Vážené dámy a pánové, milí přátelé!
dostává se vám do ruky výroční zpráva za rok 2014, která shrnuje naši celoroční činnost. Zároveň je to
příležitost poděkovat vám všem, kteří jste nám pomáhali postavit se domácímu násilí a udržet kvalitní
profesionální služby pro osoby tímto jevem ohrožené. Opravdu si toho velmi vážíme.
Přeji vám všem hodně úspěchů a těším se, že se budeme potkávat i v dalším roce

Vaše
Zdena Zuzana Bednářová
předsedkyně ACORUS, o. s.
a ředitelka ACORUSu – centra pro osoby ohrožené
domácím násilím
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Činnost ACORUSu
ACORUS, o. s. je nezisková organizace (spolek), která se zaměřuje na všestrannou
pomoc osobám ohroženým domácím násilím (dále DN) a jejich dětem.

napomáhat rozvoji
komplexu činností
z oblasti pomoci
osobám
ohroženým
domácím násilím
a jejich dětem

.

podporovat
a rozšiřovat
prevenci životních
krizí způsobených
domácím násilím

prosazovat
a obhajovat
práva žen a dětí
ohrožených DN,
včetně zajištění
bydlení
azylového typu

rozšiřovat
a prohlubovat
informovanost
odborné i laické
veřejnosti
o problematice
DN

CÍLE
realizovat
vzdělávání
v problematice
domácího násilí a
souvisejících
oblastech
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podporovat
výzkum a
vzdělávání
v problematice
domácího násilí

Sociální služby
ACORUS, o. s. poskytuje tři registrované sociální služby:
Odborné sociální poradenství (§ 37 zákona o sociálních službách)
Krizová pomoc (§ 60 zákona o sociálních službách)
Azylový dům (§ 22 zákona o sociálních službách)

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.

Služby

Celkem osob

Odborné sociální poradenství

223

v tom dětí
neeviduje se

Krizová pomoc

43

22

Azylový dům

48

25

314

47

Počet osob celkem

Počet nových kontaktů
Počet 30minutových intervencí
Počet telefonických kontaktů na nonstop lince

5

215
11 728
1 191

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství bylo poskytováno:
ambulantně
na základě předchozího objednání
bezplatně
po dohodě anonymně

Cílová skupina:
dospělé osoby (muži i ženy) ohrožené domácím násilím
osoby z blízkého okolí ohrožené osoby hledající pro ně pomoc
osoby s psychickými problémy vzniklými jako důsledek v minulosti prožitého
domácího násilí
Poradenství nebylo poskytováno osobám:
kvůli kterým vyhledal/a uživatel/ka pomoc ACORUSu
s agresivním chováním
s projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňují poskytnutí služby
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

PSYCHOLOŽKA
psychologické
poradenství, individuální
psychoterapie
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
řešení domácího násilí,
návrhy k soudu,
doprovody, řešení finanční
situace

konzultace

PSYCHOTERAPEUTKA
individuální
psychoterapie,
skupinová psychoterapie
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PRÁVNIČKA
právní poradenství,
podání k soudu,
zastupování u soudu

KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ SLUŽBY ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Počet osob

223

Počet nových kontaktů

141

Počet 30minutových intervencí

3 389

Trvalé bydliště klientů/ek:

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Neuvedeno

136
43
37

Ústecký kraj

7

Královéhradecký kraj

2

Zlínský kraj

2

Plzeňský kraj

1

Liberecký kraj

1

Zahraničí (Ukrajina, SRN)

2
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v tom mužů 7

Azylový dům
V azylovém domě byloposkytováno:
ubytování na dobu maximálně jednoho roku
odborná pomoc sociálně-právní, terapeutická
možnost přípravy stravy ve společné kuchyni
pomoc při prosazování práv, např. vypracování podání k soudu, doprovod na
jednání
psychoterapeutická podpora (skupinová a individuální terapie, bioenergetická
cvičení, relaxace)
podpůrné programy vzdělávací a rekondiční (výuka základů práce na počítači,
cvičení jógy, sebeobrana, body styling, rukodělné aktivity, jednorázové akce)
specifické terapeutické a volnočasové programy pro děti (arteterapie, videotrénink
interakcí, scénotest)
specifické volnočasové programy pro děti a jejich matky (hry matek s dětmi,
rukodělné činnosti)
Cílová skupina:
dospělé ženy nebo ženy s maximálně 3 dětmi od 3 měsíců do 18 let věku
Služba nebyla poskytována osobám:
nesoběstačným v základní sebeobsluze (je nutná pomoc jiné osoby)
jimž byl v posledních 6 měsících ukončen pobyt z důvodu porušení smlouvy
o pobytu
jež zanechaly v ACORUSu dluh z předchozího pobytu
jejichž zdravotní stav vylučuje pobyt v azylovém domě

