila s manželem 15 let. On podnikal, 
občas ji v opilosti uhodil, vulgárně ji urážel, nadával jí před dětmi 
a druhý den se jí omlouval a prosil za odpuštění. Tereza nazývala toto 
chování malými přestupky, které k manželství patří. Když však její 
manžel přestal mít zakázky, začal častěji pít a jeho agresivita se 

stupňovala. Právě to byl začátek doby, kdy Terezu její muž nekontrolovatelně bil. Důvodem 
k odchodu bylo napadení dětí, které matku začaly chránit. Tereza spolu s dětmi odešla do 
azylového domu ACORUSu, kde zůstala 8 měsíců. Během této doby podala návrh na rozvod, 
absolvovala individuální terapii, za pomoci syna postupně platila dluhy po manželovi, našla si 
práci a získala děti do své péče. Po necelém roce se mohla vrátit zpět domů, neboť dokázala 
splatit všechny dluhy a byt byl převeden na její jméno.  

Více informací o životě v Acorusu naleznete na www.acorus.cz 
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Na závěr děkujeme všem našim partnerům, donátorům, 
individuálním dárcům a přátelům Acorusu.  

Velmi si vaší práce a podpory ceníme a upřímně za ni děkujeme. 

Finanční podpora od dárců: 

AVON Cosmetics s. r. o. – finanční dar ve výši 500.000,- Kč 

Diplomatic Spouses’ Associaton – finanční dar ve výši 250.000,- Kč na provoz a poskytování 
odborné péče v ambulantní poradně 

Nadační fond Vodafone – v rámci projektu “ROK JINAK” jsme získali podporu ve výši 
138.000,- Kč 

The PRAGUE BRITISH SCHOOL Vlastina – finanční dar ve výši 60.000,- Kč, z části využit jako  
příspěvek na rekonstrukci kuchyně azylového domu 

Veolia Transport ČR, a. s. – finanční dar ve výši 33.000,- Kč 

GE Money Bank, a. s. – finanční dar ve výši 30.000,- Kč,  

TÜV SÜD Czech, s. r. o. – finanční podpora na vydání výroční zprávy a letáků v celkové 
hodnotě 28.000,- Kč 

Městská část Praha 9 – výtěžek vánoční tomboly pracovníků úřadu ve výši 25.640,- Kč   

Karolína PEAKE – finanční dar ve výši 20.000,- Kč 

ALLTOYS – finanční dar ve výši 15.000,- Kč 

Carat Czech Republic, s. r. o. – finanční dar ve výši 10.000,- Kč 

AMI Communications, s. r. o. – finanční dar ve výši 10.000,- Kč 

WELLEN, a. s. – finanční dar ve výši 10.000,- Kč 

International Women Association of Prague – finanční dar ve výši 10.000,- Kč 

Zonta klub Praha Bohemia – finanční dar ve výši 15.000,- Kč 
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Materiální podpora od sponzorů: 

ELFUN, o. s. – multifunkční tiskárna    

C&A Moda ČR, v.o.s. – oblečení v celkové hodnotě 12.838,- Kč 

Česká federace potravinových bank, o. s. – potraviny a boty, které byly rozdány klientkám 
azylového domu 

The Prague British School Vlastina, Praha 6 – hračky, vánoční dárky 

Poskytování služby zdarma 

Rosmarin Business centre , AMI Communications, Studio FTG,  

grafická podpora od paní Martiny Zoubkové,   

mediální podpora Dopravního podniku hl.m. Prahy 

podpora uplatnění na trhu práce personální agentura Rychetský & Partners,  s. r. o. 

Poděkování patří také INDIVIDUÁLNÍM DÁRCŮM a všem PŘÁTELŮM ORGANIZACE, kteří 
věnovali ACORUSU své osobní nasazení a volný čas, inspiraci, odbornou podporu a pak také 
hračky, oblečení, vánoční dárky, kosmetiku, hygienické prostředky, knížky a jiné drobné věci. 

STAŇTE SE TAKÉ PRAVIDELNÝMI INDIVIDUÁLNÍMI DÁRCI! Vaše pomoc je potřeba více než 
kdy před tím. Více informací o pravidelných platbách naleznete na 
http://www.acorus.cz/cz/pomahejte-s-nami/financni-pomoc.html. Děkujeme. 

 NONSTOP LINKA  283 892 772  

www.acorus.cz   info@acorus.cz  

DMS ACORUS na 87 777  

č.ú. 19-3938820257/0100   

V novém čísle v roce 2012 vás budeme informovat o nové kuchyni v azylovém domě 
ACORUS, o večírku pod ochranými  křídly kolegů z KFC, o vánoční besídce a vánočních trzích 
a také plánech na další rok. Těšíme se na vás v novém roce 2012.  

S přátelským pozdravem        TÝM z ACORUSu   


