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Ředitelka, Mgr. Jaroslava Chaloupková
Vážení a milí přátelé,
i když se to dnes jeví skoro neuvěřitelně, rok
2021 se nesl v režimu protiepidemiologických
opatření, dodržování přísných hygienických
nařízení a přetrvávajících obav z šíření nákazy
Covid-19. Díky velkému nasazení všech
pracovníků se dařilo personálně pokrýt
poskytované služby i přes omezení kapacit
způsobených v důsledku koronavirové krize v
podobě pracovních neschopností, individuálních
i hromadných karantén ve školách a školkách.
Přes všechny covidové nástrahy se nám v uplynulém roce dokonce podařilo
naše služby rozšířit. Navýšili jsme úvazek sociální pracovnice pro odborné
sociální poradenství a otevřeli jsme nové terapeutické centrum pro děti, což je
pro naše klienty a klientky velmi důležitý posun v rozšíření nabídky
poskytovaných služeb.
Karanténa se nevyhnula ani našim pobytovým službám, ale díky skvělé
spolupráci s klientkami jsou tyto nepříjemné situace jen vzdálenou vzpomínkou.
I v tomto neklidném roce jsme pokračovali také v dalších činnostech jako je
vzdělávání odborné i laické veřejnosti a mediálních aktivitách, jejichž cílem je
zvyšovat povědomí a citlivost vůči problematice domácího násilí. Velkou radost,
krom jiného, máme z natáčení pravidelného cyklu podcastů věnovaných (nejen)
domácímu násilí.
To, co však pro nás bylo v roce 2021 zcela zásadní, byla nabídka ze strany
MHMP k získání důstojných prostor pro poskytování pobytových služeb a naše
několikaleté úsilí tak dostalo jasný směr.
Stejně jako každý rok ráda využiji příležitost na tomto místě poděkovat všem,
kteří nám pomáhají materiálně, finančně a také morálně. Vaše podpora je pro
nás všechny v ACORUSu nesmírně důležitá. A na úplný závěr děkuji všem svým
kolegyním a kolegům, bez kterých by to prostě nešlo.
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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.

02 / výroční zpráva 2021

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
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:
posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
stabilizace psychického stavu
stabilizace sociální a právní situace
život bez násilí

Celkový počet klientů:
149
Celkový počet 30 min. konzultací:
3 471
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AZYLOVÝ DŮM
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:
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
Počet dospělých klientek:
28
Počet dětí:
32
Celkový počet 30 min. konzultací:
2 153
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KRIZOVÁ POMOC - pobytová forma
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:
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

Počet dospělých klientek:
24
Počet dětí:
23
Celkový počet 30 min. konzultací:
508,5
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KRIZOVÁ POMOC - ambulantní forma
(nově poskytována od 1. 2. 2020, je určena pro děti ve věku 0-18 let)

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:
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
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.

Počet klientů-dětí:
47
Celkový počet 30 min. konzultací:
1 417,5
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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).

Počet klientů:
23
Počet konzultací:
69
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CHATOVÉ PORADENSTVÍ
(Poskytováno pilotně od března 2020. Cílovou skupinou jsou
osoby ohrožené domácím násilím starší 16 let)