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
řešení domácího násilí,
návrhy k soudu,
doprovody, řešení finanční
situace
PSYCHOTERAPEUTKA
individuální a skupinová
psychoterapie,
bioenergetická cvičení,
relaxace

azylový dům

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
pomoc při uplatňování práv a
zájmů, volnočasové aktivity (jóga,
rukodělné činnosti, práce na
počítači, sebeobrana, dámský klub)

PEDAGOŽKA
mapování situace dítěte,
scénotest, arteterapie,
sandplay terapie,
pedagogické poradenství

VIDEOTRENÉRKA
videotrénink interakcí
(VTI)
natáčení běžných situací
v rodině na videokameru,
mikroanalýza činností
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KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ SLUŽBY AZYLOVÝ DŮM

Počet osob

48

Počet nových kontaktů

38

Počet 30minutových intervencí

v tom dětí

4 303

Počet realizovaných případových konferencí
Počet dnů nejdelšího pobytu
Průměrný počet dnů pobytu

14
365
114

Poskytnuté činnosti:
počet 30 minutových intervencí celkem
v tom pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
fakultativní činnosti

Počet odmítnutých zájemkyň o pobyt
Důvod odmítnutí:
v azylovém domě je plná kapacita
žádající osoba není cílová skupina služby

41
22
19

9

4 303
2 901,5
1 401,5

25

Trvalé bydliště klientů/ek:
Počet
Hlavní město Praha
Ústecký kraj
Středočeský kraj
Moravsko-slezský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Zahraničí (SR)

žen
9
6
4
1
1
1
1

dětí
10
10
3
2
1
1
1

Kde získaly klientky kontakt na službu:
orgány sociálně-právní ochrany
různé (jiní odborníci)
organizace zabývající se domácím násilím
internet
intervenční centrum
krizová centra, krizové linky
azylové domy
církevní organizace
různé

4
3
1
2
4
2
3
2
2

Další bydlení po ukončení pobytu v azylovém domě:
pobyt v azylovém domě trvá
7
byt ACORUSu (přechodné bydlení na 1 rok)
5
jiný azylový dům
3
zpět
3
pronájem
2
byt rodinných příslušníků, přátel
2
neuvedeno
1
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Podpůrné vzdělávací a rekondiční programy pro klientky azylového domu:
druh činnosti
výuka na počítači
jóga, sebeobrana, body styling
rukodělné činnosti
jednorázové akce

Vítání jara

počet klientek
3
24
9
205

počet setkání
8
40
5
8

JEDNORÁZOVÉ AKCE
PRO KLIENTKY
V ROCE 2014

Vánoční
besídka

Čarodějnice

Mikuláš

Výlet do
Brum Bambule

Babí léto

Dámský
klub

Vánoční setkání
s Míšou Jílkovou
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Specifické programy pro děti, příp. společné pro matky:
druh činnosti
počet klientů/ek
arteterapie
10
videotrénink interakcí
7
scénotest
16

Specifické volnočasové programy pro děti a jejich matky:
druh činnosti
počet klientů/ek
hry matek s dětmi
24
rukodělné činnosti
12

Telefonické kontakty:
Počet kontaktů na telefonní linku azylového domu

počet setkání
22
25
61

počet setkání
25
4

1 191 volajících

Nejvíce hovorů se uskutečnilo v měsíci září (135) a listopadu (130), nejméně v únoru (78)
a v prosinci (77).
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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Výňatky z hodnocení klientek služby azylový dům

„Na vás je
vždycky spoleh!
Včetně zajištění
bydlení
azylového typu“

„Všem moc děkuji
za sebe i své kluci.
Moc jste nám
pomohli. Dostali
jsme od vás tolik
podpory a síly,
jako nikdy od
nikoho.“

„Mám vás všechny
moc ráda, budete
mi chybět.“

„Vy umíte člověka
povzbudit.“

„Děkuji za pomoc
a za to, že jste mě
podrželi.“

„Děkuji za
obrovskou
podporu, pomoc,
laskavost,
trpělivost a ochotu
nám pomoci.“

„Chci vám všem
poděkovat za
podporu a pomoc,
za nový úsměv.“

„Děkuji,
hodně štěstí
a zdraví všem.“

Výňatky z dopisů klientek služby azylový dům
„…moc mě mrzí, že jsem se s Vámi nestihla rozloučit, ale možná to tak bude lepší. Chci Vám říct, že
jsem už dlouho nepotkala člověka, jako jste Vy. Moc ráda jsem vás poznala, ani nevíte, jak moc jste mi
pomohla. Chci Vám z celého srdce moc poděkovat za kluky i za sebe, hlavně za sebe – otevřela jste mi
v jistých věcech oči. Ráda jsem Vás poznala a vždycky na Vás a celý tým Acorusu budu vzpomínat.“

