Vážené dámy a pánové, milí přátelé!
Předkládám Vám výroční zprávu bez velkých slov na úvod, protože si myslím, že údaje v ní obsažené
vystihují naši práci nejlépe.
Jediné, co bych chtěla vyslovit, jsou vřelé a upřímné díky všem mým spolupracovnicím
a spolupracovníkům za velké osobní nasazení a precizní a kvalitní práci. Děkuji také všem dárcům,
kteří nám pomohli udržet rozsah a kvalitu služeb pro osoby ohrožené domácím násilím. Vězte, že si
toho opravdu velmi vážím.
Přeji ACORUSu i vám všem hodně úspěchů a těším se, že se budeme setkávat i v dalším roce

Vaše
Zdena Zuzana Bednářová
předsedkyně občanského sdružení ACORUS
a ředitelka ACORUSu – centra pro osoby ohrožené
domácím násilím
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Naše poslání
ACORUS, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím
násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání
nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života
bez přítomnosti násilí.
ACORUS provozuje
azylový dům
nonstop linku do azylového domu
odborné sociální poradenství
krizovou pomoc
byty následné pomoci
právní poradenství obětem trestných činů
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Azylový dům
AZYLOVÝ DŮM poskytuje ženám a ženám s dětmi aktuálně ohroženým domácím násilím
přechodné bydlení a odbornou pomoc směřující k životu bez násilí.
Uživatelkami azylového domu jsou ženy nebo ženy s dětmi, které jsou aktuálně ohrožené
domácím násilím. Na pobyt lze přijmout maminku s maximálně 3 dětmi do 18 let věku.
V azylovém domě ženy a děti využívaly:
• ubytování na dobu maximálně jednoho roku
• vytvořené podmínky pro samostatnou přípravu stravy v renovované kuchyni
• základní sociální poradenství se sociální pracovnicí
• pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů, prostřednictvím např. podání
u soudu, doprovodu na jednání
• podpůrné programy terapeutické, vzdělávací, rekondiční jako je např. individuální
a skupinová terapie, relaxace a práce s tělem, výuka základů práce na počítači, cvičení
jógy, rukodělné aktivity
• specifické terapeutické a volnočasové programy pro děti a jejich matky jako je např.
scénotest, videotrénink interakcí, sandterapie, arteterapie, dětský klub, hry matek
s dětmi, výlety
KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ SLUŽBY
V roce 2013 využilo možnost bydlení v azylovém domě celkem 44 uživatelů služby, v tom
20 žen a 24 dětí.
V roce 2013 se na ACORUS obracely ženy se závažnými a dlouhodobými posttraumatickými
symptomy, které vznikly v důsledku dlouhotrvajícího násilí, vysoké brutality násilných
útoků nebo celoživotního týrání jejich osoby (zažívaly od dětství týrání, zneužívání,
znásilňování a násilné ataky). To způsobilo vznik posttraumatické stresové poruchy a změny
osobnosti těchto žen, které jim znemožňují efektivně řešit svoji situaci. Většina uvedených
žen využila maximální možnou délku pobytu v azylovém domě, včetně intenzivní
terapeutické práce na překonání posttraumatických reakcí. Proto v roce 2013 kvantitativní
ukazatele poklesly, avšak kvalitativní ukazatele (počet intervencí) se výrazně zvýšily (o 833
více než v roce předcházejícím).
Ze života azylového domu
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Poskytnuté činnosti – počet 30 minutových intervencí:
Celkem
3 469
V tom - pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů
3 087,5
- fakultativní činnosti
381,5

Případová setkání (konference):
V rámci práce s klientkami v azylovém domě realizoval ACORUS v roce 2013 celkem
13 případových setkání vždy za účasti pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí
a dalších relevantních institucí a organizací.

Fakultativní činnosti:
• Tematické akce (Vítání jara - Masopust, Dámský klub, Zahradní slavnost, Babí léto posvícení, Výlet do Mirákula, Mikulášská besídka, Vánoční besídka, Čarodějnická noc)
• Podpůrné programy (výuka základů práce na počítači, angličtina, cvičení, rukodělné
činnosti, relaxace a dechová bioenergetická cvičení, dámský klub)
• Specifické programy pro děti (arteterapie, masáže dětí, hry matek s dětmi, videotrénink
interakcí – dále VTI, dětský klub, pohybové hry, keramika matek s dětmi)

Tematické akce:
Představují doplňkové jednorázové aktivity především pro ženy a jejich děti, které využívají
službu azylový dům, případně odborné sociální poradenství.
Ve sledovaném roce jsme realizovali celkem 8 akcí, a to:
Vítání jara - Masopust, Zahradní slavnost, Babí léto - posvícení, Vánoční besídka, Mikulášská
besídka, výlet do Mirakula, dámský klub, Čarodějnická noc.
Uvedených akcí se zúčastnilo celkem 87 žen a 107 dětí.
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Podpůrné programy:
Představují programy určené výhradně pro ženy a jejich děti, které využívají službu azylový
dům, výjimečně i odborné sociální poradenství. Jedná se o rekondiční, vzdělávací
a volnočasové aktivity, které pomáhají týraným ženám navrátit ztracené sebevědomí,
překonat traumatické reakce a nastartovat nový způsob života.
PROGRAM

