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V sobotu 7. prosince 2013 uspořádala 
firma AVON, se kterou dlouhodobě 
spolupracujeme, pro klientky 
azylového domu ACORUS již tradiční 
akci líčení s vizážistkou a s 
programem pro děti.  celý článek  

 
 
 
 
Stalo se již tradicí, že výtěžek z vánočních trhů (včetně tomboly) v 
The Prague British School, Vlastina, je určen na podporu ACORUSu. 
Tentokrát trh vynesl přes 28 000,- Kč. Tyto prostředky použijeme na 
financování práce s dětmi a jejich matkami. Jde o odborné 
terapeutické programy a volnočasové aktivity pro děti, které jsou 
ubytovány spolu s maminkami v azylovém domě ACORUSu. 
Děkujeme The Prague British School za jejich dlouholetou podporu.  
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Touto cestou přejeme všem čtenářům to nejlepší do nového roku. Také 
děkujeme dárcům, kteří nás podpořili a podporují. Díky vám jsme mohli 
vytvořit matkám a jejich dětem krásné Vánoce a zároveň jsme získali 
finanční příspěvek na provoz služeb. Velmi si vážíme vaší podpory!  více 

 
 
Měsíčník Moje psychologie se stal 
mediálním partnerem ACORUSu pro 
rok 2014. „Domnívám se, že naše 
činnost, a to zejména psychologická 
a terapeutická pomoc, dodává 
tomuto partnerství logický rámec,“ 
okomentovala Zdena Zuzana 
Bednářová, ředitelka ACORUSu. 

MOJE PSYCHOLOGIE MEDIÁLNÍM 
PARTNEREM ACORUSu  

 
 
ACORUS byl v listopadu 2013 na základě rozhodnutí Ministerstva 
spravedlnosti ČR zapsán do Registru poskytovatelů pomoci obětem 
trestných činů. Jde o poskytování odborného poradenství obětem 
trestných činů v kontextu domácího násilí. ACORUSu byla také 
udělena akreditace k poskytování právních informací v této oblasti. 
Poradenství obětem domácího násilí v souvislosti s trestním 
řízením, o jejich právech v postavení oběti trestného činu, 
poškozeného či svědka v průběhu trestního řízení poskytuje 
ambulantní poradna ACORUSu bezplatně a v případě zájmu 
anonymně.  více informací 

DEN S VIZÁŽISTKOU PRO 
MAMINKY ACORUSu 

ÚSPĚŠNÉ SEMINÁŘE POKRAČUJÍ THE PRAGUE BRITISH SCHOOL PODPORUJE DĚTI 

VÁNOCE 2013 
 
 
Vánoční svátky v ACORUSu probíhaly 
obdobně jako  v běžné domácnosti. 
Jen „rodina“ byla početnější, než je 
obvyklé.  Dárky od sponzorů dostalo 
celkem 10 maminek a 15 dětí.  
Radost všech byla veliká a zazněla 
slova: „... Nikdy mé děti nedostaly 
tak krásné dárky, jako tady,“ nebo 
„...Ještě jsem nezažila tak pěkný 
Štědrý den.“ celý článek 

 
 
ACORUS v roce 2014  pokračuje 
v nabídce akreditovaných 
vzdělávacích seminářů pro odbornou 
veřejnost, které s úspěchem pořádal i 
v minulých letech. Mezi tématy jsou 
např.: Domácí násilí, Práce s dětmi, 
které zažily domácí násilí, Individuální 
plánování v sociálních službách. 
 více informací 
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POMOZTE NÁM ZAJISTIT ODBORNOU POMOC NA ROK 2014! 
V letošním roce naléhavě sháníme prostředky na poskytování právní pomoci a zastupování klientek u soudu. Také bohužel nemáme plně zajištěno krytí 
nákladů na  terapeutickou práci s dětmi, které zažily domácí násilí. Pomoci můžete poskytnutím jednorázového finančního daru nebo zřízením trvalého 
příkazu pro pravidelnou platbu. Pomůže nám jakákoliv částka. Předem děkujeme. více informací  

ČÍSLO ÚČTU 19-3938820257/0100  
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NOVÁ SLUŽBA - PORADENSTVÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ 
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