„…Líba je moc úžasnej člověk, jsem ji tak vděčná za to jak se mnou pracovala, tolik pomoci
a pochopení, často na Vás a Líbu myslím. Nebýt vás kdo ví, jak by to skončilo.“
„...a že jste ráda, že se občas ozvu :-) ... to je moje povinnost, zasloužíte se můj obdiv, Vy

a celý Acorus! Za to co jste pro mě udělali VŽDY!“
„…Paní ředitelko moc Vám, Líbě a celému Acorusu děkuji, že jste mě zvedli, že jste mi
pomohli. Děkuji Vám za to, že mohu opět dýchat a žít svobodný život. Udělali jste pro mě
všichni víc jak kdokoliv jiný a moc si toho vážím. Děkuji za to, jak jste ke mně všichni vlídně
chovali a dokázali jste mi, že jsem člověk, děkuji za to, že nemusím žít se synem ve strachu
tak, jako jsem žila. Vážím si Vás.“
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Krizová pomoc
V rámci krizové pomoci je poskytováno:
bezplatné krizové ubytování na dobu maximálně 5 pracovních dní
sociálně terapeutické činnosti - krizová intervence
pomoc při zajištění stravy ve formě potravinového balíčku a možnost přípravy stravy
ve společné kuchyni
základní sociální poradenství
pomoc při prosazování práv např. vypracování podání k soudu, doprovod na jednání
Cílová skupina:
ženy nebo ženy s dětmi (do 18 let věku) v akutní krizové situaci vzniklé v důsledku
domácího násilí, ženy nebo ženy s dětmi aktuálně ohrožené domácím násilím
Služba nebyla poskytována osobám:
nesoběstačným v základní sebeobsluze (je nutná pomoc jiné osoby) kvůli kterým
vyhledal/a uživatel/ka pomoc ACORUSu
jimž byl v posledních 6 měsících ukončen pobyt z důvodu porušení smlouvy
o pobytu
jež zanechaly v ACORUSu dluh z předchozího pobytu
pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek, které zabraňují poskytnutí
služby
zdravotní stav vylučuje pobyt na krizovém lůžku

KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ SLUŽBY KRIZOVÁ POMOC

Počet osob

43

Počet 30minutových intervencí

Doba využívání služby (pobytu):
Minimální doba pobytu
Maximální doba pobytu
Průměrná doba pobytu

v tom dětí

22

278

2 dny
9 dní
5,9 dní

Počet odmítnutých zájemkyň o pobyt
Důvod odmítnutí:
krizový pokoj je obsazen
žádající osoba není cílová skupina služby
osoba žádá pobyt v rozporu s pravidly

35
22
7
2

(žádající osoba chce ubytovat společně se psem a žádající osoba si chce krizový pobyt objednat
dopředu, v době žádosti jej nepotřebuje)
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Trvalé bydliště klientek:
Počet
Hlavní město Praha
Ústecký kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Zahraničí (SR)

žen
8
5
4
1
1
2

dětí
10
5
5
0
1
1

Další bydlení po ukončení krizového:
azylový dům ACORUSu
jiný azylový dům
do původního bytu bez násilné osoby
neuvedeno
byt rodinných příslušníků, přátel
zpět
ubytovna
krizové centrum
krizový pobyt trvá