POČET 30 MIN.
KONTAKTŮ
44

POČET
ÚČASTNÍKŮ
4

Cvičení

52

8

Rukodělné činnosti

112

18

Výuka angličtiny

10

2

Relaxace, dechová bioenergetická cvičení

8

2

Dámský klub

120

7

CELKEM

346

41

Základy práce na počítači

Specifické programy pro děti:
Představují programy určené výhradně dětem nebo programy společné pro matky s dětmi,
které byly v daném roce ubytované v azylovém domě.
PROGRAM

POČET 30 MIN.
KONTAKTŮ
768

POČET
ÚČASTNÍKŮ
22

Hry matek s dětmi

56

13

Videotrénink interakcí

126

9

Dětský klub

634

21

Pohybové hry

748

20

Masáže dětí

14

5

Keramika matek s dětmi

126

17

Rukodělné činnosti

42

8

2 514

115

Arteterapie

CELKEM
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Počet odmítnutých zájemkyň o pobyt
51
Důvod odmítnutí:
V azylovém domě je plno
16
Žádající osoba není cílová skupina služby
35
(V tomto případě se jednalo o ženy, které žádaly levné ubytování nebo z důvodu neplacení
nájmu jim byly ukončeny smlouvy v nájemních bytech, v jednom případě o pobyt žádala
paní, které ujel autobus cestou do mimopražského azylového domu.)

Trvalé bydliště uživatelek:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina

10
7
1
1
1
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Kde získaly uživatelky kontakt na službu:
Orgány sociálně-právní ochrany
Různé (jiní odborníci)
Organizace zabývající se domácím násilím
Internet
Intervenční centrum
Krizová centra, krizové linky
Azylové domy
Avon, spol. s r.o.

8
4
3
1
1
1
1
1

Po ukončení pobytu v azylovém domě odchod - kam:
Byt rodinných příslušníků, přátel
7
Pobyt v azylovém domě trvá
5
Jiný azylový dům
3
Pronájem
3
Neuvedeno
1
Byt ACORUSu (přechodné bydlení na 1 rok)
1
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Telefonické kontakty:
Počet kontaktů na telefonní linku azylového domu
Tento počet je o 160 osob vyšší než v roce 2012.

824 volajících

Nejvíce hovorů se uskutečnilo v měsíci září a říjnu (90), nejméně v prosinci a v červnu (54).
Ve statistice jsou uvedeny výhradně hovory s osobami ohroženými domácím násilím nebo
osobami z řad jejich okolí, které pro ně shání pomoc. V uvedeném počtu nejsou zahrnuty
hovory pracovníků z jiných organizací.
Do azylového domu centra ACORUS lze telefonovat 24 hodin denně. Volající mohou získat
informace o poskytovaných službách i o možnostech řešení domácího násilí.
Ve většině hovorů se jednalo o problematiku domácího násilí, kdy volající hledali pomoc pro
sebe nebo pro své známé či blízké.
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Odborné sociální poradenství
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytuje bezplatnou ambulantní nebo terénní
pomoc osobám ohroženým domácím násilím nebo osobám hledajícím pro ně pomoc.
Poradenství pomáhá k začlenění do života bez násilí.
Uživateli/kami odborného sociálního poradenství jsou dospělé osoby (muži i ženy) ohrožené
domácím násilím, osoby s psychickými problémy vzniklými jako důsledek v minulosti
prožitého domácího násilí nebo lidé z blízkého okolí ohrožené osoby, které pro ně hledají
pomoc.
Poradenství není poskytováno osobám, kvůli kterým vyhledal/a uživatel/ka pomoc
ACORUSu, osobám s agresivním chováním nebo s projevy psychiatrického onemocnění,
které zabraňuje poskytnutí služby a osobám pod zjevným vlivem alkoholu či jiných
návykových látek, které zabraňují poskytnutí služby.
V poradně bylo uživatelům/kám nabízeno:
• zprostředkování navazujících služeb
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Uvedené činnosti jsou poskytované prostřednictvím:
konzultace se sociální pracovnicí
• odborné sociální poradenství týkající se řešení domácího násilí
• sepisování návrhů k soudu, trestního oznámení apod.
• poskytnutí informací o možnostech řešení finanční situace (státní sociální podpora,
sociální zabezpečení, sociální péče)
• poskytnutí základních sociálně-právních informací týkajících se problematiky domácího
násilí a jeho řešení
• doprovod na jednání u soudu, na úřadech, policii apod.
konzultace s psycholožkou, terapeutkou
• sociálně psychologické poradenství týkající se vnitřního prožívání a jednání osob
zažívajících domácí násilí, práce s traumatem
• individuální sociálně terapeutické konzultace
• ambulantní sociálně terapeutická skupina
• na žádost uživatele/ky jednání s dalšími osobami mu/jí blízkými (např. dětmi, rodiči
apod.)
konzultace s právničkou
• právní poradenství (podání informací o právním řešení situace uživatele/ky v případě,
kdy vzhledem k právní náročnosti situace nepostačuje konzultace se sociální pracovnicí)
• vypracování právně náročných návrhů k soudu
• pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se právního řešení situace uživatele/ky
• v odůvodněných případech zastupování u soudu
Konzultace jsou bezplatné, realizují se zpravidla na základě předchozího objednání a lze je
poskytnout i anonymně.
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KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ SLUŽBY
Počet uživatelů služby:
Počet uživatelek služby (žen)
Počet uživatelů služby (mužů)
Celkem uživatelů služby

217
6
223 (tj. o 53 více než v roce 2012)

