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Magistrát  hl. města Prahy i tento rok podpořit  
částkou 60 000 Kč projekt preventivních besed pro 
studenty SŠ. Ve druhém pololetí t.r. proběhne celkem 
23 besed na středních školách v Praze. Cílem projektu 
je pomoci studentům včas rozpoznat signály 
násilného vztahu, a tím snížit  riziko ohrožení násilím v 
partnerských vztazích. Součástí projektu je i filmu s 
příběhy 3 žen, které zažily domácí násilí. V případě 
zájmu o přednášky volejte na 283 892 772. 

ACORUS 
pomoc osobám ohroženým domácím násilím 
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Vážení a milí přátelé a příznivci, následujícími řádky vám chceme přiblížit jak proběhl 
letní čas v ACORUSu . Zároveň Vás zveme na Den otevřených dveří 25.11. v naší 
poradně, kde chystáme  výstavu "Domácí násilí očima dítěte". Vážíme si Vaší podpory 

a doufáme, že nám zachováte i nadále svou přízeň. Přejeme příjemné podzimní dny.  

Mezinárodní den proti násilí na ženách si 
připomeneme 25. listopadu již tradiční akcí – dnem 
otevřených dveří v ambulantní poradně ACORUSu, 
Dělnická 12, Praha 7. Návštěvníci budou moci 
shlédnout výstavu na téma „Domácí násilí očima 
dítěte“, která představí artefakty dětí z ACORUSu a 
umožní tak dospělým nahlédnout do vnitřního světa 
dítěte vystaveného nebezpečí domácího násilí. 
Výstava bude doplněna besedou s našimi odbornými 
pracovnicemi. Srdečně zveme všechny naše příznivce 
na toto neformální setkání. Bližší informace viz 
pozvánka zde 

   

BESEDY SE STUDENTY 

MEZINÁRODNÍ DEN PROTI  
NÁSILÍ NA ŽENÁCH 

POCHOD ŠLAPEME NÁSILÍ NA PATY 

je 25. listopad. Proč by vás to mělo zajímat? Násilí 
na ženách je jednou z nejrozšířenějších forem 
porušování lidských práv. Podle loňské studie 
Světové zdravotnické organizace má až 35% žen 
osobní zkušenost s nějakou formou fyzického 
a/nebo sexuálního násilí, nejčastěji ze strany svého 
partnera. Můžete se připojit a připomenout si s 
námi Mezinárodní den proti násilí na ženách. 
Koupí symbolického náramku (80,- Kč) a/nebo 
placky s logem ACORUS (malé 20,- Kč, velké 40,- 
Kč) přispějete na poskytování našich služeb pro 
oběti domácího násilí. V případě zájmu pište na: 
jitka.komendova@acorus.cz 
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POMÁHEJTE S NÁMI 
Jednou z možností, jak přispět na naše služby jsou dárcovské SMS. Odešlete textovou zprávu "DMS ACORUS"   
na číslo 87 777. Cena je 30 Kč. Nebo můžete přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí  
odeslat jednorázovou SMS ve tvaru "DMS ROK ACORUS" na  87 777.  
Také lze posílat finanční dary prostřednictvím platební brány  DARUJME.CZ zde 

V září 2014  nás tímto způsobem podpořilo devět dárců celkovou částkou 4 450,-  Kč. Všem moc děkujeme. 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

20. září proběhl 1. ročník charitativního pochodu 
Šlapeme násilí na paty. Na akci přišlo přes 300 
účastníků, kteří ušli proti domácímu násilí přes  
2 000 km. Pochod zahájila Květa Fialová spolu s 
Davidem Matáskem. V cíli podepisovala diplomy 
dětem naše patronka, Michaela Jílková. Výtěžek ve 
výši 61 000,- Kč bude použit  na provoz naší 
ambulantní poradny. Velký dík patří všem 
sponzorům (firmám ECCO, Albert, Wrigley, 
Boldbrick, Konečná a Zacha, Preciosa, Annabis, 
Lime&Tonic, kemp Džbán) a mediálním partnerům 
(časopisům Maminka, portál iluxury life a Kudy z 
nudy). Více informací zde. 

 
   

http://www.acorus.cz 
http://www.acorus.cz 
mailto:info@acorus.cz
http://www.acorus.cz/cz/novinky/0/20/detail/155.html
mailto:jitka.komendova@acorus.cz
mailto:jitka.komendova@acorus.cz
mailto:jitka.komendova@acorus.cz
mailto:jitka.komendova@acorus.cz
mailto:jitka.komendova@acorus.cz
http://www.acorus.cz/
https://www.facebook.com/ACORUS.CZ
http://www.acorus.cz/cz/informace-pro-media/tiskove-zpravy.html