7
4
2
2
2
1
1
1
1

15

Poskytování právních informací obětem trestných činů
(obětem domácího násilí)
V rámci poskytování právních informací obětem trestných činů bylo realizováno:
bezplatné předávání právních informací obětem trestných činů - obětem domácího
násilí o právech oběti podle zákona č. 45/2013 Sb.; zejména jde o informace o:
o právech oběti podle zákona o obětech trestných činů
o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu
o průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm
sepisování jednoduchých právních podání; zejména šlo o:
o návrhy na předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle
§§400 až 414 zákona o zvláštních řízeních soudních
o žádosti o přiznání bezplatného zmocněnce dle §51a trestního řádu
o žádosti o peněžitou pomoc obětem trestných činů dle §§23 až 36 zákona
o obětech trestných činů
o trestní oznámení, návrhy na zahájení přestupkového řízení
o stížnosti proti postupu policie
o jednoduché občanskoprávní žaloby směřující k napravení újmy, jež oběti
vznikla v souvislosti s trestným činem
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.);
zejména šlo o:
o podporu při telefonickém kontaktu oběti s danou institucí
o komunikaci s danou institucí (prostřednictvím telefonu, e-mailu) v zájmu
koordinace vedení případu
o doprovod oběti zpravidla na první setkání s danou institucí (např. na první
konzultaci oběti se stanoveným zmocněncem, na konzultaci s úředníkem
Probační a mediační služby aj.)
poskytování informací o dalších formách pomoci obětem trestných činů jako jsou:
o pobyt na krizovém lůžku
o azylové bydlení
o odborné sociální poradenství zaměřené jak na oblast domácího násilí, tak
i jiné oblasti směřující k celkovému řešení sociální situace oběti
o psychologické poradenství, či psychiatrická intervence v případech akutního
krizového psychického stavu klienta/tky v Krizovém centru Riaps, nebo
v Centru krizové intervence Nemocnice Bohnice
poskytování krizové intervence v případě akutní psychické krize klienta/tky
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Cílová skupina:
oběti trestné činnosti podle zákona č. 45/2013 Sb., konkrétně oběti domácího násilí
Poradenství nebylo poskytováno osobám:
kvůli kterým vyhledal/a uživatel/ka pomoc ACORUSu
které se v průběhu jednání chovají verbálně nebo fyzicky agresivně
pod zjevným vlivem alkoholu či jiných návykových látek, které zabraňují poskytnutí
služby
s projevy psychiatrického onemocnění, které zabraňuje poskytnutí služby
zjevně zneužívající postavení oběti podle zákona č. 45/2013 Sb.

KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH INFORMACÍ

Počet osob

43

Počet intervencí

213

Intervence ve službě poskytování právních informací je počítána v rozsahu 60 – 120 minut
podle konkrétní potřeby klientky.
Specifikace intervencí:
Druh
Obecné právní informace
Zpracování bezpečnostního plánu
Jiné informace o trestním řízení
Zprostředkování jednání a doprovod
Žádost o bezplatného zmocněnce
Jiná podání v oblasti trestního řízení
Pomoc s doklady a formuláři
Žádosti o odškodnění
Krizová intervence

počet intervencí
41
13
54
38
13
27
16
3
8
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Další aktivity pro uživatele a uživatelky služeb
Následná pomoc:
Představovala pomoc klientkám z azylového domu a jejich 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 17 osob, z toho 8 žen
a 9 dětí, které v bytech po určitou dobu bydlely a využívaly v ACORUSu službu odborného
sociálního poradenství.
KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ NÁSLEDNÉ POMOCI

Počet osob

17

Počet 30minutových intervencí

v tom dětí

9

427,5

Vzdělávací a preventivní aktivity pro veřejnost
Jednalo se o:
akreditované 8hodinové vzdělávací programy pro odbornou veřejnost
preventivní besedy pro studenty a studentky
KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH A PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

Počet účastníků/ic

642

Počet hodin

166

Počet realizovaných akreditovaných programů

15

Počet realizovaných besed pro studenty/ky

12

Specifikace vzdělávacích programů a účastníků:
Druh
počet realizovaných programů
Práce s dětmi, které zažily domácí násilí
6
Domácí násilí
3
Posttraumatická stresová porucha
2
Individuální plánování v soc. službách
2
Komunikace s osobou ohroženou domácím násilím 2
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počet účastníků/ic
77
36
29
26
18

