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musím přiznat, že letopočty mi nikdy moc
nešly, ale rok 2020 asi hned tak
nezapomenu. Byl to rok, ve kterém jsme si
dokázali, že toho zvládneme opravdu
hodně. Stejně jako všechny ostatní i nás v
ACORUSu významně ovlivnila pandemie
covidu 19. A přesto, že nic nefungovalo tak,
jak jsme zvyklí, rychle jsme se dokázali po
prvotním šoku vzpamatovat, zmobilizovat
všechny svoje síly a být k dispozici našim
klientkám a klientům nepřerušeně po celou
dobu.

Poměrně rychle jsme se adaptovali na nepříznivé podmínky a nově jsme
nabízeli služby distanční formou, zprovoznili jsme chat. Stala se také celá
řada dalších událostí, které s sebou život přináší. Přivítali jsme mezi sebou
nové kolegyně, které se staly důležitou posilou týmu, rozloučili jsme se s
těmi, jejichž životní cesty vedou jinam než ty acorusové. Velké poděkování
ale patří všem, kteří se svou prací v uplynulém roce na fungování ACORUSu
podíleli a navzdory všem omezením a karanténním opatřením, která
dopadala nejen na naše klientky, ale také na všechny pracovníky a
pracovnice, pomohli zajistit nepřerušený chod našich služeb. Bez
obětavého nasazení, přátelské podpory a kvalitních týmových vztahů
bychom to v loňském roce zvládli jen těžko. A i když pandemický rok příliš
nepřál společenským akcím, podařilo se nám uspořádat benefiční koncert,
stihli jsme také vernisáž výstavy. Po krátké odmlce jsme přenesli naši
pozornost do online prostoru, a mohli jsme tak zůstat v kontaktu i s těmi,
kteří nemohli vyhledat osobní podporu a také s Vámi všemi, kteří nám díky
své přízni a podpoře pomáháte pomáhat. Velice si vážíme každé podpory ze
státního i soukromého sektoru. Víme, že bez ní by činnost organizace
nebyla možná, a proto vám všem patří velké poděkování.

Vážení a milí příznivci ACORUSu,



O NÁS
 

ACORUS vznikl v roce 1997 a po celou dobu se orientuje na
poskytování komplexní odborné pomoci obětem domácího násilí.
Pomoc je poskytovaná prostřednictvím registrovaných sociálních
služeb, akreditovaných služeb a dalších aktivit jako jsou preventivní
programy a akce pro veřejnost. 

ACORUS poskytuje osobám ohroženým domácím násilím
komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé
sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti
násilí. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
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posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
stabilizace psychického stavu 
stabilizace sociální a právní situace
život bez násilí

Poradna je určená osobám ohroženým domácím násilím a lidi z
jejich blízkého okolí, kteří pro ně hledají pomoc. Poradenství je
poskytováno bezplatně a v případě zájmu anonymně. Mezi
základní poskytované činnosti patří zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost a pomoc
při prosazování práv a oprávněných zájmů. Tyto činnosti jsou
uskutečňovány během přímého kontaktu pracovnic s klientkami a
klienty formou individuálních setkání, v případě terapie také
skupinově.

Cíle poskytované služby:

Celkový počet klientů:
113 žen, 4 muži 

Celkový počet 30 min. konzultací:
2.795,5

 



AZYLOVÝ DŮM
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Základní sociální poradenství je zaměřené na poskytování
informací o způsobech řešení, zvládání nebo kompenzace
obtížné sociální situace, o právech, povinnostech a nárocích
vyplývajících ze systému sociálního zabezpečení, o právních
aspektech krizové situace a odborných službách.
Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů zahrnuje
doprovod uživatelek služby na úřady, sociálně právní pomoc
(vypracování žádosti o rozvod, svěření dítěte do péče apod.),
pomoc s úředními listinami, korespondencí, pomoc při
shánění bydlení, zaměstnání, umístění dětí do školy apod.
Terapeutickou pomoc individuální a skupinovou

Azylový dům ACORUSu je jedním z mála specializovaných
pobytových zařízení pro oběti domácího násilí v České republice.
Adresa z důvodu bezpečnosti osob ohrožených domácím násilím
není zveřejňována.  Ženy a maminky s dětmi zde mohou bydlet a
využívat odborných služeb po dobu až jednoho roku. Služba je
poskytovaná nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu. V azylovém domě je v provozu také nonstop telefonní
linka. V azylovém domě se o klientky stará tým odborných
pracovníků s dlouholetou praxí v oblasti domácího násilí. Je
možné zde využívat následující formy podpory a pomoci:

Počet dospělých klientek:
17

Počet dětí:
20

Celkový počet 30 min. konzultací:
2.278

 



KRIZOVÁ POMOC - pobytová forma
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zajištění bezpečí před násilnou osobou
překonání akutního krizového stavu 
stabilizace psychického stavu 
posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
zvýšení informovanosti o možnostech řešení domácího
násilí

Krizová pomoc je určená pro osoby ohrožené domácím
násilím, je poskytována bezplatně.

