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Vážení a milí přátelé a příznivci, chceme vám všem především poděkovat za přízeň a 
podporu, kterou jste nám v předešlém roce věnovali. Zároveň vás chceme pozvat na 
velkou událost letošního jara – benefiční  koncert s Lucií Bílou.  
Také jsme moc rádi, že se téma domácího násilí stále častěji objevuje v médiích. 
Sledujte na ACORUS v médiích zde. Přejeme vše dobré v roce 2015. 

PODĚKOVÁNÍ   DÁRCŮM   

 
V lednu 2015 jsme zahájili náš nový projekt „Tři 
pilíře bezpečí“. Jeho cílem je vybudovat inovativní 
systém práce s celou rodinou ohroženou domácím 
násilím (DN). Ten by měl chránit zájem dítěte, 
poskytovat komplexní a citlivou pomoc a přispět 
tak ke snížení výskytu DN. V rámci projektu bude v 
květnu v Praze otevřeno CENTRUM KOMPLEXNÍ 
POMOCI PRO DĚTI OHROŽENÉ DOMÁCÍM 
NÁSILÍM. Dále ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem práce a sociálních věcí vznikne studie o 
vlivu DN na psychosociální vývoj dítěte. Na podzim 
plánujeme informační kampaň „Co je doma 
normální“ zacílenou i na ohrožené děti. Projekt 
významně podpořila Nadace Open Society Fund 
Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je 
financovaný z Norských fondů. Dále moc děkujeme 
za spolufinancování projektu Nadaci Terezy 
Maxové dětem.  

 

AKREDITOVANÉ  KURZY  POKRAČUJÍ   

ZVEME  NA  BENEFIČNÍ  KONCERT 

I v letošním roce ACORUS pořádá vzdělávací programy 
pro odbornou veřejnost, na které jsme získali 
akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Nabízíme řadu odborných seminářů; jejich úplný výčet  
včetně termínů naleznete zde. 
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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. ACORUS obdrží 28,50 Kč. Ve druhé polovině roku 2014 jsme takto získali 1 800,- Kč.  
Nebo můžete přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat jednorázovou SMS ve tvaru  

"DMS  ROK  ACORUS" na  87 777.   

f 

PROJEKT  „TŘI  PILÍŘE BEZPEČÍ“  ZAHÁJEN 

S radostí oznamujeme, že 
v úterý 21.dubna 2015 se   
uskuteční benefiční 
koncert      pro    ACORUS  
v prostoru Pražské 
křižovatky, kostele sv. 
Anny, jež spravuje nadace 
VIZE 97. Pro ACORUS 
vystoupí LUCIE BÍLÁ se 
svým Recitálem s    
klavírním     doprovodem 
PETRA MALÁSKA. Dále se  
můžeme těšit na děti z 
pěveckého sboru the 
International Choir of 
Prague. 

   

   

PRÁVO   PROTI  NESPRAVEDLIVOSTI 

Díky příspěvku z programu Nadačního fondu Slovak-
Czech Women´s Fund a Phillip Morris International Inc., 
jsme začali s realizací projektu "Právo proti 
nespravedlnosti". Můžeme tak poskytovat ženám, které 
se potýkají s důsledky domácího násilí, odbornou právní 
pomoc. Jedná se hlavně o bezplatné právní poradenství 
a  zastupování  v  soudních řízeních advokáty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V předvánočním čase se s klientkami setkala naše  

patronka Míša JÍLKOVÁ. Klientky jí vyprávěly své 
příběhy a Míša je povzbudila v jejich cestě za životem 
bez násilí.  Děkujeme Míše  za dárky pro   klientky  
a hlavně za příjemný večer. Také děkujeme všem 
ostatním, kteří věnovali vánoční dárky pro klientky a 
děti v azylovém domě. Velký dík patří PRAGUE 
BRITISH SCHOOL, která věnovala kromě dárků pro 
klientky  již tradičně také výtěžek z vánočního trhu ve 
výši  32 000,- Kč. Dále děkujeme ČESKOMORAVSKÉ 
STAVEBNÍ SPOŘITELNĚ za akci Strom splněných přání, 
firmám AVON, SEPHORA, SOROPTIMIST KLUBU, 
nadaci ZELENÝ ŽIVOT, pí. Daniele PEŠTOVÉ, manželům 
KASOVÝM, p. Petru ŠAMALÍKOVI z firmy LGE, pí. 
Zuzaně PŘEUČILOVÉ za to, že vánoce v ACORUSu 
proběhly v radostné atmosféře a že některé dary  
využijeme při práci s klientkami. Náš dík patří také 
pracovníkům UNICREDIT BANK, od nichž jsme v rámci 
projektu Gift Matching obdrželi 18 050,- Kč.  
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