Dobrovolný audit vzdělávacích programů ACORUSU:
ACORUS se zúčastnil dobrovolného auditu zaměřeného na tři vzdělávací programy (Práce
s dětmi, které zažily domácí násilí, Domácí násilí, Individuální plánování v sociálních
službách).
Výňatek z auditorské zprávy:
„Acorus má u MPSV akreditovaných 5 vzdělávacích programů zaměřených zejména na vzdělávání
pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v oblasti přímé práce s klienty. Kurzy jsou
zaměřeny spíše prakticky, po čemž je poptávka i od samotných účastníků, a jsou realizovány po celé
ČR. Kurzy jsou velice pečlivě administrativně zajištěné, dokumentace je archivována včetně
zhodnocení zpětné vazby, vyhodnocení testů a vydaných osvědčení.
Inspektoři kvality během auditu nezjistili na straně Acorusu žádná pochybení, ani nedostatky.
Auditované kurzy jsou realizovány zcela v souladu s žádostmi o akreditaci, dokumentace k nim je
kompletní a pečlivě vedená. Lektoři kurzů jsou zároveň zaměstnanci Acorusu, jsou vysoce
kvalifikovaní, mají zkušenosti z dlouholeté praxe a dále se vzdělávají na základě svých individuálních
plánů. Sdružení pracuje se zpětnou vazbou účastníků i lektorů a promítá ji do dalších kurzů.“
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Vzdělávací aktivity pro pracovníky a pracovnice ACORUSU
Pracovníci a pracovnice ACORUSU ve sledovaném roce absolvovali:
interní semináře:
o Školení BOZP a PO (p. Ditrich)
o Motivační rozhovory (Mgr. Kateřina Macková)
vlastní akreditované 8hodinové vzdělávací programy
o Práce s dětmi, které zažily domácí násilí
o Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí
o Individuální plánování v sociálních službách
sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik
vzdělávací programy realizované jinými organizacemi:
o Rodinné právo z pohledu nového občanského zákoníku (6 hod.)
o Rodina a bydlení podle nového občanského zákoníku (5 hod.)
o Telefonická krizová intervence se zaměřením na problematiku domácího
násilí a týrání seniorů (6 hod.)
o Motivační rozhovory (40 hod.)
o Transakční analýza (18 hod.)
o Dreamwork (16 hod.)
o Emoční inteligence 6 hod.)
o Financování aktivit NNO (7 hod.)
o Individuální fundraising (7 hod.)
Intervize k práci s dětmi a k odbornému sociálnímu poradenství
Supervize týmu i individuální (supervizorka PhDr. Daniela Vodáčková)
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Benefiční a PR akce pro veřejnost
V roce 2014 se jednalo o akce:
realizované ACORUSem
o Charitativní pochod „ŠLAPEME NÁSILÍ NA PATY“ – 1. ročník
o Den otevřených dveří v poradně s výstavou dětských prací na téma „Domácí
násilí očima dětí“
jiných organizací s účastí AOCRUSu
o Ladies Night pořádanou firmou ECCO
o Veletrh sociálních služeb Prahy 1
o Mikulášský charitativní bazar na Pražské křižovatce
KVANTITATIVNÍ VYHODNOCENÍ POCHODU „ŠLAPEME NÁSILÍ NA PATY“

Počet účastníků/ic

331

Počet ušlých kilometrů

1 985

Počet získaných Kč

60 880
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Informovanost o aktivitách ACORUSU
Webové stránky www.acorus.cz:
Počet návštěv
Unikátní návštěvy (počet osob)

18 733
12 458

Informační materiály:
ACORUS má zpracován soubor informačních materiálů – letáků, plakátů, samolepek, které
pracovníci rozdávají veřejnosti na seminářích, konferencích, besedách, prezentačních akcích
apod. V roce 2014 byly vytištěny:
o nové letáky s kompletní nabídkou služeb
o plakát „Šlapeme násilí na paty“
o pozvánka „Šlapeme násilí na paty“
o pozvánka na Den otevřených dveří v poradně
o spuštěny nové webové stránky www.slapemenasilinapaty.cz

Mediální výstupy:
o TV Nova - Snídaně s Novou – 16. 9. 2014
o Snídaně s Novou – 16. 9. 2014
o TV Barrandov – Zprávy – reportáž z pochodu
o ČT 1 „Dvacetčtyřka“ – 25. 11. 2014
o ČT 1 – 25. 11. 2014 – reportáž ze Dne otevřených dveří
o TV Nova – 25. 11. 2014 - reportáž ze Dne otevřených dveří, rozhovor s ředitelkou
o Radiožurnál zprávy - 22. 9. 2014

Tiskové zprávy vydané ACORUSem:
o V Šárce se pošlape násilí na paty – 3. 9. 2014
o Přes 300 lidí šlapalo násilí na paty - 25. 9. 2014
o Domácí násilí a děti – 25. 11. 2014
o 25. listopad – Mezinárodní den proti násilí na ženách – 25. 11. 2014

Články:
o
o
o
o
o

Dějiny násilí, Marianne, leden 2014
Domácí násilí můžete vyřešit!, Maminka, březen 2014
První krok z pekla domácího násilí musí udělat oběť, Čtrnáctka, 15. 5. 2014
Domov plný strachu, Maminka, září 2014
Domácích násilníků v Praze přibývá, Pražský deník 1. 12.

