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Vážení a milí přátelé a příznivci, vstoupili jsme do 20. roku existence ACORUSu.  
Za tu dobu jsme poskytli pomoc více než 5 000 osobám ohroženým domácím násilím. V azylovém domě 
našlo dočasné bydlení 500 žen a 702 dětí, krizovou pomoc využilo 434 žen a 518 dětí, službu odborné 
sociální poradenství vyhledalo 2 885 žen a mužů. Na nonstop linku se každým rokem navíc obrací několik 
stovek osob, které potřebují poradit a pomoci s řešením problematiky domácího násilí. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nás v našem úsilí po celou dobu podporovali.  
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BANKY   NÁS  PODPORUJÍ 

VÁŽNOU  HUDBOU  PROTI  NÁSILÍ 

S radostí  oznamujeme,  že ve středu 3. května 2017 
se uskuteční další  z řady benefičních koncertů pro 
ACORUS v Pražské křižovatce, prostoru, jež spravuje 
Nadace  VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových.  

ACORUS poskytuje komplexní odborné služby osobám 
ohroženým domácím násilím již 20 let. V rámci 
kampaně k tomuto výročí připravujeme na letošní rok 
řadu akcí. Tou první bude  interdisciplinární setkání pro 
odborníky s názvem „Odchodem to nekončí“, které se 
uskuteční 6. dubna na Staroměstské radnici. Druhou 
akcí je již tradiční – 3. benefiční koncert pro ACORUS 
v Pražské křižovatce. Dále se můžete těšit na 4. ročník 
charitativního pochodu „Šlapeme násilí na paty“, jehož 
termín je stanoven na 23. září opět v Divoké Šárce. Na 
závěr roku plánujeme v souvislosti s Mezinárodním 
dnem proti násilí na ženách, kterým je 25.listopad, 
výstavu výtvarných děl spojenou s  aukcí.  

Díky projektu ČSOB  Private banking – Karta dobré 
vůle, můžeme opět v letošním roce realizovat 
program „Pomoc dětem, které zažily domácí násilí“. 
Částka 117 600,- Kč bude použita v azylovém domě 
na práci pedagogické pracovnice a činnost dětského 
klubu. Dále pro nás ČSOB připravuje velikonoční akci 
„Pečení pro dobrou věc“, která se bude konat                
10. dubna v administrativním komplexu Avenir                
v  pražských Nových  Butovicích. 
Náš velký dík patří také UniCredit Bank. 
Prostřednictvím opakované podpory zaměstnanců 
banky jsme získali finanční příspěvek ve výši téměř 30 
000 Kč, který banka zdvojnásobuje v rámci projektu 
Gift Matching.  

Podle oficiálních statistik EU se až 25 % žen nad 15 let 
setkalo s fyzickým či sexuálním násilím ze strany svého 
partnera. Další statistiky uvádí, že až 74 % Evropanů si 
myslí, že k  domácímu násilí v jejich zemi dochází 
běžně. Téměř čtvrtina zase zná ženu, která byla 
domácímu násilí vystavena. Vyplývá to z průzkumu 
veřejného mínění Eurobarometr - genderově 
podmíněné násilí, který v minulém roce zveřejnila 
Evropská komise. 

Koncertní klub, který je určen milovníkům klasické 
hudby, se rozhodl věnovat výtěžek z dobrovolného 
vstupného na lednových a únorových koncertech 
ACORUSu. Celkem se jedná o čtyři koncerty 
amerického a dvou britských pěveckých sborů, které 
se konaly v kostelech a koncertních síních Starého 
Města a Malé Strany. Děkujeme Koncertnímu klubu, 
umělcům a návštěvníkům koncertů za podporu. 

Hvězdou slavnostního večera bude TOMÁŠ KLUS. 

Jako předkapelu jsme pozvali The Conditionals, 
skupinu složenou z učitelů Pražské britské školy PBS. 
Vstupenky budou v předprodeji v síti TicketArt od 
poloviny března. V rámci koncertu představíme            
i retrospektivní výstavu fotografií, která zachycuje 
dvacetiletou historii ACORUSu. Těšíme se na vás. 
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