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Acorus calamus 
(puškvorec obecný) 

 

je vodní rostlina, 

která pomáhá  

pročistit celé tělo. 

 
 
 

acorus 
 

v přeneseném slova smyslu 

pomáhá pročistit  

mezilidské vztahy, zejména  

nezdravé vztahy v rodině 

a podává pomocnou ruku 

všem ženám, které  

se ocitly v krizové situaci. 
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Úvodní slovo 
 
Vážení čtenáři této výroční zprávy, milí přátelé,  
dovolte mi opět po roce shrnout aktivity občanského sdružení Acorus a provozovaných 
služeb v rámci Psychosociálního centra Acorus. Rok 2007 byl pro nás významný a těžký.  
 
Významnou skutečností bylo, že v uvedeném roce uplynulo 10 let od založení sdružení. 
Vzhledem k tomu, že vlastní aktivity v sociální oblasti však začalo sdružení realizovat až 
v roce následujícím, kdy zahájilo provoz Psychosociálního centra Acorus a poskytlo pomoc 
prvním obětem domácího násilí, rozhodli jsme se tuto událost oslavit až v roce následujícím. 
Přesto bych chtěla vzpomenout toto výročí a poděkovat všem, kteří stáli u zrodu občanského 
sdružení Acorus. 
 
V první polovině roku jsme se potýkali s velkými těžkosti v oblasti financování našich 
služeb. Poprvé po deseti letech jsme měli vážné finanční problémy, které byly způsobeny 
skutečností, že z Magistrátu hlavního města Prahy jsme obdrželi dotaci ve výši 6,5 % toho, co 
jsme od něj obdrželi v roce předcházejícím. Tato částka byla nejnižší od počátku naší 
existence a my v první třetině roku bojovali doslova o přežití. Zde patří velké poděkování 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které nám navýšilo finančních prostředky a my 
nemuseli zavřít zařízení a ukončit mnoho let poskytované a zavedené služby. Tato pomoc je 
pro nás velký závazek směřující k tomu, abychom poskytovali vysoce kvalitní sociální 
služby.  
 
S tím souvisí i další aktivity minulého roku, a to registrace služeb, na níž jsme intenzivně 
pracovali. Odměnou nám byla skutečnost, že jsme registraci obdrželi mezi prvními a 
nemuseli nic předělávat. Uplynulý rok byl charakterizován také tím, že jsme poprvé zkoušeli 
poskytovat služby na základě standardů kvality sociálních služeb a po celý rok jsme živě 
diskutovali, dotvářeli a modifikovali vnitřní pravidla a metodiky pro poskytování služby. 
Nadále je tato oblast velmi živá a stále s vytvořenými materiály pracujeme. 
 
Novou zkušeností pro nás bylo zajištění odborného programu a jeho organizace pro 
ázerbajdžánskou delegaci pracovnic ženských organizací.  
 
Výroční zpráva poskytuje vždy prostor poděkovat všem, kteří se na naší práci podíleli jak 
finančně, tak i materiálně. Dík patří také pracovníkům a pracovnicím Acorusu za jejich 
nasazení, aktivitu a schopnost překonávat překážky s optimismem. Děkuji i dobrovolníkům 
a dobrovolnicím, kteří své síly věnovali práci pro naše zařízení. 
 

 

 
 
Vaše Zdena Bednářová 
předsedkyně občanského sdružení Acorus 
a ředitelka Psychosociálního centra Acorus 
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Základní údaje o občanském sdružení 
 
 

Rada občanského sdružení: 
 

Mgr. Zdena Bednářová, předsedkyně 

Bc. Kateřina Macková, místopředsedkyně 

PhDr. Hana Prokešová, členka  

Olga Holendová, DiS., členka  

Jitka Komendová, členka  

 
Kontrolní komise: 

 

Katarína Šinková, DiS. 