Daslší prezentace:
o Newsletter ACORUSu č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014
o Prezentace ACORUSU na vizitkách firmy ANNABIS
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Finanční náklady na sociální služby a další projekty
NÁKLADY
mzdové náklady – hrubá mzda
zákonné sociální a zdravotní
pojištění – 34% hrubé mzdy
zákonné sociální pojištění ke
mzdám zaměstnanců
ostatní sociální náklady –
dohody o pracovní činnosti
zákonné sociální a zdravotní
pojištění- k dohodám o
pracovní činnosti
ostatní osobní náklady dohody o provedení práce
zákonné sociální náklady –
stravenky zaměstnanců
služby odborných externích
pracovníků (honoráře)
elektřina
teplo plyn
vodné, stočné
opravy, údržba centra a bytu
odvoz odpadu

AZYLOVÝ
DŮM

KRIZOVÁ
POMOC

OSTATNÍ
NÁKLADY

CELKEM

2 210 711,79

326 665,87

358 904,34

64 045,00

2 960 327,00

767 654,46

109 568,32

121 484,22

19 214,00

1 017 921,00

9 853,00

17 750,00

2 086,00

17 600,00

11 939,00
12 765,00

12 765,00

4 340,00

4 340,00

149 025,00

184 375,00

54 700,00
156 918,00

54 700,00
195 550,00

23 400,00

104 545,00

480 413,00

81 532,28

16 500,00

98 032,28

195 322,70

49 000,00

244 322,70

58 259,31

6 000,00

64 259,31

185 607,00

185 607,00

8 000,00

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

SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

3 617,00
78 743,93

52 336,74

10 952,93

2 383,00

11 617,00
8 040,00

86 783,93

176 477,19

176 477,19

1 000,00

66 672,67

TV + rozhlasové poplatky

5 940,00

bankovní poplatky

5 805,49

936,81

5 940,00

ostatní poplatky

3 576,91

6 300,00

9 876,91

11 000,00

106 512,40

29 232,00

46 100,00

1 200,00

14 146,00

8 820,00

3 561,00

99 670,15

8 000,00

3 073,00

23 191,00

1 585,00

7 121,00

4 000,00

38 001,00

kancelářské potřeby

94 512,40

1 000,00

úklidové a čisticí potřeby

12 868,00

1 000,00

odborná literatura, časopisy

10 946,00

2 000,00

drobný materiál

84 893,15

2 396,00

potraviny
pohonné hmoty (provoz
sekačky)

12 118,00

cestovné zaměstnanci
poštovné, výplatné

3 000,00

580,00

6 742,30

580,00

4 943,00

593,00

7 754,00

500,00

8 254,00

vzdělávání

29 001,00

5 000,00

propagace, tisk

10 130,00

104 719,00

114 849,00

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

18 478,23

564,00

19 042,23

93 050,00

43 454,28

4 714,00

71 064,00

212 282,28

pořízení DDHM

59 470,00

9 856,00

9 922,00

odpisy HIM
dary přijaté-věcné
CELKEM

79 248,00
37 822,00

5 824,00
4 258 535,46

799 880,33

622 830,56

37 822,00

14 539,00

20 363,00

829 047,00

6 510 293,35

Ostatní náklady zahrnují specifické dětské programy, poskytování právních informací obětem trestných
činů, akreditované vzdělávací kurzy, preventivní besedy na školách, benefiční koncert, charitativní
pochod, 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)
Nadace Naše dítě
Avon Cosmetic, s. r. o.
příjem od uživatelek služeb
příjem od uživatelek služeb (fakultativní služby)
VDV - Nadace Olgy Havlové
Soroptimist International Club of Prague
Českobratrská církev
Nadační fond Albert
Srovnáváme, s.r.o.
Deloitte Adv isory, s. r. o.
DSA
Veolia Transport
Vzdělávací kurzy
Příspěvky na provoz (individuální dárci)
CELKEM

2 603 000,00
581 000,00
21 000,00
35 000,00
212 794,90
98 625,00
97 196,67
351 446,00
13 129,00
14 148,00
2 281,00
5 193,00
30 000,00
10 000,00
8 215,00
17 051,00
10 000.00
84 877,89
63 578,00
4 258 535,46

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
Czech Irish Business and Cultural Association
AVON Cosmetics, s. r. o.
DSA
Individuální dárce
Vzdělávací kurzy
CELKEM

156 000,00
133 300,00
29 000,00
26 400,00
20 000,00
192 422,54
30 000,00
50 000,00
44 169,33
82 949,00
32 755,12
2 884,34
799 880,33