Počet odmítnutých zájemců o službu
8
Důvod odmítnutí:
Nejednalo se o cílovou skupinu služby, vždy šlo o jinou problematiku, než je domácí násilí.
Počet 30 minutových intervencí:
unikátní uživatelé (v evidenci poprvé v roce 2013)
1645
uživatelé evidovaní v minulých letech,
kteří využívali poradnu také v r. 2013
1794
Intervence poskytovaly 2 sociální pracovnice, 2 terapeutky, 1 právnička.
Trvalé bydliště uživatelů/ek:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Neuvedeno

124
42
31

Ústecký kraj

8

Zahraničí (Ukrajina, Slovensko)

5

Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj

4
2

Kraj Vysočina

1

Moravsko-slezský kraj

1

Olomoucký kraj

1

Liberecký kraj

1

Karlovarský kraj

1

Plzeňský kraj

1

Pardubický kraj

1
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Kde získaly uživatelé/ky kontakt na službu:
Úřady
Neuvedeno
Různé
Jiní odborníci, poradny
Jiné neziskové organizace
Internet
Organizace zabývající se domácím násilím
Krizová centra, krizové linky
Azylové domy
Klientky
Policie
AVON
Média
Rodina
Besedy se studenty

53
35
31
25
13
13
11
11
8
6
5
4
3
3
2
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Krizová pomoc
KRIZOVÁ POMOC umožňuje ženám a ženám s dětmi v akutní krizové situaci vzniklé
v důsledku domácího násilí získat bezplatné ubytování na 5 pracovních dní. Poskytovaná
pomoc vede k překonání krize, psychické stabilizaci a zvýšení informovanosti o možnostech
řešení domácího násilí.
Uživatelkami krizové pomoci jsou ženy nebo ženy s dětmi v akutní krizové situaci vzniklé
v důsledku domácího násilí. Na krizový pobyt lze přijmout maminku s maximálně 3 dětmi
do 18 let věku.
Krizový pobyt není poskytován osobám nesoběstačným v základní sebeobsluze, osobám,
kterým byl v posledních 6 měsících ukončen pobyt z důvodu porušení smlouvy o pobytu
nebo mají v ACORUSu dluh a nesplácí ho, osobám pod zjevným vlivem alkoholu či jiných
návykových látek, které zabraňují poskytnutí služby nebo těm, jejichž zdravotní stav
vylučuje pobyt na krizovém lůžku.
V rámci krizové pomoci je uživatelkám poskytováno:
• bezplatné krizové ubytování
• sociálně terapeutické činnosti - krizová intervence
• pomoc při zajištění stravy ve formě potravinového balíčku
• základní sociální poradenství
• pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů
KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ SLUŽBY
Počet uživatelů služby:
Počet uživatelek služby (žen)
23
Počet dětí
21
Celkem uživatelů služby
44
Počet odmítnutých zájemkyň o pobyt
24
Důvod odmítnutí:
Krizový pobyt je obsazen
9
Žádající osoba není cílová skupina služby 15
(V tomto případě se většinou jednalo o lidi, kteří žádali ihned ubytování a nezažívali domácí
násilí).
Doba využívání služby (pobytu):
Minimální doba pobytu
Maximální doba pobytu
Průměrná doba pobytu
Poskytnuté činnosti:
Počet 30 minutových intervencí
Poskytnutí stravy

2 dny
11 dní
5,8 dne

284
53
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Trvalé bydliště uživatelek:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Olomoucký kraj
Kraj Vysočina
Zahraničí (Slovensko)

8
8
3
1
1
1

Moravskoslezský kraj

1

Kde získaly uživatelky kontakt na službu:
Orgány sociálně-právní ochrany
Organizace zabývající se domácím násilím
Azylové domy
Internet
Jiné neziskové organizace
Policie
Kamarád, bývalá klientka
Krizová centra, krizové linky
Intervenční centrum
Jiní odborníci, poradny
Leták
Kurátor
Dětská domov

4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Po ukončení krizového pobytu odchod - kam:
Azylový dům ACORUSu
10
Jiný azylový dům
5
Zpět do bytu bez násilné osoby
2
Byt rodinných příslušníků, přátel
2
Zpět k násilné osobě
3
Pronájem
1
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Shrnutí kvantitativního vyhodnocení všech sociálních služeb
Počet uživatelů a uživatelek sociálních služeb:
V roce 2013 využilo služeb centra ACORUS celkem 311 uživatelů a uživatelek služeb.
Z uvedeného počtu bylo:
260 žen (tj. o 30 více než v roce předcházejícím)
6 mužů
45 dětí
Počty uživatelů/ek služeb (žen, mužů, dětí) v jednotlivých službách je shrnuto do následující
tabulky:

