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Pod tímto názvem se v sobotu 20. září 2014 uskuteční
1. ročník charitativního pochodu proti domácímu
násilí. Jeho cílem je upozornit širokou veřejnost na tuto
problematiku. Pochod povede Divokou Šárkou v Praze
6, start a cíl bude v kempu Džbán. Výtěžek startovného
(minimálně 150,- Kč za dospělého účastníka) půjde na
konto ACORUSu. Generálním partnerem se stala firma
ECCO shoes ČR. Více informací a online registrace na
www.slapemenasilinapaty.cz.
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Touto cestou přejeme všem čtenářům krásné a ničím nerušené jarní dny.
Děkujeme dárcům, kteří podporují naše klientky. Příběh jedné z nich si
můžete přečíst v březnovém čísle měsíčníku Maminka (celý článek).

Jaro je u nás ve znamení
změn a nových události.
Jednou z nich je zpráva,
že se patronkou
ACORUSu stala známá
moderátorka paní
Michaela Jílková. Velmi
si toho vážíme a jsme
rádi, že se paní Jílková
stane také tváří našeho
pochodu „Šlapeme násilí
na paty“ (viz níže).

Na konci dubna jsme obdrželi grant ve výši
100.000,- Kč na financování odborné práce v
poradně ACORUSu. Grant jsme převzali od
prezidentky Diplomatic spouses Association paní
Odilie de Ranitz. více informací

Dar ve výši 50.000,- Kč jsme obdrželi od CIBCA,
Česko-irské kulturní a obchodní asociace, která
sdružuje Iry žijící v České republice a příznivce
všeho irského. Výtěžek z dobročinné aukce na
březnovém plese u příležitosti svátku sv.Patrika,
patrona Irska, použijeme také na financování
odborných služeb v poradně v Praze 7.

Rodiče a zaměstnanci Pražské britské školy (PBS)
běželi v rámci pražského maratonu dne 11. 5. 2014
štafetu, které se z PBS zúčastnilo 12 čtyřčlenných
týmů. ACORUS obdržel z této akce dar ve výši
32.500,- Kč, díky němuž můžeme poskytovat
terapeutické programy pro děti, které našly se
svými matkami dočasný domov v azylovém domě
ACORUSu.

ŠLAPEME NÁSILÍ NA PATY
AUDIT VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

PROŠEL NA VÝBORNOU

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH 
INFORMACÍ

V listopadu 2013 byla ACORUSu
udělena Ministerstvem spravedlnosti
ČR akreditace pro poskytování právních
informací obětem trestných činů. Za
dobu 4 měsíců, po kterou tuto službu
nabízíme, ji využilo celkem 26 klientek.
Zásadní je pro ně podpora v kontaktu s
orgány činnými v trestním řízení.
Častou zakázkou je i pomoc při sepsání
právních podání. Pro naše klientky je
velmi cenné vědomí, že nejsou na věc
samy.

V únoru 2014 jsme absolvovali
dobrovolný audit odborných vzdělávacích
programů akreditovaných u MPSV ČR.
Auditovány byly tři programy, a to
Domácí násilí, Práce s dětmi, které zažily
domácí násilí a Individuální plánování v
sociálních službách. Naše vzdělávací
programy obdržely certifikát kvality a
byly označeny za příklad dobré praxe.
více informací
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POMOZTE NÁM ZAJISTIT ODBORNOU POMOC NA ROK 2014!
V současné době intenzivně sháníme prostředky na odborné poradenství poskytované v poradně ACORUSu v Praze 7.
Pomoci můžete poskytnutím finančního daru v libovolné výši prostřednictvím bezpečné platební brány "Darujme.cz"

Předem děkujeme za jakoukoliv částku. Peníze můžete darovat také převodem na účet č.19-3938820257/0100.

f

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮMMICHAELA JÍLKOVÁ  PATRONKOU 
ACORUSu


