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Vážení přátelé a podporovatelé ACORUSu, 

velmi rychle nám uběhla první část roku, v lednu jsme zpracovávali statistiky za rok 2012, 
uzavírali účetnictví, zpracovávali závěrečné zprávy pro dárce finančních prostředků 
z veřejných zdrojů a nadací a zároveň psali nové žádosti o granty a dotace. To vše s termínem 
do 31.1. V té době jsme také vyhodnocovali strategický plán a zpracovávali plán na rok 2013. 
A aby toho nebylo málo, tak jsme v průběhu ledna a února díky velké finanční pomoci od vás, 
našich dárců, renovovali a vylepšovali azylový dům. Únor a březen se přes nás doslova 
převalil a my vstupujeme do jarních dnů plni nových nápadů a očekávání. O všech novinkách 
se dočtete v tomto Newsletteru. 

� USKUTEČNĚNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST 

VÝSTAVA DOMÁCÍ NÁSILÍ NA ŽENÁCH A MUŽÍCH  

ACORUS ve spolupráci s Nákupní galerií Atrium v Praze uspořádal výstavu plakátů studentů 
Vyšší odborné školy Václava Hollara na téma Domácí násilí na ženách a mužích. Výstava 
proběhla od 4. února do 4. března 2013 v přízemí Nákupní galerie Atrium  v Praze. Cílem 
uspořádání této výstavy bylo upozornit veřejnost na závažnost domácího násilí a jeho 
nepřijatelnost v jakékoli podobě a zároveň předat informace ženám, které domácím násilím 
trpí. 

Díky partnerství ACORUSu a Nákupní galerie Atrium se podařilo přispět k větší 
informovanosti veřejnosti a směřovat ke změně situace obětí domácího násilí.  

VEŘEJNÁ SBÍRKA 

Na sklonku loňského roku se uskutečnila veřejná sbírka, která probíhala na třech podzimních 
koncertech Pražské komorní filharmonie v Rudolfinu a v obchodech s dánskou značkovou 
bižuterií DYRBERG/KERN  v obchodních centrech Palladium, Arkády Pankrác, Palác Flora 
a Metropole Zličín. 
Celková vybraná částka činila 13 645,- Kč. Výtěžek sbírky pomůže vyměnit stará nefunkční 
okna v azylovém domě ACORUSu. 
Děkujeme firmě Mermaid, která obchody Dyrberg/Kern provozuje a Pražské komorní 
filharmonii. 

ACORUS SE ÚČASTNIL 2. MEZINÁRODNÍHO SUMMITU „GLOBAL 
PARTNERSHIP TO END VIOLENCE AGANIST WOMEN“ V BRAZÍL II  

Pracovnice ACORUSu se zúčastnila ve dnech 27. - 29. 11. 2012 jako členka české delegace 
2. mezinárodního summitu "Global Partnership to End Violence Against Women", který se 
konal v hlavním městě Brazílie u příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách. 

Summitu se zúčastnily významné osobnosti věnující se problematice násilí na ženách, např. 
Alyse Nelson (prezidentka Vital Voices Global partnership), Cindy Dyer (viceprezidentka pro 
oblast lidských prav nadace Vital Voices, kterou založila Hilary Clinton), Carol Kurzig 
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(prezidentka nadace Avon pro ženy), Thomas Shannon (americký velvyslanec v Brazílii), 
Eleonora Menicucci (brazilská ministryně pro ženské záležitosti). 

Kromě delegace z České republiky byli na summitu kolegyně a kolegové z těchto zemí – 
Mexiko, Argentina, USA, Brazílie, Jordánsko, Jihoafrická republika, Indie a Rusko. Za 
Českou republiku prezentovala studii Ekonomické dopady domácího násilí v ČR zástupkyně 
proFemu.V průběhu summitu jsme vyslechli mnoho zajímavých a inspirujících příspěvků, 
vyměnili si vzájemné zkušenosti a poskytli podporu v náročném boji proti násilí na ženách. 
Česká delegace vytvořila společný plán, na naplnění kterého budeme pracovat v dalších letech 
a doufáme, že na dalším mezinárodním summitu budeme moci úspěšně prezentovat dosažené 
výsledky. 