POČET
DOSPĚLÝCH
UŽIVATELŮ/EK

SLUŽBA

FORMA

AZYLOVÝ DŮM

pobytová

20

24

ambulantní nebo

223

netýká se

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

POČET DĚTÍ

terénní

KRIZOVÁ POMOC

pobytová

23

21

POSKYTOVANÉ
SLUŽBY

CELKEM

266

45
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Poskytování právních informací obětem trestných činů –
obětem domácího násilí
V roce 2013 vstoupil v platnost zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který rozšiřuje
a posiluje pomoc obětem trestných činů. Ke dni 5. listopadu 2013 získal ACORUS akreditaci
Ministerstva spravedlnosti k poskytování právních informací obětem trestných činů, resp.
obětem domácího násilí (dále PPI). Informace poskytuje právnička nebo sociální pracovnice
s dlouholetou praxí v podávání právních informací obětem domácího násilí.
ACORUS poskytuje bezplatně právní informace obětem domácího násilí, které směřuje
k informovanosti oběti o jejích právech a možnostech jejich plného uplatnění
a k minimalizaci ohrožení obětí druhotnou ujmou.
Uživateli/kami služby jsou oběti trestné činnosti podle zákona č. 45/2013 Sb., konkrétně oběti
domácího násilí. Služba není poskytována osobám, kvůli kterým vyhledal/a uživatel/ka
pomoc ACORUSu, osobám s agresivním chováním nebo s projevy psychiatrického
onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby a osobám pod zjevným vlivem alkoholu či
jiných návykových látek, které zabraňují poskytnutí služby.
Cíle služby:
• získání informací o právech oběti podle zákona č. 45/2013 Sb. (zejména o právech oběti
jako poškozeného podle trestního řádu a o průběhu trestního řízení a postavení oběti
jako poškozeného a svědka v něm)
• získání schopnosti bránit se domácímu násilí právní cestou
• posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami
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Další aktivity pro uživatele a uživatelky služeb
Následná pomoc:
Představuje pomoc uživatelce služby azylový dům a jejím dětem po ukončení pobytu. Ženy,
které ukončily pobytový program v azylovém domě, mohly na dobu určitou využít následné
bydlení v jednom ze dvou sociálních bytů provozovaných ACORUSem.
Následnou pomoc ve formě bydlení v sociálním bytě využilo celkem 11 osob, z toho 4 ženy
a 7 dětí, které v bytech po určitou dobu bydlely a využívaly v ACORUSu službu odborného
sociálního poradenství.
NÁSLEDNÁ POMOC

POČET
DOSPĚLÝCH
UŽIVATELEK

SOCIÁLNÍ BYT

POČET DĚTÍ

4

7

Vzdělávací a preventivní aktivity
Vzdělávací aktivity pro odborné pracovníky a pracovnice:
Jednalo se o realizaci jednodenních 8hodinových vzdělávacích programů, které má ACORUS
akreditované u MPSV, a přednáškovou činnost pracovníků na seminářích a konferencích
jiných organizací.
Statistické údaje uvádí následující tabulka:
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ODBORNÉ
PRACOVNÍKY/ICE
Akreditované vzdělávací programy ACORUSU

POČET HODIN
104

POČET
ÚČASTNÍKŮ
172

O které programy ACORUSu byl největší zájem, ukazuje tato tabulka:
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ACORUSU
Práce s dětmi, které zažily domácí násilí
Domácí násilí
Individuální plánování v sociálních službách
Komunikace s osobou ohroženou domácím násilím
Posttraumatická stresová porucha ve vztahu
k domácímu násilí
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POČET HODIN
40
32
16
8
8

POČET
ÚČASTNÍKŮ
68
56
27
11
10

Preventivní aktivity pro školy:
•

pro studenty středních škol - jednorázové besedy zaměřené na problematiku domácího
násilí, jeho rozpoznávání v partnerském vztahu a možnosti předcházení jeho vzniku
AKTIVITY
PRO STUDENTY/KY
STŘEDNÍCH ŠKOL
pro studenty středních škol

POČET
HODIN AKTIVITY

POČET
STUDENTŮ/EK

66

611

Vzdělávací aktivity pro pracovníky a pracovnice ACORUSu:
ACORUS pro své odborné pracovníky a pracovnice realizuje interní semináře. V roce 2013 se
uskutečnily semináře na následující témata:
• Školení BOZP a PO (p. Ditrich)
• Dávky hmotné nouze (Mgr. Beck)
• Zákon o obětech trestných činů (JUDr. Daňková)
Pracovníci a pracovnice se podle individuální potřeby také zúčastňovali dalších
vzdělávacích programů realizovaných:
• ACORUSem – Práce s dětmi, které zažily domácí násilí
• jinými organizací, např. Trauma (40 hod., Remedium), Individuální plánování pro
pokročilé (40 hod., CeeF), Motivační rozhovory (20 hod., PhDr. Soukup), Od fragmentace
k integraci (32 hod., Český institut biosyntézy), Výkon rozhodnutí a exekuce pro
pracovníky v sociální oblasti (6 hod., Institut Bernarda Bolzana), Space for Art Therapies
(16 hod., ČAA), Dreamworks (16 hod., Institut Biosyntézy), Výcvik v biosyntéze (140
hod., Institut Biosyntézy), Public Relations od A do Z (12 hod., České centrum
fundraisingu), Občanský zákoník: Co nastane 1.1.2014 (4 hod, Remedium)
Všichni pracovníci a pracovnice ACORUSu absolvují pravidelnou supervizi s externí
supervizorkou PhDr. Danielou Vodáčkovou.
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Informovanost o službách
Webové stránky www.acorus.cz:
Počet návštěv
Unikátní návštěvy (počet osob)