Bc. Kateřina Bláhová 

 
Registrace sdružení: 

 

Občanské sdružení Acorus - registrace Ministerstvem vnitra ČR 
dne 10. září 1997 pod číslem jednacím  II/s - OVS/1 - 33592/97 - R 

IČO: 67 36 52 56 
 

Kontakt: 
 

Kancelář Psychosociálního centra Acorus 
Legerova 20  
120 00 Praha  

 
Non-stop telefon: 283 892 772 

Fax: 283 890 671 
E-mail: acorus@iol.cz, info@acorus.cz  

Webové stránky: www.acorus.cz  
 

Bankovní spojení: 
Komerční banka, Podvinný mlýn 2, 180 41 Praha 8 

Číslo účtu: 193938820257/0100 
Číslo účtu pro účely veřejné sbírky: 35 – 6022200297/0100 
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Poslání, okruh osob, kterým jsou služby určeny,  
cíle a principy poskytování služeb 

 
Poslání: 
 
Acorus, občanské sdružení, provozuje Psychosociální centrum Acorus, poskytující 
osobám ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání nepříznivé sociální 
situace. Poskytované služby respektují lidskou důstojnost, vychází z individuálních 
potřeb uživatelů služeb, podporují rozvoj samostatnosti a začlenění do běžného 
života bez přítomnosti násilí. 
 
Pomoc je poskytovaná prostřednictvím služeb azylový dům, odborné sociální 
poradenství a krizová pomoc. 
 

Okruh osob, kterým jsou služby určeny: 
 
Uživateli/kami služeb jsou osoby ohrožené domácím násilím, ženy nebo ženy s dětmi 
(v případě sociálního poradenství i muži), které jsou ohrožené domácím násilím. 
 
Specifikace okruhu osob, kterým je poskytována krizová pomoc nebo pobyt 
v azylovém domě: 

• dospělé ženy nebo ženy s maximálně 3 dětmi do 18 let věku  
• aktuálně odcházející ze společné domácnosti s násilnou osobou nebo se před 

násilnou osobou skrývající (platí pro azylový dům) 
• aktuálně ohrožené domácím násilím nebo v akutním krizovém psychickém 

stavu v důsledku prožitého násilí (platí pro krizovou pomoc) 
• hlášené na území ČR k trvalému pobytu nebo další osoby uvedené v § 4, 

odstavec 1 b) – f) zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách 
• jejich zdravotní stav nevylučuje poskytnutí pobytu 
• explicitně vysloví zájem o nabízené sociální služby 

 
Specifikace okruhu osob, kterým je poskytováno odborné sociální poradenství: 

• dospělé osoby zažívající násilí nebo osoby, které pro ně hledají pomoc  
• nejsou pod vlivem psychoaktivních látek 
• explicitně vysloví zájem o nabízené sociální služby 
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Cíle: 
 
Strategický cíl organizace: 
 
Stabilizace služeb ve prospěch individuální podpory uživatelů/ek služeb směřující 
k překonání jejich nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začlenění do běžného 
života bez přítomnosti násilí. 
 
 
Dlouhodobé cíle: 
 
1. Zabezpečení fungujícího systému služeb a ochrany ohrožených osob před 

domácím násilím. 
 
2. Zkvalitnění individuálního plánování a rozvoj aktivit podporujících sociální 

začleňování osob ohrožených domácím násilím. 
 
3. Finanční stabilizace služby. 
 
 
Principy poskytování služeb: 
 
• Respektování práv a důstojnosti uživatelů/ek služeb vychází z etického kodexu.  

• Rozhodnutí uživatele/ky služeb týkající se řešení jeho/jí sociální situace je plně 

respektováno, nabízená pomoc není podmiňována přijetím konkrétního řešení. 

• Pracovníci/ice předcházejí diskriminaci a stigmatizaci uživatelů/ek služeb.  

• Soukromí a další práva uživatelů/ek služeb jsou pracovníky/icemi plně 

respektována. Uživatelům/kám služeb pracovníci/ice vykají a při oslovování 

respektují jejich přání.  