 

BESEDA S DĚVČATY Z VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU V ČERNOVICÍCH U TÁBORA 

Ve středu 20. března 2013 jsme byli besedovat se svěřenkami a odborným personálem 
Výchovného ústavu v Černovicích u Tábora. Děvčata, která jsou v ústavu většinou na základě 
rozhodnutí soudu, jsou ve věku 15-18 let a mnohá z nich zažívala domácí násilí od dětství 
a i přes svůj nízký věk měla přímou zkušenost také s partnerským násilím. Překvapilo nás, jak 
velké množství těchto dívek už mělo vlastní děti nebo bylo gravidních. Po besedě ještě přišly 
některé svěřenky konzultovat svoji situaci individuálně. A v jednom případě se po naší 
přímluvě podařilo, že dívce vedení ústavu zajistilo psychologickou pomoc. Tuto besedu 
považujeme za velmi užitečnou a rádi bychom v podobných akcích pokračovali. 
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� VYLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ AZYLOVÉHO DOMU 

NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 
Díky pomoci dárců se nám podařilo shromáždit peníze na výměnu oken v prvním patře 
azylového domu, tedy v prostorách, kde žijí naše maminky s dětmi. Nová okna jsou ve všech 
pokojích, společenské místnosti, herně, kuchyni, koupelně i na toaletách.  
 
V místnostech je nyní více světla, okna jdou lehce otvírat a dobře těsní, takže už nebude 
klientkám od oken zima a ACORUS snad i ušetří náklady na topení. 

Velmi děkujeme všem dárcům, díky nimž se podařilo peníze nashromáždit. Konkrétně 
děkujeme těmto firmám a také jednotlivcům: TÜV SÜD Czech, s.r.o., Pražská komorní 
filharmonie, Zonta klub, Soroptimist Club of Prague, PERSO International s.r.o., 
Mermaid, s.r.o., Obchodní centrum Černý most – veřejná sbírka, Individuální dárce p. 
Kadavý. 

NOVÁ TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST PRO D ĚTi 
V lednu t.r. jsme obdrželi od GE Money Bank 52 000,- Kč na vybudování terapeutické 
místnosti pro děti. V současné době na renovaci intenzivně pracujeme. Minulý měsíc jsme z 
místnosti vystěhovali starý nefunkční nábytek, podlahář dokončil pokládku nové podlahy 
a malíř vymaloval stěny. Díky veselé barevnosti působí místnost i bez nábytku příjemně. 
Nyní čekáme, až nám firmy objednaný nábytek dovezou a už se těšíme na první malé klienty 
s jejich maminkami. 

Velmi děkujeme GE Money Bank za finanční podporu! 

� PLÁNUJEME:   
NOVÁ FUNDRAISERKA ACORUSU 
Od ledna do března jsme intenzivně sháněli nového pracovníka nebo pracovnici na pozici 
fundraiser, tedy pozici, kterou ke konci roku opustila Lenka Stárková. Výběrové řízení mělo 
celkem 3 kola a uskutečnilo se opakovaně. Z prvního výběru, který proběhl v únoru, jsme 
nevybrali nikoho, kdo by odpovídal našim představám a v druhém, březnovém řízení, se do 
nejužšího kola dostalo několik kandidátek. Poslední kolo výběrového řízení se konalo 
v personální agentuře RYCHETSKY&PARTNERS , která nám po celou dobu s výběrem 
intenzivně a nezištně pomáhala. Podařilo se nám vybrat dvě kandidátky, které byly na vysoké 
odborné úrovni. A rozhodování, kterou z nich přijmout nám jedna usnadnila tím, že nakonec 
přijala práci v jiné firmě. S novou fundraiserkou budeme podepisovat smlouvu v průběhu 
dubna, takže dále se určitě budete potkávat také s ní. Samozřejmě Vám ji po podpisu smlouvy 
představíme. 

A děkujeme personální agentuře RYCHETSKY&PARTNERS za profesionální odbornou 
spolupráci a intenzivní pomoc při výběru nové kolegyně. Velmi si jejich pomoci vážíme!  

UVÍTACÍ BALÍ ČEK HRAČEK PRO DĚTI 
Od letošního roku budeme dávat dětem, které spolu s maminkami nastoupí do azylového 
domu ACORUSu uvítací balíček hraček, abychom jim zpříjemnili nástup do cizího prostředí. 
Maminky také při nástupu dostávají na uvítanou hezký hrnek, aby mohly pít čaj nebo kávu ze 
svého osobního hrnečku a to jim alespoň vzdáleně navodilo pocit domova. 
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� AKCE PRO KLIENTKY A JEJICH D ĚTI: 

VÁNOČNÍ BESÍDKA PTRO KLIENTKY BÝVALÉ I SOU ČASNÉ 
Dne 4. prosince 2012 se v předstihu konala v ACORUSu Vánoční besídka pro současné 
klientky, ale i ty, které nepřízeň osudu překonaly a nyní se k nám chodí rády podívat, 
pozdravit se s přáteli a pochlubit svými úspěchy. 