16 809
10 801

Informační materiály:
Acorus má zpracován soubor informačních materiálů – letáků, plakátů, samolepek, které
pracovníci rozdávají veřejnosti na seminářích, konferencích, besedách, prezentačních akcích
apod.
V roce 2013 zpracoval ACORUS vložku do letáků Poskytování právních informací obětem
trestných činů
Mediální výstupy:
• TV Pětka – 18.1.2013 – Supermáma - rozhovor s ředitelkou ACORUSu
• ČT 2 – 8.8.2013, 9.8.2013, 12.8.2014 – Pološero s hvězdičkou, Život s cejchem – rozhovor
s klientkou ACORUSu a jeho ředitelkou
Tiskové zprávy vydané ACORUSem:
• Demonstrace Ivetě Bartošové nepomůže, Praha 31.7.2013
Přímá prezentace na:
• akreditovaných kurzech ACORUSu
• přednáškách pro studenty a studentky středních škol v Praze a Neratovicích (20.5.2013)
• multioborové konferenci expresivních terapií v New Yorku (7.-10.11.2013)
• dni zdraví a sociálních služeb na Praze 8
Články:
• Pomoc v nouzi nejvyšší, Maminka, prosinec 2013
• Obléknout si odvahu, Vlasta 48/2013
• Proti násilí, Moje psychologie 12/2013
Daslší prezentace:
• Newsletter ACORUSu č. 1/2013 a 2/2013
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Různé informace aneb co se jinam nevešlo
Návštěva místopředsedkyně vlády ČR v ACORUSu
ACORUS dlouhodobě podporuje paní Karolína Peake, dnes
již bývalá místopředsedkyně vlády ČR, která přišla dne
20. 5. 2013 osobně popřát maminkám žijícím v azylovém
domě a přinesla jim milé dárky v podobě zdravého mlsání.

Setkání dětských terapeutů v ACORUSu
V září 2013 se uskutečnilo v poradně ACORUSu neformální setkání dětských terapeutů.
Setkání se zúčastnili odborníci a odbornice z Dětského krizového centra v Praze, Krizového
centra pro děti a rodinu v Českých Budějovicích, Krizového centra pro děti a mládež
Spondea v Brně, Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, Pedagogicko-psychologické
poradny Středočeského kraje a dalších organizací pracujících s dětmi. Hlavním tématem
setkání byly metody práce s dětmi, které zažily domácí násilí, výměna zkušeností a příkladů
dobré praxe. Část setkání byla rovněž věnována konkrétním kazuistikám a projektivním
způsobům práce s obrázkovými kartami.

Beseda s klientkami z výchovného ústavu v Černovicích u Tábora
V březnu 2013 jsme uspořádali besedu o domácím a partnerském násilí s mladistvými
dívkami z Výchovného ústavu v Černovicích u Tábora. Mnohé z dívek zažívaly domácí
násilí od dětství a měly již i přímou zkušenost také s partnerským násilím. Relativně hodně
dívek mělo už vlastní děti nebo bylo gravidních. Po besedě ještě chodily dívky konzultovat
svoji situaci individuálně a následně se v jednom případě podařilo, že dívce vedení ústavu
zajistilo psychologickou pomoc.
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Příběh naší klientky
Míše pomohl nový zákon o obětech trestných činů
Míša (35 let) pochází ze severních Čech. Do azylového domu ACORUSu přišla v průběhu
roku 2013 spolu se svými třemi dětmi ve věku 6 let, 19 a 7 měsíců. Manžela opustila po
šestiletém vztahu, který byl téměř od počátku plný násilí. Šlo o její druhé manželství,
manželství z lásky, které vyvrcholilo opakovanou žalobou na manžela pro trestné činy týrání
svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
Fyzické útoky manžela byly směrovány nejen na Míšu, ale i na jejího dnes již 14letého syna
z prvního manželství. Manžel Míšu i chlapce bil dřevěnou tyčí, vodítkem na psa, trýznil je
elektrickým paralyzérem, Míšu přinutil v době jejího těhotenství sedět ve studené vodě.
Míša měla z manžela strach, bála se jít k lékaři, lidem, kteří si všimli jejích modřin, říkala, že
se zranila sama. Před dvěma lety došlo k incidentu, při němž byl nejstarší syn svědkem
brutálního napadení matky a řekl, že zavolá policii. Byl rovněž zbit, měl zraněné ucho. Poté
byl manžel policií vykázán ze společného obydlí. Míša na naléhání otce zbitého chlapce
poprvé vypovídala na policii. Manžel ji však po návratu domů naučil bitím tu „správnou
výpověď“ a Míša šla na policii a učinila ji. Tehdy přišla o svého nejstaršího syna. Byl svěřen
s jejím souhlasem do péče otce, prvního manžela. Míša ale dodnes trpí výčitkami, že přišla
o syna.
Poté byl u Míši doma relativní klid až do narození dcerky, druhého společného dítěte.
Manžel začal být opět agresivní, denně Míšu vulgárně napadal. Nezvládal situace, kdy měla
rodina málo peněz. Plačící děti, rozlité pití nebo rozházené hračky ho doháněly k zuřivosti.
Do této situace se narodil nejmladší syn. Míša opět snášela facky, kopance a rány pěstí. Žila
v neustálém strachu o sebe i děti. Manžel je bil, když plakaly, sprchoval je studenou vodou,
vyhrožoval, že nemladšího syna, sotva dvouměsíčního kojence, zabije.
Tehdy Míša sebrala zbytek sil a odvahy a poprosila o pomoc sociální pracovnice na
městském úřadě. Ty jí pomohly odejít s dětmi od manžela a zprostředkovaly jí pobyt
v azylovém domě ACORUSu.
Míša zde využívala právní pomoc, sociálně právní poradenství, psychoterapii, účastnila se
speciálních programů určených pro matky s dětmi. ACORUS jí z peněz od dárce zaplatil
zdravotní úkony spojené s rekonstrukcí chrupu, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Jednalo se o úkony, které byly způsobeny brutálním násilím ze strany manžela. Na Míšina
manžela byla státním zastupitelstvím podána již druhá obžaloba pro trestné činy týrání
svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
Podle nového Zákona o obětech trestných činů spadá Míša do kategorie zvlášť zranitelných
obětí, kterým přináleží právo obzvlášť šetrného zacházení ze strany policie a ostatních
orgánů činných v trestním řízení. Před ukončením vyšetřování byla Míša vyzvána policií
k nahlédnutí do spisu, čehož využila prostřednictvím svého zmocněnce. Během soudního
líčení využila Míša možnosti vypovídat jako svědek u soudu bez přítomnosti manžela. Stejně
tak využila i možnosti požádat soud, aby ji informoval v případě propuštění manžela
z vazby. Pro Míšu bylo velice důležité sdělit manželovi, co s dětmi prožívala, co jim svým
jednáním způsobil. Učinila písemné Prohlášení o dopadu trestné činnosti na její život, neboť
mluvit o tom před soudem v přítomnosti manžela, by nedokázala.
Postupně se v průběhu ročního pobytu v azylovém domě a intenzivní terapeutické práci
Míša i její děti vyrovnaly s příznaky posttraumatu a nadále usiluje, aby byla dětem dobrou
mámou a aby všichni přijali skutečnost, že „tátové děti a mámy nebijou“. ACORUS ve
spolupráci se sociálním odborem z místa trvalého bydliště Míši jí našel další životní
perspektivu – po odchodu z azylového domu dostala sociální byt a snaží se znovu začlenit
do běžného života bez přítomnosti násilí. A my jí v tom držíme palce!
Pozn.: Příběh Míši byl sepsán podle skutečných událostí s jejím vědomím a souhlasem.
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Finanční náklady na sociální služby a další projekty
NÁKLADY
mzdové náklady – hrubá mzda
pojistné ke mzdám (sociální a
zdravotní pojištění)
zákonné sociální pojištění
zaměstnanců
ostatní osobní náklady dohody o provedení práce
ostatní sociální náklady –
stravenky zaměstnanců
služby odborných externích
pracovníků (honoráře)
elektřina
teplo plyn
vodné, stočné
opravy, údržba centra a bytu
odvoz odpadu