Pobytová KRIZOVÁ POMOC umožňuje ženám a ženám s dětmi 
v akutní krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí
získat bezplatné ubytování na 7 dní. Poskytovaná pomoc vede
k překonání krize, psychické stabilizaci a zvýšení
informovanosti o možnostech řešení domácího násilí.

Cíle poskytované služby:

Počet dospělých klientek:
16

Počet dětí:
16

Celkový počet 30 min. konzultací:
227

 



KRIZOVÁ POMOC - ambulantní forma

(nově poskytována od 1. 2. 2020, je určena pro děti ve věku 0-18 let)

poskytnutí krizové pomoci v akutní zátěžové životní situaci
dětem ohroženým domácím násilím
zajištění dlouhodobé podpory vedoucí ke stabilizaci jejich
psychického stavu
pomoc dětem zorientovat se v rodinné situaci
pomoc dětem vyrovnat se s dopady domácího násilí na jejich
další vývoj

Ambulantní KRIZOVÁ POMOC umožňuje dětem nacházejícím se
v krizové situaci vzniklé v důsledku domácího násilí získat
podporu a odbornou pomoc vedoucí v jejich životě ke stabilizaci
a minimalizaci důsledků prožitého traumatu pro jejich další vývoj.

Cíle poskytované služby:

Komplex pomoci zahrnuje krizovou pomoc a následně odbornou
podporu dětské terapeutky (pracuje s matkou i dítětem v zájmu
dítěte), arteterapii, videotrénink interakcí, hry a rukodělné
činnosti pro matky s dětmi, školičku pro předškoláky a dětský
klub.
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Počet klientů-dětí:
26

Celkový počet 30 min. konzultací:
2.163,5

 



POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ 
OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Poradenství je poskytováno bezplatně a v případě zájmu
anonymně. V poradně ACORUSu podáváme informace o tom,
jaká mají oběti domácího násilí práva jako oběť trestného
činu, o průběhu trestního řízení a o  právech v postavení
svědka a poškozeného v trestním řízení. Cílovou skupinou
jsou oběti trestné činnosti podle zákona č. 45/2013 Sb.,
konkrétně oběti domácího násilí. V rámci služby je možné
zprostředkování kontaktu s navazujícími institucemi v rámci
trestního řízení a podpora v komunikaci s nimi (zpravidla 
s orgány činnými v trestním řízení, advokáty v roli zmocněnce
poškozeného, úředníky Probační a mediační služby aj. Dále
poskytujeme pomoc se sepisováním právních podání.
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Počet klientů:
25

Počet konzultací:
105

 



CHATOVÉ PORADENSTVÍ
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Online chat je ideální první krok k nezávaznému svěření se
odborníkům, když se necítíte ve vztahu bezpečně. Zcela anonymně
nám můžete popsat Vaši situaci. 

Jednou z předností  chatu je naprostá anonymita.

Online chat: na www.acorus.cz/cz/sluzby/chat-acorusu.html
Jsme tu pro Vás každé úterý 11:00-14:00 a čtvrtek 20:00-23:00.

Celkový počet hovorů:
56

 

 

(Poskytováno pilotně od března 2020. Cílovou skupinou jsou 
osoby ohrožené domácím násilím starší 16 let)

 



NÁSLEDNÁ POMOC 
A DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

ACORUS disponuje dvěma byty následné pomoci, které mohou
klientky využívat v případě potřeby po skončení pobytu v azylovém
domě. V bytech mohou klientky s dětmi pobývat další rok. Tato
forma pomoci je velmi vítaná klientkami do doby zlepšení jejich
sociální a finanční situace.
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Z důvodu vládních optaření v rámci onemocnění Covid19 se v roce
2020 konaly pouze dvě preventivní besedy pro studenty středních
škol.



PŘÍBĚH KLIENTKY
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To, že to doma není v pořádku, věděla paní Nora již dávno. Už si zvykla, že se
doma vše přizpůsobuje momentálním přáním a potřebám manžela, že stačí
málo, aby spustil příval výčitek, urážek a ponižování. Kompenzovala si domácí
nepohodu v práci, pracovala v cestovním ruchu a v kanceláři měli příjemný
kolektiv. Ale teď jsou oba doma. Ona o práci přišla úplně, manžel začal pracovat
na home office. 