Všichni zúčastnění měli možnost ochutnat vánoční cukroví, které klientky napekly, shlédnout 
divadelní představení „Léčení nahluchlice“ v podání divadelního souboru pracovnic 
ACORUSu, poslechnout si hudební skladbu malého kytaristy Martina, syna jedné z klientek, 
zaposlouchat se do básně recitované naší bývalou klientkou Klárkou, popovídat si s přáteli 
a děti měly možnost nazdobit si perníčky. 

Besídka se všem líbila a my jsme byli rádi, že jsme se společně setkali a mohli sdílet radostné 
události a úspěchy. 

 

ŠTĚDRÝ DEN V ACORUSU 
Štědrý den v ACORUSu bývá smutnější než doma. Klientky vzpomínají na domov a od rána 
vládne sice sváteční, přesto však nostalgická nálada. Kdo může, odjede na večeři k příbuzným 
či přátelům, ale vždy asi polovina klientek s dětmi zůstává v azylovém domě. A my se 
snažíme jim ty Vánoce udělat co nejpříjemnější. 

Letos díky firmě Avon, pražskému Soroptimist klubu, British School of Prague, 
Českomoravské stavební spořitelně a dlouholetému individuálnímu dárci, který si 
nepřeje být jmenován, obdržely děti a jejich maminky krásné a hodnotné dárky, ze kterých 
měly velkou radost. A my uvedeným firmám i „panu Dárci“ ze srdce děkujeme. 
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VÍTÁNÍ JARA V ACORUSU 
První jarní den 21. března jsme v ACORUSu pojali jako oslavu konce zimy, začátku jara 
a zároveň jako poněkud pozdní Masopust. Opět nás navštívily bývalé klientky, pro které ty 
současné připravily nápadité občerstvení. Děti měly příležitost vyrobit si masky do 
masopustního reje a také symboly odcházející zimy – malé morany ze slámy. V čele průvodu 
kráčela královna s velkou moranou, která později skončila s ostatními ve vodním toku. 
Nechyběly ani další důležité postavy, jako kobyla, medvěd, ponocný a babka s košíkem 
dobrot pro děti. Díky ponocnému a jeho trubce měl průvod vskutku autentickou atmosféru. 
A tak jsme za zvuku tradičních písní vyprovodili zimu a doufáme v brzký příchod jara. 

 

    

   

PRAŽSKÁ BRITSKÁ ŠKOLA PODPO ŘILA PROGRAMY PRO DĚTI Z ACORUSU 
Dne 15. 2. 2013 převzala v Pražské britské škole pracovnice ACORUSu finanční dar ve výši 
30 791,- Kč. Finanční prostředky budou použity na odbornou práci s dětmi a jejich matkami. 
Jedná se o specifické terapeutické programy jako je arteterapie, scénotest, sandterapie, 
videotrénink interakcí, psychoterapie a volnočasové aktivity, např. dětský klub, pohybové hry, 
rukodělné programy pro děti, které jsou ubytovány spolu s maminkami v azylovém domě 
ACORUSu. 

Děkujeme Pražské britské škole za jejich dlouholetou podporu, díky nim mohou nastartované 
programy pro děti v azylovém domě pokračovat. 
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� ODBORNÉ ČINNOSTI SMĚREM K VEŘEJNOSTI: 
Ředitelka ACORUSu je členkou pracovní skupiny, která pracuje na úkolu Národního 
akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011-2014 a zpracovává druhové 
standardy kvality práce s osobami ohroženými domácím násilím a druhové standardy pro 
utajené azylové pobyty. V pondělí se tato pracovní skupina sešla a po velké diskusi v 
přátelském pracovním prostředí vytvořila pracovní verzi prvních čtyř standardů. 
Vzhledem k tomu, že standardů je celkem 15 a k tomu je třeba zpracovat i podrobné 
komentáře, je před námi ještě hodně práce. Držte nám palce, ať jde vše hladce. 

