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Prezidentka Nadace Naše dítě, ing. Zuzana 
Baudyšová, předala na Benefičním koncertě 
ACORUSu šek na 400 tis. Kč. Tuto částku využijeme 
na práci s dětmi v azylovém domě a v nově vzniklém 
terapeutickém centru LOCIKA. Tato podpora pro nás 
znamená nejen významnou finanční pomoc, ale také 
ocenění naší dlouholeté práce. 

ACORUS 
pomoc osobám ohroženým domácím násilím 
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Vážení a milí přátelé a příznivci, letošní jaro je pro nás ve znamení událostí a změn. 
Krátce po úspěšném koncertě s Lucií Bílou, jsme otevřeli centrum LOCIKA pro děti 
ohrožené domácím násilím. Potěšila nás návštěva starosty Prahy 9 a radní pro sociální 
oblast, kteří ocenili naši práci. Chystáme pro Vás 2. ročník charitativního pochodu 

„Šlapeme násilí na paty“.  Těšíme se zde na setkání s Vámi a přejeme krásné léto.  

KONCERT  LUCIE BÍLÉ  A  PETRA  MALÁSKA 

Děkujeme všem, kteří nám v první polovině t.r. 
přispěli svou aktivitou na provoz ambulantní 
poradny a azylového domu pro matky s dětmi. 
Obdrželi jsme dar ve výši 33 tis. Kč od CIBCA,  česko-
irské kulturní a obchodní asociace. Děkujeme 
UniCredit Bank a jejím pracovníkům za 36 tis. Kč, 
které nám věnovali v rámci projektu Gift Matching. 
Poradna ACORUSu obdržela 100 tis. Kč od 
Diplomatic Spouses Association. Rodiče a učitelé z 
The Prague British School pro nás vybrali 46 tis. Kč 
na startovném dvou sportovních akcí – Pražského 
maratonu a Rodinného golfového turnaje. 

 
   

400 000  Kč  od  NADACE  NAŠE  DÍTĚ 

DĚTI  OHROŽENÉ  DOMÁCÍM  NÁSILÍM 
 MAJÍ  SVÉ  CENTRUM 
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NÁKUPY  V  E-SHOPECH  POMOHOU  ACORUSU 
Přes webové stránky GIVT se dostanete na řadu známých e-shopů, jako např. kasa.cz, parfemy.cz, invia.cz.  Svým nákupem můžete 
přispět na ACORUS a přitom neplatíte nic navíc. Vy nakupujete a GIVT zašle Vámi zvolené neziskové organizaci část útraty.  

Nezapomeňte se před každým nákupem na internetu nejdříve přihlásit na www.givt.cz  a  vybrat k podpoře ACORUS. Předem děkujeme!   

f 

PODĚKOVÁNÍ   DÁRCŮM 

Na konci května otevřel ACORUS v Praze 7 
terapeutické centrum LOCIKA pro děti, které 
zažívají domácí násilí ať už jako oběti nebo svědci. 
LOCIKA jim a jejich rodičům poskytuje odbornou 
pomoc. Cílem je minimalizovat dopady domácího 
násilí tak, aby děti vyrůstaly v respektujícím 
rodinném prostředí bez násilí, více na 
www.centrumlocika.cz. Vznik centra podpořily 
Nadace OSF a Norské fondy v rámci programu 
Dejme (že)nám šanci. Centrum dále podporují 
Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Naše dítě  
a Městská část Praha 7. 

 
   

 
Dne 21. dubna proběhl v kostele sv. Anny-prostoru 
Pražské křižovatky Benefiční koncert pro ACORUS. 
Vystoupila Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra 
Maláska. Na úvod zazpívaly děti z The International 
Choir of Prague. Výtěžek z prodeje vstupenek ve výši 
150 tis. Kč použijeme na provoz azylového domu pro 
matky s dětmi a ambulantní poradny. Velké 
poděkování patří Lucii Bílé za dar jejího 
mimořádného hlasu foto z koncertu. Dále děkujeme 
všem, bez jejichž pomoci by se koncert nemohl 
uskutečnit - společnosti sAutoleasing, Nadaci Vize 97, 
firmám Petrof, La Gastronomia a Prosekárna, 
mediálním partnerům - časopisu Moje psychologie a 
on-line magazínu iluxury.  
 
 
   

V sobotu  19. září 2015 pořádáme již druhý ročník 
charitativního pochodu. Půjdeme opět 6 km Divokou 
Šárkou. Poté následuje zábavné odpoledne pro celou 
rodinu v kempu Džbán. Registrujte se již nyní online 
na www.acorus.cz Prvních 100 on-line registrovaných 
účastníků dostane dárky od sponzorů v den pochodu.  
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