K výčitkám se přidal řev a neomalené strkání. Už nebral ohledy ani na syny. Ti se
snažili zůstávat co nejvíc ve svém pokoji, ale napětí doma nešlo přehlédnout,
přestože se paní Nora hodně snažila, aby byl doma klid. Jednou do ní hrubě
strčil, když nesla talíře na stůl, vše se rozbilo a manžel na ni vulgárně křičel, jak je
neschopná, že má chuť ji zmlátit a že si to všechno zaplatí. Paní Nora se čím dál
víc začala manžela bát. Když zavolala do ACORUSu na nostop linku, přemýšlela o
odchodu, ale měla velké výčitky z toho, že rozbíjí rodinu a také velký strach z
manžela, co udělá, když odejde. Věděla ale, že doma už to není bezpečné ani pro
ni, ani pro syny, kteří se otce také velmi báli. A k tomu všemu ještě koronavirus.
„Bude to pro nás v azylovém domě bezpečné, zvládneme to společně se syny na
jednom pokoji, co škola, finance, neměla bych se raději víc snažit a manžela
nedráždit?“ Pracovnice na lince vše trpělivě vyslechla, vysvětlila všechny možnosti,
nabídla setkání v poradně. Paní Nora slíbila, že si vše ještě promyslí a třeba se
situace zlepší.

Zanedlouho volala na nonstop linku znova,
plakala. Situace se nezlepšila. Manžel ji před
dětmi fyzicky napadl, sousedi přivolali policii.
Manžel z bytu utekl, ale věděla, že se po
odjezdu policie vrátí. Rozhodla se ze společné
domácnosti odejít. Pokud možno hned.
Vlastně měla štěstí, krizový pokoj byl volný a
paní Nora mohla ještě ten den i s dětmi
nastoupit na krizový pobyt a následně do
azylového domu.



BENEFIČNÍ AKCE
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STRELITZIA - UMĚLCI PRO ACORUS - 2. ROČNÍK

 
Výtěžek z prodeje výtvarných děl:

21. 000,- Kč
 



BENEFIČNÍ AKCE
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Charitativní dobročinná aukce na podporu obětem domácího násilí 
 
 

 
Výtěžek z aukce:

85 000,- Kč
 



BENEFIČNÍ AKCE

Benefiční koncert pro ACORUS na pomoc obětem domácího
násilí. Nezaměnitelná zpěvačka Lenka Nová a výborný pianista 
a skladatel Petr Malásek. Koncert postavený na osvědčených
písních z repertoáru Lenky Nové s jedinečnými texty Michala
Horáčka. V písních, které zpěvačka velmi civilně prezentuje, se
prolínají příběhy ženy, která vedle krásného hlasu,
profesionality a noblesy na pódiu zůstává duší a srdcem
především obyčejnou holkou prožívající nejrůznější životní
příběhy. Jedinečně pojaté písně pak citlivě a instinktivně
doprovází na klavír Petr Malásek. 
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Výtěžek z koncertu:

44. 666,- Kč
 



BENEFIČNÍ AKCE
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Not Only Fashion Bazar. Moc děkujeme firmě Love & Story Design
za podporu, neb výtěžek ze vstupného a také výtěžek z kolekce La
Femme https://www.loveandstorydesign.cz/la-femme/ putuje na
pomoc obětem domácího násilí. 

 
Výtěžek:

27 000,- Kč
 

https://www.facebook.com/loveandstorydesign/?__cft__[0]=AZWQLfRShs_sDELQf2O49804fgE6nsuGZH3qTtyW138pDE-vJMK8hYe7LihpMkmttn5BTm4fXwJSS3dfho4C-cJ4s_hMC4GAwyQtb0sIEP91a4Rtp4DfSfaDU8idDO2VlpVbG--kL289lJtmNxMikwO2rRfIG_RwVKgHwTTpJG3oaCXoNi2Wpkm-cxaaBIXKWHM&__tn__=kK-R
https://www.loveandstorydesign.cz/la-femme/?fbclid=IwAR3fB2X0K7luQN9rzRXBU0XWMiS7MvNc6cincCK5XTDiO4wtVWKCW3_CBGY


BENEFIČNÍ AKCE
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Ve spolupráci s AK Hrdá vzniklo video, které je o domácím násilí v
době koronakrize. Děkujeme všem, kdo se na videu podíleli -
Haně Vagnerové, Marku Němcovi, Janě Ciglerové, Štěpánce
Fingerhutové, Kamilu Filovi, Mileně Steinmasslové, Anně
Urbanové, Igoru Chmelovi, Romanu Zachovi, Madle Zimové.
Děkujeme tvůrcům - Lucii Drabčíkové a Jaroslavu Mikulíkovi. Velké
poděkování patří hlavní organizátorce JUDr. Lucii Hrdé!
Dále děkujeme Embassy of Canada to Czech Republic za doplnění  
anglických a francouzských titulků. 

