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Vážení a milí přátelé a příznivci,
přinášíme Vám informace o aktuálním dění a novinkách v centru ACORUS.
Podrobnosti můžete sledovat na: www.facebook.com/acorus.cz. Děkujeme všem
za přízeň a podporu a přejeme příjemně strávený čas v barvách podzimu.

NADACE   NOVA  POMÁHÁ  „NAŠIM“  DĚTEM

Již čtvrtý ročník benefičního turnaje v plážovém
volejbale se uskuteční 21. a 22. listopadu v Praze.
Můžete si zahrát po boku nejlepších tuzemských
hráčů plážového volejbalu a tím nás podpořit.
Heslem turnaje je: „vyber si, vydraž si, zahraj si“.
Patronkou je Kristýna Kolocová. Draží se hra mimo
jiné s mistry ČR Hankou Klapalovou Skalníkovou a
Davidem Lencem. Seznam hráčů se stále doplňuje.
Více na www.beneficniturnaj.cz

PODRUHÉ JSME ŠLAPALI NÁSILÍ NA PATY
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NÁKUPY PŘES INTERNET NÁM POMÁHAJÍ A VÁS NESTOJÍ NIC NAVÍC
Pokud nakupujete přes internet, můžete nás podpořit a nebude vás to stát ani korunu navíc. Přes portál GIVT.CZ se
dostanete na řadu známých e-shopů jako např.kasa.cz, booking.com, runningpro.cz, tescoma.cz. Vy nakupujete

a GIVT nám zašle předem dané procento z Vaší útraty. Nově si také můžete naistalovat do vašeho prohlížeče aplikaci,
která Vás při návštěvě stránek e-shopu, jenž je napojen na GIVT, sama upozorní. Předem moc děkujeme.

f

MÁTE  RÁDI  BEACH  VOLEJBAL?

Nadace Nova, která pomáhá dětem, nám věnovala
40.000,- Kč z výtěžku dobročinného bazaru moderátorky
Emmy Smetana. Dar využijeme pro práci s dětmi, které
zažily domácí násilí a nalezly pomoc v centru LOCIKA.
Celý článek dětem, nám věnovala 40 000,-Kč z výtěžku
bročino bazaru moderátorky EmmSmetana. Dar
využijeme na práci s dětmi, které zažily domácí násilí a
nalezly pomoc v centru LOCIKA. Kromě potřebných
psychodiagnostických testů pořídíme výtvarné potřeby
pro dětskou arteterapii. Zbyde i na dovybavení
terapeutické místnosti. Děkujeme TV Nova a Emmě
Smetana.
Nadace Nova, která pomáhá dětem, nám věnovala
40 000,-Kč z vý centru LOCIKA. Kromě potřebných
psychodiagnostických testů pořídíme výtvarné potřeby
pro dětskou arteterapii. Zbyde i na dovybavení
terapeutické místnosti. Děkujeme TV Nova a Emmě
Smetana.

V sobotu 19.září proběhl v Divoké Šárce druhý
ročník charitativního pochodu Šlapeme násilí na
paty. Přišlo nás podpořit 418 účastníků, kteří
celkem ušlapali 2 508 km (tj. o 500 km více než
vloni). ACORUS tak získal 67 105,- Kč včetně
příspěvku firmy ECCO za kilometry „ušlé proti
násilí“. Pochod zahájila Zora Jandová s spolu s
Davidem Matáskem. Na pódiu jsme přivítali
divadlo Rolnička a hudební skupiny Yellow Sisters
a The Conditionals. Děkujeme všem partnerům a
účastníkům a za rok se těšíme opět na viděnou.

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na
ženách, připravujeme na 24. listopadu v kině
Ponrepo tiskovou konferenci. Tato akce bude
vyvrcholením osvětové kampaně, která poběží na
sociálních sítích pod názvem: “Co je doma
normální“. Představí se zde videospoty s mladým
bloggerem zaměřené na prevenci domácího násilí.
Kampaň by měla oslovit především děti cca od 12
let, které se mohou samy obrátit na centrum
LOCIKA a najít tam odbornou pomoc, pokud mají
zkušenosti s domácím násilím.

Díky příspěvku z nadačního fondu Slovak-Czech
Women´s Fund a Phillip Morris Inc., můžeme již
druhým rokem ženám, do jejichž života vstoupilo
domácí násilí, poskytnout právní pomoc. Do programu
bylo v prvním roce zařazeno 22 žen s nízkými příjmy,
které se potýkaly se složitými právními spory a
odborná pomoc by pro ně jinak byla nedostupná.

„PRÁVEM  PROTI  BEZPRÁVÍ“  POKRAČUJE

„CO  JE  DOMA  NORMÁLNÍ…“

ZÍSKALI   JSME  DALŠÍ  AKREDITACI

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti byla v září
dětskému centru LOCIKA, jež je součástí ACORUSu,
udělena akreditace na restorativní program pro rodiny
s dětmi, které zažívají domácí násilí. Program má za cíl
přispět k narovnání vztahů v těchto rodinách s
důrazem na potřeby dětí.
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