AZYLOVÝ
DŮM
1 890 480,40

SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
286 045,00

KRIZOVÁ
POMOC
351 596,60

OSTATNÍ
NÁKLADY
154 785,00

CELKEM
2 682 907,00

638 990,39

95 308,90

118 994,07

52 636,64

905 930,00

9 610,00
90 701,00

TV + rozhlasové poplatky

9 600,00

11 696,00
153 725,00

53 725,00
119 959,00

254 026,00
53 725,00

300 700,00

21 600,00

99 100,00

541 359,00

95 191,88

16 500,00

111 691,88

242 916,01

44 000,00

286 916,01

95 851,86

8 000,00

110 935,30

103 851,86
726,00

9 617,00

nájem
nájem,energie a ostatní služby
za sociální byt
telefonní poplatky

2 086,00

2 000,00

11 617,00

63 418,46

56 955,61

9 273,32

111 661,30
63 418,46

4 000,00

201 418,65

201 418,65

800,00

71 028,93

4 455,00

4 455,00

bankovní poplatky

7 947,00

267,00

8 214,00

kancelářské potřeby

53 750,40

8 350,00

62 100,40

úklidové a čisticí potřeby

13 897,00

1 806,00

8 757,00

2 400,00

odborná literatura, časopisy
drobný materiál

3 249,00

32 289,00

48,00

3 000,00

potraviny
pohonné hmoty (provoz
sekačky)

6 819,00

3 816,00

8 227,00

cestovné zaměstnanci

4 647,00

600,00

4 075,00

1 000,00

28 879,00

4 600,00

poštovné, výplatné
vzdělávání
propagace, tisk

18 952,00
11 157,00
35 337,00
6 416,74

25 278,74

1 842,00

7 089,00

2 000,00

40 479,00

4 584,61

19 063,50

789,00

789,00
5 075,00
5 000,00

3 487,00

pojištění budov a majetku
ostatní služby (dezinsekce,
web. stránky, revize…)

40 436,50

pořízení DDHM

84 792,90

3 487,00

14 478,89

9 290,47

49 726,97

8 418,00

108 799,90

odpisy HIM

38 029,00

38 029,00

dary přijaté-věcné

13 538,00

13 538,00

755 927,11

5 862 817,60

CELKEM

3 724 433,14

1 110,00

779 725,68

14 479,00

602 731,67

Ostatní náklady zahrnují specifické dětské programy, akreditované vzdělávací kurzy, preventivní
besedy na školách, provoz dvou bytů následné pomoci.
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Výnosy - sociální služby a další projekty
Azylový dům
Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby
Magistrát hlavního města Prahy, sociální služby
Městská část Praha 1
Městská část Praha 9
Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis)
GE Money Bank
AVON Cosmetics, spol. s r.o.
příjem od uživatelek služeb
příjem od uživatelek služeb (fakultativní služby)
Zonta klub Praha Bohemia
Soroptimist Club of Prague
Nadační fond ALBERT
Ušetřená daň r. 2012
Individuální dárci

2 200 000,00
581 000,00
21 000,00
35 000,00
234 343,80
52 000,00
100 000,00
281 764,84
10 111,00
15 000,00
1 543,00
40 000,00
46 041,00
13 900,00

CELKEM

3 631 703,64

Rozdíl mezi celkovými náklady na realizaci služby a celkovými zdroji na financování
ve výši 92.729,50 Kč byl uhrazen výnosem z vlastních příjmů předešlých období.

