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Vážení přátelé a sponzoři, 

přichází jaro, slunce nás hřeje do tváří, a tak bychom vám všem 

chtěli popřát krásné jarní dny a opět vyslovit poděkování za 

důvěru a podporu, kterou nám věnujete. Poprvé v tomto roce 

zasíláme souhrn aktivit informující o životě v centru ACORUS.  

Pracovníci MČ Praha 9 přispěli Acorusu 

Koncem roku 2011 v rámci vánoční besídky vybrali pracovníci a pracovnice Úřadu městské části 

Praha 9 finanční příspěvek na pomoc osobám ohroženým domácím násilím poskytovanou občanským 

sdružením ACORUS. Vybraná částka činila 24 350,- Kč a právě v těchto dnech dorazila na účet naší 

neziskové organizace. 

 Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovníkům a pracovnicím Úřadu městské části Praha 9 

za jejich nezištnou pomoc a podporu, kterou takto vyjadřují ACORUSu již třetí rok. Velmi si této 

aktivity vážíme. Speciální poděkování patří také tajemníkovi městské části panu Ing. Leoši Tomanovi 

za zorganizování celé akce. 

 Po 13 letech nová kuchyň v azylovém domě 

Původní kuchyňská linka byla v azylovém domě od počátku jeho vzniku a denně ji využívalo celkem 

8 - 9 maminek s dětmi, které byly ubytované v ACORUSu na dobu až 1 rok nebo krátkodobě využily 

krizové lůžko.  Nyní má azylový dům po 13 letech krásnou, novou kuchyň.  

Kuchyň je důležitým místem pro společné setkávání, trávení odpoledního času, kdy maminky vaří 

večeře a děti si píší úkoly. Občas se zde odehrávají malé kreativní dílny. Kuchyň, jak se říká, je srdcem 

rodiny, a tak je tomu i u nás.   

Díky štědrým sponzorům jsme mohli zajistit kompletní výměnu 

podlahové krytiny a kuchyňské linky, která byla již opravdu 

v dezolátním stavu. Veliké poděkování patří společnosti GE Money 

Bank, žákům, rodičům i učitelům z Pražské britské školy Vlastina, 

Avon, AllToys, Wellen.  

Akreditované kurzy Acorusu 

V lednu 2012 jsme opět začali realizovat naše akreditované kurzy. Samotné nás zaskočilo, jak velký 

zájem o naše vzdělávací programy je a jak některé organizace vysílají pracovníky na naše kurzy 

opakovaně, takže někteří již absolvovali čtyři kurzy z pěti námi nabízených. 

Za leden a únor letošního roku jsme uspořádali 6 kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 84 pracovnic 

a pracovníků, nejčastěji z organizací poskytujících sociální služby nebo ze sociálních odborů úřadů. 

Jeden kurz jsme realizovali pro celý tým poskytovatele sociálních služeb přímo v jeho zařízení. Je to 

jedna z možností, kterou organizacím nabízíme.  
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Acorus na Radiu Regina 

Dne 16. ledna 2012 byla hostem paní Štěpánky Duchkové v pořadu „Třináctka“ ředitelka ACORUSu 

Zdena Zuzana Bednářová. Záznam z rozhovoru si můžete vyslechnout na webových stránkách rádia 

REGINA http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2533613 

 Návštěva Ronalda McDonalda v Acorusu 

Jedno sobotní odpoledne dětem i maminkám v azylovém domě pro oběti 

domácího násilí zpříjemnil svou návštěvou Ronald McDonald. Na první pohled 

se Ronald McDonald jeví jako klaun, ale ve skutečnosti je mnohem více. Je to 

oblíbený kamarád všech dětí, kterému záleží na tom, aby se dobře bavily, 

smály a radovaly. Rádi bychom za všechny zúčastněné poděkovali za milé 

a příjemné odpoledne plné smíchu a zábavy. Děkujeme Ronaldovi i celé 

společnosti McDonald‘s.     

Nové hřiště pro azylový dům 

Učitelé, žáci a rodiče z Pražské britské školy Vlastina 

na Praze 6 se opět chystají podpořit osoby ohrožené 

domácím násilím.  Našim společným cílem pro tento 

rok je oprava a zároveň rozšířeni o nové hrací prvky 

dětského hřiště v areálu azylového domu ACORUS. 

Velmi si této nabídky ceníme a těšíme se na společná 

setkání. V měsíci  dubnu je plánována první oprava 

stávajících průlezek.    

DMS ACORUS 

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a poslali nám dárcovskou sms ve tvaru DMS ACORUS nebo DMS 

ROK ACORUS na číslo 87 777. Za loňský rok jsme získali celkem 5 769 korun. Finanční prostředky byly 

použity na NONSTOP TELEFONNÍ LINKU pro osoby ohrožené domácím násilím. 

