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Domácí násilí a d ěti  

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách , který podle OSN  p řipadá na 
25. listopadu, sdružení ACORUS po řádá v Praze 7 Den otev řených dve ří v ambulatní 
poradn ě pro ob ěti domácího násilíí. Letos se zam ěří na téma "Domácí násilí a d ěti". 
ACORUS zde p ředstaví své dlouholeté zkušenosti z práce s d ětmi, které zažily domácí 
násilí, a ť v roli sv ědků nebo p římé oběti.  

Tyto děti neznají dětskou bezstarostnost, žijí v dlouhodobém stresu a strachu o zdraví a život 
svůj i svých blízkých. Domácí násilí je připravuje o základní potřeby bezpečí, jistoty, pocitu 
otevřené budoucnosti a smysluplného světa. Ani jejich nejbližší - rodiče, pro ně v rodinném 
systému ohroženém domácím násilím nefungují dobře a přestávají být zdrojem opory. 
Domácí násilí tak poznamená život a vývoj dít ěte ve všech podstatných oblastech jeho 
života – ohroženo je jeho zdraví, emo ční stabilita, sociální dovednosti, školní 
úspěšnost, vztahy s vrstevníky i budoucí partnerské vzt ahy. „Manipulativní a násilné 
chování se stává pro děti normou, přijde jim normální a běžné, často zaměňují projevy lásky 
a agrese. V důsledku toho nikomu nevěří, nejméně samy sobě, časté jsou i symptomy 
posttraumatické stresové poruchy,“ říká Petra Wűnschová, pedagogická pracovnice 
ACORUSu.   

Tyto děti jsou ohrožené syndromem týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte, 
potřebují odbornou pomoc. ACORUS má dlouholeté zkušenosti s jejím poskytováním dětem 
ubytovaným v azylovém domě. V současné době připravuje projekt otevření nového centra 
komplexní pomoci dětem ohroženým domácím násilím, které by mělo začít fungovat příští 
rok v Praze.  

Návštěvníci Dne otevřených dveří v poradně v Praze 7 si budou moci prohlédnout výstavu 
„Domácí násilí o čima dít ěte“  s odborným výkladem. "Můžete se těšit na  výtvarná díla a 
příběhy dětí, které se statečně zvládly vyrovnat s důsledky domácího násilí. Také jsme 
připravili ukázky a ochutnávky projektivních technik vhodných pro práci s traumatizovanými 
dětmi jako např. scénotest, sandplay therapy a  arteterapie", zve Petra Wűnschová. 

Občanské sdružení ACORUS funguje už 17 let. Poskytuje komplexní pomoc obětem 
domácího násilí. Ohrožené osoby mohou využít služeb (zdarma a anonymně) ambulantní 
poradny, kde ACORUS poskytuje sociálně-právní a psychologické poradenství, 
psychoterapii a právní informace obětem domácího násilí. Dále provozuje azylový dům na 
neveřejné adrese, kam se lze také dovolat na nonstop krizovou linku č. 283 892 772. Po až 
ročním pobytu v azylovém domě se mohou některé klientky ubytovat v bytech následné 
pomoci. V případě náhlé vyhrocené krizové situace mohou týrané ženy i s dětmi využít 
krizová lůžka.  