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:
65
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NÁSLEDNÁ POMOC
A DOPLŇKOVÉ PROGRAMY
ACORUS disponuje jedním bytem následné pomoci, který mohou
klientky využívat v případě potřeby po skončení pobytu v azylovém
domě. V bytě 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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PŘÍBĚH KLIENTKY
Byli jsme taková normální rodina. Dva obyčejní lidé, kteří se do sebe
zamilovali a mají spolu dvě krásné děti. Na první pohled bylo u nás vše
úplně v pořádku. Jen já jsem věděla, kolik mě to stojí úsilí. Manžel měl
občas potřebu se po mně tzv. povozit, vylít si své frustrace či jak to mám
říct. Prostě mi občas vyčetl kde co, nic nebylo správně, vadily mu i úplné
maličkosti. Zpočátku jsem se snažila bránit, vysvětlovat, obhajovat. ale brzy
mi došlo, že bude lepší ho nechat, aby byl zase klid. Vůbec jsem si to
neuvědomovala, jak postupně svůj život a život dětí přizpůsobuji náladám
svého muže. Byl stále víc panovačný, ironické poznámky ke mně byly stále
více vulgárnější a už se nekontroloval ani před dětmi, prý ať vidí, jak
neschopnou mají matku. Moje maminka poznala, že to u nás není úplně
dobré, ale prosila jsem ji, ať mu nic neříká, a tak to nechala. Přestala k nám
jezdit a my k ní vlastně také. Manžel mi pak říkal, že ani vlastní matka o mě
nestojí. Zvykla jsem si, hlavně ať je klid. To, co mi otevřelo oči, byl můj
návrat do práce po mateřské dovolené. Manžel dělal otevřené naschvály, s
ničím mi nepomohl, chtěl dokázat, jak jsem neschopná, že domácnost
nezvládnu. Musela jsem z práce odejít, chtěla jsem mít doma klid. A zase
jsem slyšela, že jsem neschopná, že si ani práci neudržím. Víc a víc jsem si
uvědomovala, že přes moji velkou snahu děti napětí doma vnímají, jsou
více zamlklé, když je manžel doma a vlastně stejně jako já, jakoby ve střehu,
aby tátu nerozzlobily.
Občas mě napadlo, jaké by to bylo, kdybych
žila s dětmi bez něj. Ale kam bych šla, před
mámou jsem se styděla, kamarádky jsme
neměla, finančně jsem byla na manželovi
úplně závislá. Trvalo mi pár let, než mi došlo,
že takhle žít nemůžu. I když na mě můj bývalý
manžel nikdy nevtáhl ruku vím, že to, v čem
jsem žila bylo domácí násilí. Dneska se na sebe
ještě občas zlobím, že jsem o pomoc v
ACORUSu nepožádala dřív, ale vím, že dřív to
prostě nešlo.

10 / výroční zpráva 2021

BENEFIČNÍ AKCE

Druhý ročník charitativní dobročinné aukce na podporu obětem
domácího násilí. Druhý ročník aukce, kterou pro nás uspořádala AK
Hrdá a AK Andršová, se opravdu vydařil a byly vydraženy předměty
za úžasných 270 500 Kč! Částka byla rozdělena mezi ACORUS, z.ú. a
NOMIA, z.ú. na pomoc obětem domácího násilí.

Výtěžek z aukce:
135 250,- Kč
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BENEFIČNÍ AKCE

ACORUS ve vědomostní soutěži v České televizi v pořadu Kde
domov můj?
Zástupkyně ACORUSu společně s Ivanou Jirešovou soutěžily
na podporu obětem domácího násilí. Získané finanční
prostředky využijeme na odborné služby a vybavení nového
azylového domu pro naše klientky a jejich děti. Každý z nás má
právo na nenásilný vztah a bezpečný domov.

Výtěžek z pořadu:
18 700 Kč
Zaslané DMS v měsíci vysílání pořadu:
47 808 Kč
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BENEFIČNÍ TRIČKO
Firma ZOOT pro nás vytvořila tričko, jehož zakoupením jste měli
možnost přispět na lepší budoucnost obětem domácího násilí.

Výtěžek z prodeje triček:
7 700 Kč
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COVID 19

Stejně jako rok předchozí, byl i rok 2021 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.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ CENTRA PRO DĚTI
OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

ACORUS otevřel díky podpoře Nadace SIRIUS na Praze 2 nové
terapeutické centrum pro děti ohrožené domácím násilím.
V centru jsou poskytovány tyto služby:
krizová intervence,
individuální terapie, skupinová terapie, tanečně pohybová terapie,
skupinová arteterapie, videotrénink interakcí.