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
CELKEM

479 000,00
107 100,00
11 730,56
25 000,00
622 830,56
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Ostatní výnosy
Městská část Praha 9, dotace na provoz (Arbor Iovis)
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo spravedlnosti
Slovak Czech Women’s Fund
Nadace naše dítě
Vlastní zdroje – prodej
Úroky z účtu
Nájem v sociálním bytě
MF DNES-Smlouva o spolupráci
Ušetřená daň z příjmu
Odborné konzultace, vzdělávací kurzy
VDV - Nadace Olgy Havlové
Nadace Preciosa
Přijaté členské příspěvky
Deloitte Audit, s.r.o.
Konečná, Zacha, s.r.o.
CELKEM

107 664,00
60 000,00
66 269,00
3 220,00
1 375,00
13 822,00
42,01
126 025,00
100 000,00
21 470,00
174 144,89
6 000,00
5 000,00
700,00
64 000,00
5 000,00
754 731,90

Ostatní výnosy zahrnují finanční prostředky na další projekty ACORUSu a na projekty, které
přesahují účetní rok.

Věcné dary:
C&A Moda ČR, v. o. s. (oblečení pro ženy a děti)
Česká federace potravinových bank (potraviny)
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s. (dárky pro dobrovolníky)
Annabis, s. r. o. (kosmetické výrobky pro účastníky pochodu)
AHOLD Czech Republic, a. s. (občerstvení pro účastníky pochodu)
Pracovníci FDV, Praha (stravenky pro klientky)
p. Šamalík - fotoaparát
Daniela Peštová a Pavol Habera, Michaela Jílková, manželé Kasovi, Prague British
School, členky pražského Soroptimist klubu, Avon Cosmetics, s. r. o., Nadační fond
Zelený život, Sephora, s. r. o., Oriflame Czech Republic, s. r. o., a Českomoravská
stavební spořitelna (vánoční dárky pro klientky a jejich děti)
Výnosy za rok 2014:
celkem
Výsledek hospodaření za rok 2014 : -74 315,10 Kč

6 435 978,25

Ztráta byla uhrazena z výnosů z hospodářské činnosti (pořádání vzdělávacích kurzů, prodej výrobků
apod.) z minulých účetních období.

Účetnictví se v roce 2014 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. 2014 (v Kč)

I.
1.
2.
3.
II.
5.
6.
8.
III.
9.
10.
12.
13.
IV.
16.
V.
18.
22.
24.
VI.
25.

I.
1.
2.
3.
IV.
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
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
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
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
010
011
012
013
015
016
017
020
021
023
027
029

hlavní
771 766,84
365 152,55
98 032,28
308 582,01
996 063,11
185 607,00
5 901,00
804 555,11
4 214 977,00
3 128 967,00
1 019 371,00
11 939,00
54 700,00
8 300,00
8 300,00
28 382,21
230,00
20 363,00
7 789,21

Činnost
hospodářská
16 294,19
4 295,00
9 504,70
2 494,49
404 998,00
0,00
1 220,00
403 778,00
31 390,00
28 500,00
2 890,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00

celkem
788 061,03
369 447,55
107 536,98
311 076,50
1 401 061,11
185 607,00
7 121,00
1 208 333,11
4 246 367,00
3 157 467,00
1 022 261,00
11 939,00
54 700,00
8 600,00
8 600,00
28 382,21
230,00
20 363,00
7 789,21

030

37 822,00

0,00

37 822,00

031
042

37 822,00
6 057 311,16

0,00
452 982,19

37 822,00
6 510 293,35

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

hlavní
363 292,00
10 346,00
352 946,00
0,00
46 512,01
42,01
46 470,00
716 057,12
715 357,12
700,00
4 806 681,00
4 806 681,00
5 932 542,13
-124 769,03
0,00
-124 769,03

Činnost
hospodářská
503 436,12
0,00
499 561,12
3 875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503 436,12
50 453,93
0,00
50 453,93

celkem
866 728,12
10 346,00
852 507,12
3 875,00
46 512,01
42,01
46 470,00
716 057,12
715 357,12
700,00
4 806 681,00
4 806 681,00
6 435 978,25
-74 315,10
0,00
-74 315,10

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
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Rozvaha k 31. 12. 2014 (v Kč)

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
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. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
13. Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp.orgánů
územ. Samosprávních celků
17. Jiné pohledávky
III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
1. Pokladna
2. Ceniny
3. Účty v bankách
IV.
Jiná aktiva celkem
1.

Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

Číslo
řádku
001
010
013
014
017
029
035
036

Stav k prvnímu dni
účetního období
182 348,00
376 551,20
41 381,00
251 467,20
83.703,00
-194 203,20
-30 006,00
-164 197,20

Stav k poslednímu
dni účet. období
60 823,00
292 848,20
41 381,00
251 467,20
0,00
-232 025,20
-32 075,00
-199 950,20

041
052
053
056
057
064

3 141 150,78
463 862,86
2 676,51
447 186,35
0,00
0,00

3 638 510,83
567 283,35
0,00
517 891,35
43 768,00
-1 876,00

069
072
073
074
075
081

14 000,00
2 648 396,91
19 859,00
97 497,50
2 531 040,41
28 891,01

7 500,00
3 040 178,46
15 763,00
98 670,80
2 925 744,66
31 049,02

082
085

28 891,01
3 323 498,78

31 049,02
3 699 333,83

Stav k prvnímu dni
účetního 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

Stav k poslednímu
dni účet.období
2 599 881,90
2 674 197,00
2 664 697,00
9 500,00
-74 315,10
-74 315,10
1 099 451,93
397 533,05
-73 563,95
5 000,00
221 630,00
115 697,00

24 032,00

22 180,00
1 876,00
106 590,00
701 918,88
701 918,88
3 699 333,83

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
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

115
118
128
130
132
134

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
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84 344,50
50 667,12
50 667,12
3 323 498,78
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Poděkování dárcům
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří naši činnost v roce 2014 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 100 000 Kč
Do 50°000 Kč:

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

Nadační zdroje:
Do 50 000 Kč:
Do 50 000 Kč:
Do 20 000 Kč:

Nadace Naše dítě
Nadační fond Albert
Nadace Preciosa

Firemní dárci, mezinárodní kluby a další zdroje:
Do 300 000 Kč:
Do 100 000 Kč:

Do 20 000 Kč:
Do 10 000 Kč:

Avon Cosmetics, s. r. o.
Diplomatic Spouses‘ Association
Česko-irská asociace CIBCA
The Prague British School
ECCO
Zonta Klub Praha Bohemia
Deloitte Advisory, s. r. o.
Deloitte Audit, s. r. o.
Advokátní kancelář Konečná & Zacha
Česká církev evangelická
ATENTO Česká republika, a. s.
Gastro Ambroisie, s. r. o.
Soroptimist International Club of Prague

Individuální dárci:
Do 25 000 Kč:
Do 10 000 Kč:

Daniela Peštová
anonymní dárce
Cara MacCarthy
Hana Klusová
Marie Knoflíčková
Brigitte Lintner
Pracovníci UniCredit Bank
anonymní dárce
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Věcné dary:
Avon Cosmetics, s.r.o., C&A Moda ČR, v. o. s., Česká federace potravinových bank,
Českomoravská stavební spořitelna, Daniela Peštová, manželé Kasovi, Soroptimist club of
Prague, The Prague British School, pracovníci Fondu dalšího vzdělávání, Michaela Jílková,
Annabis, s. r. o., Sephora, s. r. o., Oriflame s. r. o., Nadační fond Zelený život

Služby zdarma:
Petra Rosická – organizace akcí pro veřejnost
Mgr. Zuzana Šafránková – právní služby
JUDr. Markéta Cebrovská – právní služby
Rodinné divadlo Rolnička - Jarmila Enochová – divadelní představení pro děti
Rychetský & Partners, s. r. o. – personální poradenství
Cara MacCarthy – výuka angličtiny
Ing. Vendula Věcková – překlady do angličtiny

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 Zuzana Bednářová, Pavla Byrne, Jiří David, Kateřina Dvořáková, Jiří Fiřt, Petra
Haasová, Jaroslava Chaloupková, Kristýna Jindrová, Veronika Jirásková, Barbora Kardová,
Jitka Komendová, Petra Králová, Marie Kubínová, Kateřina Macková,
Libuše Nečasová, Štěpánka Pěnkavová, Hana Prokešová, Jana Reitschlägerová,
Lenka Stárková, Petr Šilha, Katarína Šinková, Jan Špalek, Jana Ťoupalíková, Nikola Váňová,
Olga Vlachová, 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 spolku ACORUS, o. s.
Rada spolku:
Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, předsedkyně
Ing. Iveta Wollerová, místopředsedkyně
Katarína Šinková, DiS., členka
Jitka Komendová, členka
Petr Šilha, DiS., člen
Kontrolní komise:
Ing. Jana Reitschlägerová
Štěpánka Pěnkavová, DiS.
Registrace spolku:
ACORUS, o.s. – zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl L, vložka 8396,
datum zápisu 1. 1. 2014, datum vzniku 10. 9. 1997
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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