 
https://youtu.be/uvuiHYu9a5w  

Video NEBEZPEČNÝ DOMOV - OSOBNOSTI PRO ACORUS

https://www.facebook.com/KanadaCZ/?__cft__[0]=AZXfzZ9swGxk-yHa1vtu8_U85PbUVsMZwMZ0ODADslPhDZODT5C4Xl7VIwthbmilV7XSrGr4GQGCsnsY8oufC3oT-UEIDRZtqSOpKaRKHBCopbedJYjcMIy5lp0_ow3fQuq1riLpXWNVxWM8CR8v-8nu7_XXhCkZYjHGDLn8lKFJKSgrdTQ09Yzzk-163P7rrNM&__tn__=kK-R
https://youtu.be/uvuiHYu9a5w?fbclid=IwAR1pyogCRJmI0pnunFAMCEqepEqc73fShIp_aSnnEvU2njtdhJvnW2KZc-M


POD ROUŠKOUPOD ROUŠKOU   
KORONAVIRU OBĚTIKORONAVIRU OBĚTI
DOMÁCÍHO NÁSIL ÍDOMÁCÍHO NÁSIL Í   
MOHOUMOHOU  ZAŽÍVAT ZAŽÍVAT   

PEKLOPEKLO   

Rok 2020 byl ve znamení Covidu19. Byl plný vládních opatření a
protiepidemické karantény. Nebylo umožněné hromadné
setkávání, společenské akce, besedy ani jiné běžné aktivity
ACORUSU.  Proto jsme zavedli distanční poradenství a online chat,
který byl pro oběti domácího násilí  stále v provozu. 

COVID 19
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Děkujeme všem, kdo v roce 2020 podpořili činnost ACORUSu finančně,
věcným darem nebo službami. Bez této pomoci bychom se neobešli.

 
Veřejné zdroje – orgány státní správy a samosprávy: 

Magistrát hlavního města Prahy
Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost - prostřednictvím

Magistrátu hlavního města Prahy
Ministerstvo spravedlnosti ČR

Městská část Praha 4
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8

Městská část Praha 10
Městská část Praha 12
Městská část Praha 14

Sociální služba „ACORUS – azylový dům“, byla na roky 2019-2021
podpořena v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „Podpora
vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území

hl. m. Prahy“
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Nadační fondy:
Nadační fond J&T
Nadace Naše dítě

Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační příspěvek na realizaci projektu "Podpora pro traumatizované děti

2020 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora".
Nadační fond TESCO - grantový program VY ROZHODUJETE, MY

POMÁHÁME
Česká nadace 2000 
Nadační fond Albert

NROS
"Projekt Krizová pomoc pro traumatizované děti je spolufinancován z

projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje
občanské společnosti"

Nadace ČEZ
 
 
 

25 / výroční zpráva 2020



PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Firemní dárci, mezinárodní kluby a další zdroje:
Czech Irish Business and Cultural Association

Rotary klub Prag - Bohemia, z. s.
Mary Kay (Czech Republic), s. r. o.
Brown - Forman Czechia, s. r. o. 

Mon Platin s. r. o.
Surikati z. s.

Q Park Měšíce s. r. o.
 
 
 
 
 

Služby zdarma:
Czech Investment Fund SICAV, a.s., Počernická 272/96, 108 00, Praha 10,

Malešice, IČ: 02789027 - pronájem kanceláři za sníženou cenu
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

 
 

Věcné dary:
Česká federace potravinových bank

ANNABIS, s. r. o.
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. 

Albert Česká republika, s. r. o.
Českomoravská stavební spořitelna

Soroptimist Club of Prague
Mary Kay, s. r. o.

Chráněná dílna Lemniskáta - život bez bariér, o.p.s. 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
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Děkujeme všem individuálním dárcům, kteří ACORUS podpořili.



PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na činnosti:
Pavla Byrne, Jiří David, Darina Gilarová, Zlata Heřmánková, Jiří Fiřt,

Kateřina Herciková, Jaroslava Chaloupková, Marie Chovanová, Eliška
Kamarytová, Ivan Komenda, Jitka Komendová, Lenka Kubincová, Kristýna
Kosárová, Zdena Kühnelová, Alexandra Lammelová, Jitka Libišová, Monika

Mrázová, Kateřina Mrzenová, Štěpánka Pěnkavová, Helena Politzerová,
Simona Rendlová, Šárka Sýkorová, Kristýna Spěváková, Petr Šilha,

Katarína Šinková, Jan Špalek, Olga Vlachová, Soňa Vojtěchová, Daniela
Vodáčková, Iveta Wollerová.

 
Děkujeme také všem přátelům ACORUSu za jejich osobní nasazení při
získávání pomoci a velkou podporu, kterou nám po celý rok vyjadřují.
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