→ Více informací a možnosti přihlášení najdete na webu:

http://www.acorus.cz/userfiles/files/Dokumenty/Letáky/Letak_terap_centrum.pdf
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PODCAST

Máme vlastní podcast, který jsme nazvali: “ACORUS: nejen o
domácím násilí”. Podcast, který pomáhá.
V jednotlivých epizodách se bavíme nejen o domácím násilí a o
tom, jak funguje organizace ACORUS. Naší snahou je co nejvíce
přiblížit problematiku domácího násilí široké veřejnosti na
dostupných online platformách. Naše podcasty vznikají za
podpory Nadace O2.
Slyšet nás můžete na našem YouTube kanálu:
https://www.youtube.com/watch?v=hDZzztuYP6s&t=4s
a Spotify:
https://open.spotify.com/episode/01llpm2tIHuRuWVtLDPL5w...
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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
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Městská část Praha 4
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
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:
Nadace Sirius
Nadace J&T
Nadace Terezy Maxové dětem
Nadační příspěvek na realizaci projektu "Podpora pro traumatizované děti
2020 - Krizová pomoc a dlouhodobá podpora".
Česká nadace 2000
NROS
"Projekt Krizová pomoc pro traumatizované děti je spolufinancován z
projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje
občanské společnosti"
Nadace ČEZ
Nadace O2
Nadace Vize 97
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Firemní dárci, mezinárodní kluby a další zdroje:
Soroptimist klub Praha
IKEA Česká republika, s.r.o.
Mary Kay (Czech Republic), s. r. o.
Brown - Forman Czechia, s. r. o.
Arriello, 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
UPS
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Děkujeme všem individuálním dárcům, kteří ACORUS podpořili.

Věcné dary:
Česká federace potravinových bank
Soroptimist Club of Prague
Mary Kay, s. r. o.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Edenred CZ s.r.o.
Yves Rocher
Graspo Cz, A.s.
UPS
NadaceTerezy Maxové dětem
Člověk v tísni, o. p. s
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na činnosti:
Jiří David, Darina Gilarová, Hana Hanischová, Zlata Heřmánková, Dominika
Horská, Jiří Fiřt, Jaroslava Chaloupková, Marie Chovanová, Vilma
Janoušková, Eliška Kamarytová, Ivan Komenda, Jitka Komendová, Lenka
Kubincová, Zdena Kühnelová, Hana Langová, Jitka Libišová, Kateřina
Moučková, Monika Mrázová, Kateřina Mrzenová, Jakub Nepejchal,
Štěpánka Pěnkavová, Helena Politzerová, Lucie Scheerová, Šárka
Sýkorová, Petr Šilha, Katarína Šinková, Michaela Tláskalová, Eva,
Dolejšová Valachová, Martina Vávrová, Olga Vlachová, Soňa Vojtěchová,
Daniela Vodáčková.
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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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ACORUSu
Zakladateli jsou:
Mgr. Zdena Zuzana Bednářová
Ing. Iveta Wollerová
Jitka Komendová
Petr Šilha, DiS.
Správní radu ústavu tvoří:
Ing. Iveta Wollerová
PhDr. Daniela Vodáčková
Bc. Zlata Kasová
Revizor ústavu:
Ing. Jana Boháčová
Registrace ústavu:
ACORUS, z.ú. – zapsán v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl U, vložka 312,
datum zápisu 1. 1. 2014, datum vzniku 10. 9. 1997
IČO: 67 36 52 56
Kontaktní adresa:
ACORUS, z. ú.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
Nonstop telefon do azylového domu: 283 892 772
E-mail: info@acorus.cz
Datová schránka: ajgvjcw
Webové stránky: www.acorus.cz
Bankovní spojení:
Komerční banka, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
Číslo účtu: 19-3938820257/0100
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