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Vážení a milí přátelé a příznivci, dovolte, abych se Vám představila jako nová 
ředitelka ACORUSu. Jmenuji se Jaroslava Chaloupková a s některými z Vás jsem již 
měla tu čest se potkat osobně, s mnohými zatím ještě ne. Na všechna setkávání 
s lidmi, kteří nám věnují svou podporu a přízeň se moc těším. Pokud Vás zajímá 
fenomén domácího násilí, můžete si zde poslechnout diskuzní pořad Vertikála 
Českého rozhlasu Plus, kde jsem  nedávno byla hostem. 
 

 
   

AKADEMIE  MODRÉHO  ŽIVOTA  

TVOJE  TVÁŘ  MÁ  ZNÁMÝ  HLAS 
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VÝZKUM  DĚTI  A  DOMÁCÍ  NÁSiLÍ  

Jen tak dál, Ivano.  
 
 
 
   

 
   

  

KONCERT  DAVIDA  KOLLERA  25.LISTOPAD  – MEZINÁRODNÍ  DEN  
BOJE   PROTI  NÁSILÍ  NA  ŽENÁCH 

 
 
 

Herečka Ivana Jirešová 
zvítězila v sedmém kole 
televizního pořadu Tvoje 
tvář má známý hlas s 
písničkou od islandské 
zpěvačky Bjork. Děkujeme 
jí za to, že svoji výhru ve 
výši 25.000,- Kč věnovala 
právě nám! Více informací 
naleznete  zde. Děkujeme 
Nadaci Nova za zařazení 
centra ACORUS do tohoto 
projektu. Jen tak dál, 
Ivano, držíme palce do 
dalších kol.  

Nejčastější formou násilí na ženách je násilí ze strany 
jejich partnera. Z průzkumů vyplývá, že 28 % žen v 
Česku se v průběhu svého dospělého života setkalo s 
nějakou formou násilí  v partnerském vztahu. Téměř 
třetina z nich - 162 tis. žen za rok - v důsledku 
domácího násilí vyhledala lékařské ošetření. V roce 
2014 činily  náklady na takové ošetření a léčbu cca 
1,85 mld. Kč. Dalších 215 milionů korun pak musely 
zaplatit samy oběti. Domácí násilí má velmi negativní 
dopady nejen na ženy, děti a rodinu, ale i na celou 
ekonomiku, uvádí se ve  studii organizace Profem. 
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ACORUS byl vybrán do vzdělávacího programu ČSOB 
Akademie Modrého života: Komunikace a fundraising 
pro neziskové organizace. Díky tomuto projektu se 
můžeme bezplatně zúčastnit série workshopů o 
komunikační strategii, vizuálním stylu, tvorbě webu, 
tvorbě fundraisingového videa, on-line fundraisingu aj.   

Letošní, v pořadí již 3.ročník pochodu, se opět vydařil. 
Děkujeme všem 441 účastníkům, vystupujícím a 
dobrovolníkům, kteří nás v sobotu 24. září přišli 
podpořit do Divoké Šárky. Celkem se povedlo „ušlapat“  
2.850 km proti domácímu násilí. Výtěžek ze 
startovného – 40 tisíc korun použijeme na pomoc 
ženám a maminkám s dětmi, které nalezly útočiště v 
našem azylovém domě.  Na odbornou pomoc obětem 
domácího násilí jsme i díky aplikaci EPP, v rámci 
projektu Nadace ČEZ Pomáhej pohybem, získali dalších 
90.000 korun. Děkujeme také moc všem partnerům  a 
sponzorům pochodu.  

BANKÉŘI  PEČOU  NA  NÁSILÍ ? 

Dne 15.11. si zaměstnanci administrativního 
komplexu Avenir v Praze budou moci  dát sladkou 
snídani. Děkujeme  pracovníkům ČSOB, kteří pro 
ACORUS pořádají akci „Pečení na dobrou věc“. Díky 
programu Společně s ČSOB banka pak částku získanou 
prodejem domácích dobrot  navýší na dvojnásobek.  
Děkujeme také pracovníkům UNICREDIT BANK, kteří 
již potřetí organizují finanční sbírku pro ACORUS. Její 
výtěžek banka zdvojnásobí v rámci projektu Gift 
Matching.  

PŘISPĚJTE  NÁM  NÁKUPY   NA  INTERNETU.  NESTOJÍ  TO  NIC  NAVÍC,  JEN  PÁR  KlIKNUTÍ. 
Nakupujete rádi on-line? Můžete spojit příjemné s užitečným. Jak? Před nákupem jděte na www.givt.cz.  Do políčka "Přispívám 
na" zvolte ACORUS z.ú. a pak nakupujte jako obvykle na svých oblíbených e-shopech. GIVT nám zašle předem dané procento z 
vaší útraty a vás to přitom nestojí ani korunu navíc. Máme radost, že se ACORUS  u příležitosti Mezinárodního dne boje proti 
násilí na  ženách  stane  na  portálu  GIVT  od  21. do 27. 11. neziskovkou týdne. 

Domácí násilí bere dětem dětství. Děti potřebují 
bezpečný domov i za cenu odchodu od násilné  osoby 
a rozpadu rodiny. Být svědkem násilí děti poškozuje  
a trauma se často na nich odrazí i v dospělosti.  To jsou 
poznatky z nedávného  výzkumu "Děti, rodiče a domácí 
násilí", který provedl Výzkumný ústav práce 
a  sociálních  věcí  ve spolupráci  s ACORUSem. 
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