� DÁRCOVSTVÍ: 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI 

Jsme velmi potěšeni, že se pomalu rozšiřuje základna pravidelných individuálních dárců, kteří 
posílají každý měsíc finanční částku na účet ACORUSu. V současné době nás každý měsíc 
podporují finanční částkou 4 individuální dárci . Všech si velmi vážíme a děkujeme jim! 
Připojte se i vy! 

Číslo účtu naleznete na poslední stránce tohoto Newsletteru. 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 

Na závěr bychom chtěli za celý tým ACORUSu, jeho klientky a děti poděkovat vám všem, 
tedy INDIVIDUÁLNÍM a FIREMNÍM DÁRC ŮM  a všem PŘÁTEL ŮM 
ORGANIZACE,  kteří jste nás v uplynulém období podporovali ať už finančními nebo 
věcnými dary, či poskytováním služeb zdarma. Děkujeme všem jednotlivcům, kteří nám 
poslali dárcovskou DMS. 

Vězte, že si vážíme každého Vašeho osobního nasazení, které nakonec vždy pomáhá těm 
nejpotřebnějším – matkám a dětem, které zažívaly domácí násilí. A není to jen fráze, ale 
opravdu díky vaší pomoci můžeme pomáhat i my! 

Děkujeme těmto firmám a dárcům: 
 

finanční dary: 
GE Money Bank, a. s.  
AVON Cosmetics, s. r. o. 
Soroptimist International Club of Prague 
The Prague British School 
MERMAID, s. r. o. 
Pražská komorní filharmonie, o. p. s. 
Soroptimist Club of Prague 
GE Money Bank, a. s.  
paní Karolína Peake 
paní Knoflíčková 
paní Lintner 
 
materiální dary: 
The Prague British School 
Českomoravská stavební spořitelna 

C&A Moda ČR, v. o. s. 
Potravinová banka Praha, o. s. 
 
služby zdarma: 
Rychetsky & Partners, s. r. o. 
Rosmarin Business Center 
Nákupní galerie Atrium 
LMC, s. r. o. 
 
příspěvek na výměnu oken: 

TÜV SÜD Czech, s.r.o. 
Pražská komorní filharmonie 
Zonta klub 
Soroptimist Club of Prague 
PERSO International s.r.o. 
Mermaid, s.r.o. 
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Obchodní centrum Černý most – veřejná 
sbírka 
Individuální dárce p. Kadavý 

 
 

 

� JAK NÁS M ŮŽETE PODPOŘIT  

DAROVÁNÍM FINAN ČNÍCH PROSTŘEDKŮ: 
• Poskytnutím jednorázového finančního daru v libovolné výši nám pomůžete 

k zajištění našich služeb.  
• Zřízením trvalého platebního příkazu z Vašeho účtu nám pomůžete zajistit plynulý 

chod organizace.   
• Zasláním dárcovské DMS. 

 
POSKYTNUTÍM SLUŽEB ZDARMA: 

• Zajištění propagace DMS ACORUS. 
Budeme rádi, pokud Vás nebo vaší organizaci tato nabídka zaujme a stanete se jedním 
z našich partnerů.  

• Grafická úprava a tisk propagačních materiálů a návrhy kreativních aktivit 
zaměřených na informování veřejnosti o problematice domácího násilí. Rádi bychom 
navázali partnerství s kreativní agenturou, která by nám dlouhodobě pomáhala. 

 
VĚNOVÁNÍM V ĚCNÝCH DARŮ: 

• Na webových stránkách http://www.acorus.cz/cz/pomahejte-s-nami/vecny-dar.html 
naleznete seznam věcí, které by zkvalitnily život v azylovém domě nebo by 
napomohly efektivněji vykonávat odbornou práci.  
 
 

   Nepřestávejte posílat dárcovské SMS ve tvaru: 
  DMS ACORUS na číslo 87 777 
 

Podpoříte tím částkou 27 Kč služby ACORUSu poskytované osobám 
ohroženým domácím násilím. Cena jedné sms je 30,- Kč. 

 
Můžete nás podporovat také každý měsíc po celý rok. Stačí odeslat SMS ve tvaru 

DMS ROK ACORUS na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude 
automaticky odečtena částka 30 Kč, Acorus obdrží 27 Kč 

 
 

Můžete také rozšířit řadu našich pravidelných dárců. 

Jakoukoli částku můžete posílat na účet: 19-3938820257/0100 
 
 

Děkujeme a přejeme krásné snad už jarní dny 

tým ACORUSu 