Odborné sociální poradenství
Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby
Magistrát hlavního města Prahy, sociální služby
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 7
Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis)
Městská část Praha 14
Slovak - Czech Women´s Fund
Individuální dárci
DSA
DMS-Fórum dárců
Výtěžek sbírky
Vzdělávací kurzy
Ušetřená daň r. 2012
CELKEM

170 000,00
36 000,00
29 000,00
31 800,00
10 000,00
208 463,53
30 000,00
100 000,00
32 355,88
100 000,00
4 903,50
1 460,00
6 306,70
5 025,00
765 314,61

Rozdíl mezi celkovými náklady na realizaci služby a celkovými zdroji na financování
ve výši 14.411,07 Kč byl uhrazen výnosem z vlastních příjmů předešlých období.
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Krizová pomoc
Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby
Magistrát hlavního města Prahy, sociální služby
Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis)
Městská část Praha 8

455 000,00
107 000,00
16 731,67
24 000,00

CELKEM

602 731,67

Ostatní výnosy
Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis)
Magistrát hlavního města Prahy
NROS Pomozte dětem!
Naše dítě
Vlastní zdroje – prodej publikací
Úroky z účtu
Nájem v sociálním bytě
PBS Praha 6
Odborné konzultace, vzdělávací kurzy
Město Neratovice - dotace
Přijaté členské příspěvky
Soroptimist Club of Prague
DMS-FÓRUM DÁRCŮ
LMC s.r.o.
Pražská komorní filharmonie
Individuální dárci
Ušetřená daň r. 2012
Penále z neuhrazených faktur od Arbor Iovis

57 050,00
60 000,00
52 350,00
200 000,00
6 142,16
287,20
191 903,00
25 712,00
174 064,30
25 000,00
650,00
10 800,00
399,00
2 299,00
2 185,00
52 111,00
5 934,00
11 309,00

CELKEM

878 195,66

Ostatní výnosy zahrnují další projekty ACORUSu, které vhodně doplňují sociální služby,
finanční dary od dárců a finanční prostředky na projekty, které přesahují účetní rok.

Věcné dary
C&A Moda ČR, v. o. s. (oblečení pro ženy a děti)
Karolína PEAKE (dárky ke Dni matek)
AVON Cosmetics, spol. s r.o. (kosmetické výrobky pro matky a děti, vánoční dárky)
Mladá fronta (časopisy)
Soroptimist Club of Prague (vánoční dárky)
Českomoravská stavební spořitelna (vánoční dárky)
Daniela Peštová (vánoční dárky)
Prague British School (vánoční dárky)
Manželé Kasovi (vánoční dárky)

VÝNOSY CELKEM

5 877 945,58

Účetnictví se v roce 2013 řídilo platnými zásadami zákona č. 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů o účetnictví a vyhláškou 504/2002 Sb., kterými se stanoví účtová osnova
a postupy účtování pro neziskové organizace. Největší položku rozpočtu tvoří mzdové
náklady.
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 (v Kč)

I.
1.
2.
3.
II.
5.
6.
7.
8.
III.
9.
10.
12.
13.
V.
22.
24.
VI.
25.

I.
1.
2.
3.
IV.
13.
15.
17.
VI.
27.
28.
VII.
29.
C.
34.
D.

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ost. nesklad.dodávek
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Ostatní náklady celkem
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek celkem
Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
NÁKLADY CELKEM

Tržby za vl.výkony a zboží celkem
Prodej za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Ostatní výnosy celkem
Ostatní pokuty a penále
Úroky
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospod. před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledem hospodaření po zdanění

Číslo
řádku
001
002
003
004
006
007
008
009
010
011
012
013
015
016
021
027
029

hlavní
759 785,44
259 777,04
109 240,53
390 767,87
875 112,16
111 661,30
6 641,00
0,00
756 809,86
3 849 404,00
2 923 733,00
905 250,00
11 696,00
53 725,00
21 752,00
13 538,00
8 214,00

Činnost
hospodářská
12 600,00
2 637,00
8 784,00
1 179,00
247 255,00
0,00
448,00
0,00
246 807,00
13 880,00
13 200,00
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

celkem
772 385,44
262 414,04
118 024,53
391 946,87
1 122 367,16
111 661,30
7 089,00
0,00
1 003 616,86
3 908 284,00
2 936 933,00
905 930,00
11 696,00
53 725,00
21 752,00
13 538,00
8 214,00

030

38 029,00

0,00

38 029,00

031
042

38 029,00
5 589 082,60

0,00
273 735,00

30 262,00
5 862 817,60

Číslo
řádku
043
044
045
046
057
059
061
063
073
075
076
077
078
079
080
081
082

hlavní
283 402,84
1 638,00
281 764,84
0,00
268 596,20
11 309,00
287,20
257 000,00
696 668,38
696 018,38
650,00
4 242 389,00
4 242 389,00
5 491 056,42
-98 026,18
0,00
-98 026,18

Činnost
hospodářská
386 889,16
0,00
382 385,00
4 504,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386 889,16
113 154,16
0,00
113 154,16

celkem
670 292,00
1 638,00
664 149,84
4 504,16
268 596,20
11 309,00
287,20
257 000,00
696 668,38
696 018,38
650,00
4 242 389,00
4 242 389,00
5 877 945,58
15 127,98
0,00
15 127,98