• Poskytovaná pomoc je individuální povahy, s uživatelem/kou služeb je uzavírán 

kontrakt (smlouva, individuální plán), ve kterém si stanovuje své cíle a volí 

individuální služby. 

• Pracovníci/ice motivují uživatele/ky služeb k samostatnému překonání 

nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku domácího násilí a posilují jejich 

rozhodnutí směřující k sociálnímu začlenění do společnosti. 
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Historie organizace 
 
 

1997 
• vznik občanského 

sdružení Acorus 
• zahájení spolupráce 

s městskou částí Praha 9 
• získání prostor pro 

provozování centra pro 
ženy v krizi – oběti 
domácího násilí 

• rekonstrukce objektu 
centra 

1998 
• dokončení rekonstrukce 

objektu 
• zpracování koncepce a 

metodiky 
• zabezpečení vnitřního 

vybavení centra 
• zahájení ambulantního 

provozu 
• zahájení pobytového 

programu  

1999 
• plné rozšíření 

pobytového programu 
• zprovoznění krizových 

lůžek 
• zahájení vícezdrojového 

financování 
• zahájení podpůrných 

programů pro ženy 
• zahájení specifických 

programů pro děti 
• počátek realizace 

vzdělávání pro sociální 
pracovníky úřadů a 
neziskových organizací 

• zahájení spolupráce se 
sponzory 

2000 
• vybrání Acorusu jako 

modelového projektu do 
skupiny specialistů pro 
sociální politiku 
ve městech při Radě 

Evropy a účast na 
závěrečné mezinárodní 
konferenci v Oslo 

• zahájení mediálních 
aktivit 

• rozšíření služeb - 
zavedení videotréninku 
interakcí 

2001 
• zahájení mezinárodní 

spolupráce (partnerství) 
s polskými kolegy 
z organizace 
Stowarzyszenie „B-4“ 
z Rzeszowa na projektu 
Phare 

• realizace a lektorské 
zajištění vzdělávacího 
semináře pro polské 
odborníky v Acorusu 

• realizace semináře o 
práci s násilnými 
partnery vedeného 
lektorem z USA 

• zahájení spolupráce se 
Soroptimist 
International Club of 
Prague 

2002 
• koncipování následné 

pomoci pro uživatelky 
služeb 

• zahájení práce 
svépomocné skupiny 
uživatelek služeb 
Acorusu 

• zahájení vydávání 
čtvrtletního zpravodaje 
Acorusu „Úsměv“ 

• spolupráce s Probační a 
mediační službou 
Praha 9 – výkon obecně 
prospěšných prací 

• účast na konferenci 
k domácímu násilí 
v Polsku 

• ve spolupráci 
s Městským centrem 
sociálních služeb 
uspořádání semináře 
pro pražské sociální 
pracovníky oddělení 
péče o rodinu a dítě 

• zprovoznění detašované 
kanceláře pro 
ambulantní programy 

• rozšíření služeb 
o právní pomoc 

• zahájení spolupráce 
s klubem Zonta 

2003 
• realizace vzdělávacích 

kurzů v problematice 
domácího násilí 
určených pro pedagogy 
středních a vyšších 
odborných škol sociálně 
právních, pedagog. 
a zdravotnických 

• zpracování a vydání 
Manuálu o domácím 
násilí 

• rozšíření služeb 
následné pomoci 
o sociální byt 

• realizace vzdělávacích 
kurzů pro sociální 
pracovníky neziskových 
organizací i veřejného 
sektoru 

• vyškolení všech 
pracovníků centra 
sloužících na lince 
v telefonické krizové 
intervenci  

• spoluúčast na mediální 
kampani „Stop násilí na 
ženách“ 
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2004 
• spoluúčast na založení 

Koordony – koalice 
organizací proti 
domácímu násilí na 
ženách 

• realizace vzdělávacích 
kurzů pro sociální 
pracovníky neziskových 
organizací i veřejného 
sektoru 

• odborné zajištění 
seminářů pro 
pedagogická centra 
Karlovy Vary a Ústí nad 
Labem a pro sociální 
odbor městské části 
Praha 12 