O možnosti této podpory jste se mohli opakovaně dozvědět z deníku Metro, 

z kulturního přehledu Houser, z našich webových stránek www.acorus.cz, 

z magazínu BRIDGE a mimo jiné z plakátů vystavených v autobusech Veolia 

Transport. I v letošním roce plánujeme další propagaci dárcovské sms 

a budeme rádi, když nám s tím pomůžete.  

Nepřestávejte posílat DMS ROK ACORUS na telefonní číslo 87 777. 
Děkujeme za podporu. 
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ACORUS partnerem kampaně ke knize "Týraná" 

Nakladatelství Portál dlouhodobě věnuje pozornost oblasti sociální práce. Letos na jaře připravují 

vydání nové knihy Dianne Schwartz „Týraná“. ACORUS se stal exkluzivním partnerem v propagační 

kampani k této knize. 

Logo ACORUSu a adresa webových stránek budou umístěny na všech propagačních materiálech 

kampaně, tj. na plakátech v prostorách metra, na letácích, v internetové prezentaci, v médiích,       

v e-mailové propagaci a dalších aktivitách. Kampaň by měla oslovit cca 3 miliony osob.  

 

Kulatý stůl na téma „MLUVME SPOLU O DOMÁCÍM NÁSILÍ“ 

Dne 27. 3. 2012 probíhala v Evropském 

domě na Praze 1 diskuze odborníků na 

téma „Mluvme spolu o domácím násilí“. 

Kulatý stůl organizovala organizace 

proFem, o.p.s., a společnost AVON, 

která poskytla finanční prostředky na 

průzkum zaměřený na ekonomické 

dopady domácího násilí na společnost. 

ACORUS byl přizván jako jeden z hostů.   

Témata této diskuze:  

 Ekonomické dopady domácího násilí na společnost v oblasti zdravotnictví a policie 

 Význam prevence domácího násilí 

 Problematika násilí na ženách obecně v celoevropském pojetí a vnímání problematiky v ČR 

 

Rozloučení s Lenkou Stárkovou, fundraiserkou a koordinátorkou PR  

K 1. dubnu 2012 končí v Acorusu Lenka Stárková jako kontaktní pracovnice pro fundraising a PR. 
Zůstaneme s ní ve spojení jako s patronkou neziskových organizací v konzultační společnosti věnující 
se rozvoji, vedení a řízení neziskových organizací.  
 
Na dobu dočasnou se stává kontaktní osobou pro fundraising a PR paní ředitelka Mgr. Zdena Zuzana 
Bednářová, kterou můžete kontaktovat na adrese zdena.bed@acorus.cz nebo na telefonním čísle 
603 830 663. 

 
„Bylo velmi milé s vámi spolupracovat. Byli jste pro mne v mnohém inspirací a velkou 
pomocí. Děkuji. Věřím, že ACORUSu zachováte svou náklonnost a přízeň i v letošním 
roce,“ říká Lenka Stárková. 
 
 
 

mailto:zdena.bed@acorus.cz
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Poděkování členkám IWAP 

Děkujeme Mezinárodní asociaci žen (IWAP) za jejich náklonnost, 

laskavou podporu a finanční pomoc ve výši 75 000 korun. Tato částka 

bude použita na poradenské služby a nonstop telefonní linku pro 

oběti domácího násilí. Velmi si této aktivity ceníme a jsme za ni 

vděčni.  

DIPLOMATIC SPOUSES ASSOCIATION opět podpoří poradnu ACORUS 

I v letošním roce jsme byli poctěni náklonností a vstřícností Diplomatic Spouses Association (DSA) 

která poskytla významnou finanční podporu ambulantní poradně ACORUSu pro osoby ohrožené 

domácím násilím. Projekt pod názvem  “Být ve vztazích v bezpečí” získal podporu ve výši 200 000 

korun na poskytování sociálně právního poradenství a psychologické podpory osobám ohroženým 

domácím násilím, včetně poradenství ohledně vlivu domácího násilí na jejich děti.  

„Této podpory si opravdu vážíme a děkujeme za ni. Díky této podpoře bude zachován provoz 

ambulantní poradny v plné šíři. Celý rok budeme moci vycházet klientům a klientkám vstříc v jejich 

potřebách,“ říká ředitelka Mgr. Zdena Zuzana Bednářová. 

VÝZVA pro vás ostatní 

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   

PODĚKOVÁNÍ 

Poděkování s vděčností patří FIREMNÍM i INDIVIDUÁLNÍM DÁRCŮM a všem PŘÁTELŮM 
ORGANIZACE, kteří věnovali ACORUSU své osobní nasazení, inspiraci, odbornou podporu 
a to vše s cílem pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Díky vaší pomoci můžeme 
pomáhat i my!        

S přáním krásného jara Tým ACORUS 

http://www.acorus.cz/cz/pomahejte-s-nami/financni-pomoc.html
http://www.acorus.cz/