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
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Rozvaha k 31. 12. 2013 (v Kč)
Stav k prvnímu dni
účetního období
136 674,00
292 848,20
41 381,00
251 467,20
83.703,00
-83 703,00
-156 174,20
-27 730,00
-128 444,20

Stav k poslednímu
dni účet.období
182 348,00
376 551,20
41 381,00
251 467,20
83.703,00
0,00
-194 203,20
-30 006,00
-164 197,20

041
052

3 363 271,61
477 151,19

3 141 150,78
463 862,86

Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem

053
056
069
072
073
074
075
081

168 035,59
305 115,60
4 000,00
2 860 793,06
54 713,00
78 195,50
2 727 884,56
25 327,36

2 676,51
447 186,35
14 000,00
2 648 396,91
19 859,00
97 497,50
2 531 040,41
28 891,01

Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

082
085

25 327,36
3 499 945,61

28 891,01
3 323 498,78

Stav k prvnímu dni
účetního období
2 940 138,02
2 940 138,02
2 618 138,02
322 000,00
0,00
0,00
559 807,59
549 607,59
61 906,59
6 245,00
259 843,00
96 841,00

Stav k poslednímu
dni účet.období
2 764 407,00
2 749 279,02
2 694 409,02
54 870,00
15 127,98
15 127,98
559 091,78
508 424,66
37 449,16
9 245,00
253 232,00
100 122,00

16 530,00
23 034,00
208,00
85 000,00
10 200,00
10 200,00
3 499 945,61

0,00
24 032,00
0,00
84 344,50
50 667,12
50 667,12
3 323 498,78

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí
B.
Krátkodobý majetek celkem
II.
Pohledávky celkem
1.
4.
5.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.

Číslo
řádku
001
010
013
014
017
019
029
035
036

Číslo
řádku
086
087
088
089
091
092
095
106
107
109
111
113

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
I.
Jmění celkem
1. Vlastní jmění
2. Fondy
II.
Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření
B.
Cizí zdroje celkem
III.
Krátkodobé závazky celkem
1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
5. Zaměstnanci
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmu
9. Ostatní přímé daně
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
22. Dohadné účty pasivní
IV.
Jiná pasiva celkem
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

114
115
118
128
130
132
134

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
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Poděkování dárcům
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří naši činnost v minulém roce podpořili
jak finančně, tak i věcným darem či pomocí.

Veřejné zdroje – orgány státní správy a samosprávy, Evropské sociální fondy:
1 000 000 Kč a více:
Do 1 000 000 Kč:
Do 50°000 Kč:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 9 – pronájem budovy, příspěvek na provoz
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Městská část Praha 14
Město Neratovice

Nadační zdroje:
Do 200 000 Kč:
Do 100 000 Kč:
Do 50°000 Kč:

Nadace Naše dítě
Nadační fond Slovak – Czech Women´s Fund
Nadační fond Albert

Firemní dárci, mezinárodní kluby a další zdroje:
Do 100 000 Kč:

Do 50°000 Kč:
Do 20 000 Kč:
Do 10 000 Kč:

Avon Cosmetics, s. r. o.
Diplomatic Spouses‘ Association
The Prague British School
Zonta Klub Praha Bohemia
GE Money Bank
Soroptimist International Club of Prague
Pražská komorní filharmonie
Veolia Transport ČR, a. s.

Individuální dárci:
Do 50 000 Kč:
Do 20 000 Kč:
Do 10 000 Kč:

Karolína Peake
anonymní dárce
Karlheinz Hell
Cara MacCarthy
Marie Knoflíčková
Brigitte Lintner
Vanessa Cucchi
anonymní dárce

Věcné dary:
Avon Cosmetics, s.r.o., C&A Moda ČR, v. o. s., Česká federace potravinových bank,
Českomoravská stavební spořitelna, Daniela Peštová, Iva Gondeková, manželé Kasovi,
Soroptimist club of Prague, The Prague British School
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Služby zdarma:
Nákupní galerie Atrium, Centrum Karlovo náměstí
Rychetský & Partners, s. r. o.
LMC, s. r. o.
Rosmarin Business Center
Zuzana Benešová

Projekt Práce s dětmi - svědky domácího násilí
byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert
v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem

Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na činnosti:
Zdena Bednářová, Pavla Byrne, Markéta Cebrovská, Jiří David, Jiří Fiřt, Petra Haasová,
Kristina Jindrová,Barbora Kardová, Jitka Komendová, Petra Králová, Marie Kubínová,
Kateřina Kuncová, Kateřina Macková, Libuše Nečasová, Štěpánka Pěnkavová, Hana
Prokešová, Jana Reitschlägerová, Lenka Stárková, Zuzana Šafránková, Petr Šilha, Katarína
Šinková, Jan Špalek, Daniela Vodáčková, Iveta Wollerová, Petra Wünschová, ,
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 občanském sdružení
Rada občanského sdružení:
Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, předsedkyně
Mgr. Kateřina Macková, místopředsedkyně
Katarína Šinková, DiS., členka
Jitka Komendová, členka
Petr Šilha, DiS., člen
Kontrolní komise:
Ing. Jana Reitschlägerová, DiS.
Mgr. Marie Kubínová
Registrace sdružení:
Občanské sdružení Acorus, o.s. - registrace Ministerstvem vnitra ČR
dne 10. září 1997 pod číslem jednacím II/s - OVS/1 - 33592/97 - R
IČO: 67 36 52 56
Kontaktní adresa:
Acorus, o.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
Nonstop telefon do azylového domu: 283 892 772
Fax: 283 890 671
E-mail: info@acorus.cz
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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