• realizace pilotního 
preventivního semináře 
pro studenty gymnázia 
v Dobříši 

• zavedení služby e-
mailového poradenství 

2005 
• uzavření partnerství 

s městskou částí Praha 9 
a zahájení práce na 
projektu 

• uzavření partnerství 
s organizací proFem, 
o.p.s. a zahájení 
spolupráce na projektu 
„Mosty pro ženy“ 

• získání finančních 
prostředků 
z Evropských 
strukturálních fondů 

• příprava a koncipování 
obsahu kurzů pro ženy 
dotčené násilím 

• vydání publikace 
„Průvodce trestním 

řízením pro oběti 
domácího násilí“ 

• pilotní zavedení 
kontaktní terénní 
sociální práce 

• zahájení činnosti 
poradny pro oběti 
domácího násilí na 
městské části Praha 9 
a v Neratovicích 

• realizace Veřejné 
vánoční sbírky  

• uzavření partnerství 
s obchodním domem 
Tesco Zličín 

2006 
• ve spolupráci s m. č. 

Praha 9 realizace 
vzdělávacích kurzů pro 
matky na rodičovské 
dovolené  

• ve spolupráci 
s organizací proFem, 
o.p.s. realizace 
vzdělávacích kurzů pro 
ženy, které zažívaly 
násilí ve vztahu 

• ve spolupráci s MPSV 
ČR realizace školení 
sociálních pracovníků/ic 
sociálně právní ochrany 
ve všech krajích ČR 

• zpracování publikace 
„Studijní materiál o 
problematice domácího 
násilí pro pracovnice a 
pracovníky orgánů 
sociálně – právní 
ochrany“ 

• realizace Veřejné 
vánoční sbírky 

• zahájení práce na 
Standardech kvality 
sociálních služeb 

2007 
• registrace služeb 

azylový dům, krizová 
pomoc, odborné 
sociální poradenství 

• práce na vnitřních 
pravidlech a 
metodikách v rámci 
naplnění standardů 
kvality sociálních 
služeb 

• zajištění odborného 
programu pro delegaci 
ženských neziskových 
organizací 
z Ázerbajdžánu 

• realizace dalších 
vzdělávacích kurzů pro 
ženy znevýhodněné na 
trhu práce (pro matky 
na rodičovské dovolené, 
ženy, které zažívaly 
násilí ve vztahu, ženy ve 
věku okolo 50 let a 
starší), jeden projekt 
zajišťován v partnerství 
s m. č. Praha 9, druhý 
s proFem, o.p.s. 

• intenzivní spolupráce 
s Intervenčním centrem 
Praha 

• lektorské zajištění 
seminářů 
o posttraumatické 
stresové poruše, 
organizováno ve 
spolupráci s organizací 
proFem, o.p.s. 

• spolupráce s Člověkem 
v tísni – vedení besed 
v rámci Karnevalu 
rozmanitosti 

• realizace kurzu pro 
studenty gymnázia  
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Organizační struktura 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

RADA 
OBČANSKÉHO 

SDRUŽENÍ 

ŘEDITELKA 
PSYCHOSOCIÁLNÍHO 

CENTRA 

ZÁSTUPKYNĚ 
ŘEDITELKY 

VEDOUCÍ PROVOZU 
(ADMNISTRATIVNĚ 

HOSPOD. PRACOVNICE) 

 
ÚDRŽBÁŘ 

PRACOVNÍCI/CE 
AZYLOVÉHO 

DOMU 

PRACOVNICE 
PORADNY 

PRACOVNÍCI/CE 
KRIZOVÉ POMOCI 

 
ÚČETNÍ 
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Sociální služby 
 
Psychosociální centrum Acorus poskytuje osobám ohroženým domácím násilím včasnou 
sociální, právní, socioterapeutickou, psychoterapeutickou a pedagogickou pomoc.  
 
