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Dvacátý pátý listopad je každoročně ve znamení Mezinárodního dne boje proti násilí na 
ženách. Počet obětí domácího násilí nelze přesně stanovit, zájemců o pomoc však 
každým rokem přibývá. V roce 2010 ACORUS, o. s., poskytl 1158 konzultací 165 
osobám ohroženým domácím násilím. Proto je důležitá prevence, která má pozitivní vliv 
na snížení drastických dopadů domácího násilí na životy žen i dětí, které ho zažívají. 
 
„Stejně jako u jiných sociálních problémů je i v otázce domácího násilí nezbytná prevence. 
Kromě zmírnění projevů samotného násilí má i pozitivní ekonomický dopad, jelikož je vždy 
levnější než následné řešení důsledků domácího násilí.“, řekla Zdena Zuzana Bednářová, 
ředitelka ACORUSU – centra pro osoby ohrožené domácím násilím.  
 
Domácí násilí zasahuje celý rodinný systém, jeho obětí se stávají nejen ženy, ale i děti, které 
se po celý svůj život obtížně vyrovnávají s traumatickými událostmi. Jednou z možností, jak 
předcházet domácímu násilí nebo zmírňovat jeho dopady, je včasné rozpoznání násilí v rodině 
a okamžitá nabídka odborné pomoci. Neméně důležitá je také výchova dětí a mládeže 
k životu bez násilí.   
 
Občanské sdružení ACORUS se zaměřuje nejen na přímou pomoc obětem domácího násilí, 
ale cíleně se věnuje také prevenci. Od září letošního roku realizuje akreditované vzdělávací 
programy pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se při své práci setkávají s osobami 
ohroženými domácím násilím. Toto vzdělávání je důležitou preventivní aktivitou, jejímž 
prostřednictvím se pracovníci pomáhajících profesí učí, jak rozpoznat skutečnou osobu 
ohroženou domácím násilím od „falešné“, jak ji motivovat k vyhledání pomoci a jaké zásady 
dodržovat při vedení rozhovoru s ní.  
 
Dosud proběhlo šest osmihodinových seminářů, kterých se zúčastnilo 87 osob. Převážně se 
jednalo o sociální pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí městských úřadů 
a neziskových organizací z celé republiky. Pro mnoho účastníků bylo důležité se dovědět, 
jaký dopad má domácí násilí na děti, které v takových rodinách vyrůstají, a jak dětem 
poskytovat účinnou pomoc. 
 

V rámci preventivních aktivit se ACORUS opakovaně orientuje i na středoškolskou mládež 
ve věku od 15 do 19 let, pro kterou realizuje besedy o problematice domácího násilí. Cílem 
besed je poskytnutí informací, jak dbát o svoji bezpečnost ve vztazích, získání informací 
o domácím násilí (znaky domácího násilí, jeho fáze a druhy, atd.), jak rozpoznávat signály 
možného budoucího násilí v partnerském vztahu, a tím minimalizovat riziko svého ohrožení 
ze strany partnera. V průběhu besed studenti a studentky také obdrží informace, jak jednat s 
člověkem, který se stal obětí násilí (s kamarádem, známým, rodičem) a jakým způsobem mu 
mohou efektivně pomoci. V roce 2011 bude díky grantové podpoře Magistrátu hl. m. Prahy 
realizováno 20 besed se studenty středních odborných škol a gymnázií na území hlavního 
města Prahy.  K dnešnímu dni již proběhlo 11 besed, kterých se účastnilo 200 studentů.  
 
 



ACORUS o. s., vzniklo v roce 1997 a jeho působnost je celorepubliková. Posláním 
občanského sdružení ACORUS je poskytovat osobám ohroženým domácím násilím 
komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění 
do života bez přítomnosti násilí. ACORUS, o. s., provozuje azylový dům s nonstop telefonní 
linkou, krizovou pomoc (krizové lůžko na 5 pracovních dní) a poradnu pro osoby ohrožené 
domácím násilím. Více informací naleznete na www.acorus.cz  
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