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Vážení a milí přátelé a příznivci, rádi  bychom  se  s  vámi  podělili  nejen  o  informace  
o dění v ACORUSu, ale také o významnou novinku měsíce května. Česká republika se 
stala 41. signatářskou zemí Istanbulské úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a 
domácího násilí. Více zde. Přejeme vám krásné jarní  a  letní dny a těšíme se na setkání 
v  září na již  3. ročníku  charitativního pochodu „Šlapeme násilí na paty“. 

INSPEKCE   V  PORADNĚ  

 
   

PREVENCE   PRO  MLÁDEŽ 

ZAMĚSTNANCI   O2  POMÁHALI  BĚHEM 
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ZMĚNA   VE   VEDENÍ   CENTRA   ACORUS 

Po  19 letech  práce  v  ACORUSu  jsem  se rozhodla  od  1.července  2016 předat  svoji  ředitelskou  pozici  kolegyni  Jaroslavě Chaloupkové.  Za  podporu  
 a přízeň  děkuji   Vám   všem, kteří   jste  se  mnou  šli  dlouhý  či kratší  kus  této  cesty.  V  ACORUSu  zůstávám  v  roli  psychoterapeutky ,  a  proto  věřím, 
že  se  budeme  i  nadále  potkávat. Vaše  Zdena  Zuzana  Bednářová. 
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PODĚKOVÁNÍ  DSA 

 
   

 
 
 
   

Na sobotu  24. září 2016 připravujeme již 3.ročník 
charitativního pochodu. Divokou Šárkou tentokrát 
povedou dvě trasy: tradiční „rodinná“  se stanovišti 
a „turistická“ - 12km dlouhá - okružní trasa. 
Minimální startovné zůstává 150 Kč, děti zdarma. 
Speciálním hostem zábavného odpoledne v kempu 
Džbán bude Hanka Kynychová. Registrujte se již nyní 
na www.acorus.cz Prvních 100 účastníků, kteří se  
registrují on-line, dostane jako vždy v den pochodu 
dárkovou tašku od  sponzorů. 

 
19. dubna 2016 se v Pražské křižovatce uskutečnil 
Benefiční koncert  Davida Kollera pro ACORUS. Na 
úvod vystoupila Akapella Všelijak, večerem provázela 
herečka  Kateřina   Kaira Hrachovcová.  Koncert  skončil 
s výtěžkem 100 tis. Kč ze vstupného. Tyto prostředky 
budou použijeme na pokrytí nákladů odborných 
služeb poskytovaných  v azylovém domě. Ještě jednou 
děkujeme všem, kdo se na akci podíleli! 

proběhla tradičně v 
dubnu. Již za prvních 
sedmnáct dní naběhali 
zaměstnanci 5000 km 
a tím dosáhli cílové 
částky. Nadaci a všem 
běžcům a běžkyním        
z  O2  moc děkujeme! 

Magistrát hl.m. Prahy podpořil částkou 70 tis. Kč náš 
projekt „Zvyšování bezpečí v partnerských vztazích“. 
Tento projekt má za cíl prevenci a osvětu středoškolské 
mládeže v oblasti partnerského a domácího násilí. 
V  jeho rámci se uskuteční  během roku celkem  
30 besed na pražských středních školách. Díky zpětné 
vazbě od studentů a studentek víme, že tyto besedy 
považují za užitečné a poskytnuté informace za 
praktické   a  použitelné  v  jejich  vztazích.  

Diplomatic Spouses Association – sdružení 
partnerek a partnerů diplomatů akreditovaných       
v ČR  – nás opět letos podpořilo. Částka 50 tis. Kč 
půjde na poskytování bezplatných služeb 
v ambulantní poradně v Praze 7. Jde o sociálně 
právní poradenství  a psychoterapeutickou pomoc                 
osobám ohroženým domácím násilím. DSA 
podporuje naši poradnu již od roku 2011 a jejich 
kontinuální pomoci si velmi vážíme.  
  

KONCERT  DAVIDA  KOLLERA  KONCERT  DAVIDA  KOLLERA  

 
V březnu proběhla v poradně ACORUSu předem 
neohlášená inspekce Ministerstva práce a sociálních 
věcí, která prověřovala kvality sociální služby. 
Výsledek byl úspěšný - získali jsme 56 bodů ze 60! 

Díky zaměstnancům a Nadaci O2 obdržel ACORUS 
částku 100 tis. Kč na poskytování odborných služeb 
v azylovém domě a v poradně pro osoby ohrožené 
domácím  násilím.  Akce  „Pomáhejte pohybem“  v O2 
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