Azylový dům: 

Představuje intenzivní práci s ženami ohroženými domácím násilím a jejich dětmi spojenou 
s poskytnutím ročního bydlení v azylovém domě. Součástí je zajištění naprosté bezpečnosti 
uživatelek služby, proto není adresa zařízení běžně zveřejňována, k dispozici je pouze 
odborným pracovištím. Informace o službě i možnostech řešení domácího násilí lze získat na 
non stop telefonní lince. 

V azylovém domě jsou ženám poskytovány tyto činnosti: 

- ubytování 
- pomoc při zajištění stravy 
- základní sociální poradenství 
- pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů 
- podpůrné programy (sociální terapie, videotrénink interakcí, vzdělávací a rekondiční 
aktivity) 
- specifické programy pro děti (terapeutické a volnočasové) 
 
Odborné sociální poradenství: 

Představuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím poskytovanou 
ambulantně nebo v terénu, včetně e-mailového poradenství. 

V rámci odborného sociálního poradenství jsou ohroženým osobám poskytovány tyto 
činnosti: 
- zprostředkování kontaktu na odborná pracoviště poskytující navazující služby (právní, 
psychiatrické, intervenční apod.) 

- sociálně terapeutické činnosti (individuální a skupinová terapie, pedagogické poradenství) 
- pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů (odborné sociální a právní poradenství) 
 
Krizová pomoc: 

Představuje pro ohrožené osoby možnost krátkodobého ubytování v bezpečném prostředí na 
pět pracovních dní s poskytnutím krizové intervence. Cílem krizové pomoci je zamezení 
pokračování násilí, získání odstupu od aktuální situace, regenerace psychických a fyzických 
sil a hledání adekvátního řešení. 

Součástí krizové pomoci jsou tyto činnosti: 
- poskytnutí ubytování a pomoci při zajištění stravy 
- sociálně terapeutické činnosti (krizová intervence a krátkodobá podpůrná terapie) 
- základní sociální poradenství 
- pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů  
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Formy práce při poskytování sociálních služeb: 

 

• individuální práce: individuální poradenství, terapie, videotrénink interakcí, práce 
s individuálním plánem, vzdělávací aktivity, terénní kontaktní sociální práce  

• skupinová práce: skupinová terapie, tematické skupiny 

• komunitní práce: pravidelná komunitní setkávání, komunitní pravidla, komunitní 
spolubytí 

• práce s rodinnými příslušníky: práce s dětmi, rodiči, event. s novými partnery/kami 
uživatelů/ek  

• anonymní poradenství a předávání informací: telefonická krizová intervence, e-mailové 
poradenství 

 
 
Kvantitativní údaje týkající se sociálních služeb: 
 

1. Počet uživatelů a uživatelek služeb: 
V roce 2007 využilo služeb Psychosociálního centra Acorus celkem 333 uživatelů a 
uživatelek služeb, z toho 260 žen, 3 muži, 63 dětí. 22 anonymně formou e-mailového 
poradenství. 
 
Počty uživatelů/ek služeb (žen, mužů, jejich dětí, příp. dalších rodinných příslušníků) 
v jednotlivých programech znázorňuje následující tabulka: 

 

 

SLUŽBA 

 

FORMA 

POČET 
DOSPĚLÝCH 

UŽIVATELŮ/EK 

 

POČET DĚTÍ 

AZYLOVÝ DŮM pobytově 29 34 

SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 

 218 netýká se 

z toho: ambulantně 151 netýká se 

 v terénu 45 netýká se 

 e-mailově 22 netýká se 

KRIZOVÁ POMOC pobytově 23 29 

POSKYTOVANÉ 
SLUŽBY 

CELKEM 270 63 
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2. Počet třicetiminutových intervencí:  
Ve sledovaném roce poskytli pracovníci a pracovnice Acorusu uživatelům a uživatelkám 
služeb celkem 3 859 třicetiminutových intervencí. Přesné rozčlenění do jednotlivých služeb a 
činností znázorňuje následující tabulka: 

 

 

SLUŽBA 

 

CELKEM 

Sociálně 
terapeutické 

činnosti nebo 
základní 
sociální 

poradenství 

Pomoc při 
uplatňování 

práv 

a oprávněných 
zájmů 

 

Jiné 

AZYLOVÝ DŮM 920 306 161 453 

SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 

2 553 

 

2 213 296 44 

KRIZOVÁ POMOC 386 132 251 3 

CELKEM  

ZA VŠECHNY SLUŽBY 

3 859 2 651 708 500 

 

3. Počet telefonických kontaktů: 

Do azylového domu Psychosociálního centra Acorus lze telefonovat 24 hodin denně. Volající 
mohou získat informace o poskytovaných službách i o možnostech řešení domácího násilí. 

Ve sledovaném roce tuto možnost využilo celkem 234 volajících. 
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Fakultativní služby 
 
Následná pomoc: 

Představuje pomoc uživatelce služby azylového domu a jejím dětem po ukončení pobytu. 
Ženy, které ukončily pobytový program v azylovém domě, mohou na dobu určitou využít 
následné bydlení v sociálním bytě provozovaném občanským sdružením Acorus. 

Následnou pomoc ve formě bydlení v sociálním bytě využilo celkem 13 osob, z toho 5 žen a 
8 dětí, které v bytě po určitou dobu bydlely a využívaly v Acorusu službu odborného 
sociálního poradenství. 

 
NÁSLEDNÁ POMOC 

 

POČET 
DOSPĚLÝCH 
UŽIVATELEK 

 

POČET DĚTÍ 

SOCIÁLNÍ BYT 5 8 

 

 
Podpůrné programy: 

Představují doplňkové vzdělávací a rekondiční aktivity určené pro všechny uživatelky 
služeb azylového domu. Patří sem výuka práce na počítači, výuka angličtiny, cvičení žen, 
keramika, rukodělné činnosti a čtvrtletní akce. Počty akcí ve sledovaném roce znázorňuje 
následující tabulka: 

 

 

PODPŮRNÉ 
PROGRAMY 

POČET PROGRAMŮ 

ZA ROK 

výuka angličtiny  18 

výuka základů práce na 
počítači  

84 

cvičení  5 

rukodělné činnosti 12 

keramika  5 

čtvrtletní akce 4 
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Specifické programy pro děti: 

Jsou určeny pro děti uživatelek služeb Acorusu, kterým pomáhají překonat deficity 
v sociální oblasti vyvolané přítomností násilí v rodině. Programy obsahují arteterapii, klub 
her, relaxační masáže, pohybové hry, hry a rukodělné činnosti matek s dětmi a další 
volnočasové činnosti jako sportovní a rukodělné aktivity, klub Jahoda, výjezdy na koně 
apod. Počty akcí ve sledovaném roce znázorňuje následující tabulka: 

 
SPECIFICKÉ PROGRAMY 

PRO DĚTI 
POČET PROGRAMŮ 

ZA ROK 

artetarapie 41 

klub her 48 

relaxační masáže 43 

klub Jahoda 57 

pohybové hry 38 

videotrénink interakcí 40 

hry a rukodělné činnosti matek 
s dětmi 

41 
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Osvětová a vzdělávací činnost 
 

Vzdělávací aktivity pro ženy: 

Jednalo se o dvouměsíční a tříměsíční vzdělávací kurzy zaměřené na zvýšení šancí žen 
uplatnit se na trhu práce a v důsledku toho zamezení jejich sociálnímu vyloučení a podpora 
jejich ekonomické soběstačnosti. Kurzy byly obsahově členěny na vzdělávací (výuka práce 
na počítači, příp. angličtiny) a psychosociální část, ve které se ženy učily napsat 
strukturovaný životopis a motivační dopis, jak vystupovat při výběrovém řízení, kde hledat 
práci a zaměřovaly se na sebepoznání ve vztahu k trhu práce. Statistické údaje uvádí 
následující tabulka: 

 
KURZY PRO ŽENY 

 
POČET KURZŮ, 

SEMINÁŘŮ 
POČET 

ÚČASTNÍKŮ/IC 
POČET  
HODIN 

pro matky na rodičovské dovolené 
(projekt v partnerství s m.č. Praha 9) 

8  74 384 

pro ženy ve věku okolo 50 let 
(projekt v partnerství s proFem) 

2 28 100 

pro ženy dotčené domácím násilím 
(projekt v partnerství s proFem) 

1 14 90 

 
Vzdělávací aktivity pro odborné pracovníky a pracovnice: 

Jednalo se o vícedenní vzdělávací kurzy zaměřené na problematiku domácího násilí, 
posttraumatickou stresovou poruchu, práci s uživateli sociálních služeb. Účastníky/cemi 
vzdělávání byli/y především sociální pracovníci a pracovnice úřadů nebo neziskových 
organizací, kteří/ré přímo pracují s uživateli/kami sociálních služeb a pedagogičtí 
pracovníci/ice. Statistické údaje uvádí následující tabulka: 

 
KURZY PRO ODBORNÉ 

PRACOVNÍKY/ICE 
POČET 

KURZŮ, 
SEMINÁŘŮ 

POČET 
ÚČASTNÍKŮ/IC 

POČET  
HODIN 

dvoudenní seminář pro pedagogické 
pracovníky a pracovnice z Prahy a 
Středočeského kraje 

 

2 

 

18 

 

24 

dvouleté vzdělávání pracovníků/ic 
Farní charity Roudnice n. Labem 

 

9 

 

14 

 

54 

dvoudenní seminář pro 
pracovníky/ice Farní charity Roudnice 
n. Labem 

 

1 

 

20 

 

16 

Semináře o posttraumatické stresové 
poruše  

 

10 

 

90 

 

30 
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Vzdělávací aktivity pro studenty: 

Jedná se o jednorázové přednášky, příp. semináře a jeden celoroční výcvik studentů 
gymnázia Dobříš, zaměřený na prevenci násilí formou nácviku sebevyjádření, 
kooperativního chování, konstruktivních forem řešení konfliktních situací, podpory 
samostatného rozhodování a přebírání odpovědnosti za svoji volbu atd. 

 
CELOROČNÍ VÝCVIK PRO 

STUDENTY/KY GYMNÁZIA 
DOBŘÍŠ 

POČET KURZŮ, 
SEMINÁŘŮ 

POČET 
ÚČASTNÍKŮ/IC 

POČET  

HODIN 

víkendový seminář 3 12 50 

 

 
Mediální a osvětové činnosti: 

Mediální a osvětová činnost zahrnuje rozšiřování informací o problematice domácího násilí 
mezi veřejnost prostřednictvím mediálních výstupů, diskusních klubových pořadů, letáků, 
informačních panelů a propagačních materiálů Acorusu.  
 
V roce 2007  byly v oblasti medializace realizovány následující aktivity: 
Články v novinách a časopisech 
• The Prague Post – 3.9.2007 – Domestic abuse law a major step – rozhovor s ředitelkou  
• Právo – 8.3.2007 – Úřady neumějí bránit násilníkům v dalším teroru – komentář ředitelky  
• Pražský deník – 13.3.2007 – Týraná v Kobylisích je jen špičkou ledovce -  komentář 

ředitelky  
• Pražský deník – 13.3.2007 – Násilí oběť vždy poznamená – rozhovor s ředitelkou  
• Bulletin Sdružení linek bezpečí – 12/2007 – rozhovor se zástupkyní ředitelky  
 
Rozhlasové vysílání: 
• Český rozhlas 2 Praha – 17.8.2007 v 15,33 – Pomáháme si – rozhovor se zástupkyní 

ředitelky  
 
Webové stránky: 
• www.ta-gita.cz – únor 2007 - tisková zpráva k intervenčním centrům – rozhovor 

s ředitelkou 
•  www.ta-gita.cz – 8.10.2007 – informace o poradně Acorusu 
• http//zpravodajství.ecn.cz – 3.10.2007 – informace o poradně Acorusu 
 
Akce realizované Acorusem ku příležitosti 25. listopadu, Mezinárodního dne proti násilí 
na ženách: 
• Diskusní večer o domácím násilí pro veřejnost (studenty) s názvem „Láska, která bolí“ 
• Vytvoření plakátu s tematikou domácího násilí a jeho distribuce na všechny sociální 

odbory úřadů městských částí Prahy 
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Ohlasy uživatelek služeb 
 

Poděkování Psychosociálnímu centru Acorus: 

 
Ač člověk osobně nastaven ku pomoci druhým, profesí i vysokoškolským vzděláním sociální 
pracovnice, stala jsem se obětí domácího násilí a po mnoha letech bezmoci, studu a těžkého 
rozhodování se svými dvěma dětmi na několik měsíců i klientem Psychosociálního centra 
Acorus. 
 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům zde i jeho zřizovatelům. 
Psychosociální centrum Acorus se pro mne stalo synonymem skutečné pomoci a dobře 
prováděné sociální práce a doslova zářným příkladem, jak výborně může nezisková 
organizace fungovat.  
 
Vysoce oceňuji obrovskou profesní i lidskou připravenost všech pracovníků Acorusu, kteří 
jsou ochotni klientům poskytnout pomoc v kteroukoli denní i noční hodinu a zároveň si 
dokáží udržet nutný odstup tak, aby nebyl porušen zdravý vztah pracovník – klient.  
 
Kromě krátkodobého ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi či v jednom bytě na 
půli cesty v klasické zástavbě, poskytování informací  a pomoci při zajišťování úředních věcí, 
nabízejí klientům i mnoho podpůrných aktivit – konzultace s psychologem, s právničkou, 
skupinová sezení, arteterapii a keramiku pro děti i pro dospělé, pohybové aktivity pro děti, 
dětské masáže, dětský klub, výuku na počítači, výuku angličtiny, jednorázové akce a výlety 
apod. 
 
Nakonec čas v mém životě nejtěžší, čas prožitý v Psychosociálním centru Acorus byl pro 
mne a mé děti nejen velkou a těžkou lekcí a životní zkouškou, ale i časem regenerace sil a 
příjemně a bohatě prožitého léta a podzimu.  

klientka Radka 
 
 

 
 
 
Moc vás zdravím a jsem ráda, že jsem měla to štěstí a poznala Acorus a vás všechny. Děláte 
pro nás moc, ani nevíte, jakou mně to dává sílu, že toto vše dokáži vydržet. Jsem ráda, že 
jsem měla takovou maminku a rodinu, a proto vše vydržím. Jsem konečně spokojená, i když 
jsem se zatím nedostala ani do kina, ale věřím, až to vše poplatím, tak pak už to bude 
snadnější. 
Manželovi nadále neodpovídám, ani neví, kde bydlím. Mé dospělé děti to už začínají chápat. 
 
Moc vás zdravím          Táňa 
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Projekty financované z ESF a státního rozpočtu 
 

Projekt „Mosty pro ženy“ a „Mosty pro ženy 2“ 
Ve spolupráci s organizací proFem, která byla realizátorem projektu, se Acorus jako partner 
podílel ve sledovaném roce na realizaci modelového projektu „Mosty pro ženy“ a „Mosty 
pro ženy 2“. Projekty byly koncipovány jako předrekvalifikační vzdělávání pro ženy 
znevýhodněné na trhu práce. Konkrétně se jednalo o ženy, které zažívaly násilí ve vztahu, 
ženy na rodičovské dovolené a ženy ve věku okolo 50 let. Prostřednictvím intenzivních 
dvouměsíčních kurzů s denní docházkou se zvyšovaly jejich šance na začlenění do 
pracovních aktivit. 
Ve sledovaném roce se uskutečnily celkem tři dvouměsíční kurzy. 

 

                                              
 

Projekt „Pomoc osamělým a sociálně znevýhodněným matkám v uplatnění na trhu 
práce“ 
Projekt byl realizován po celý rok městskou částí Praha 9 v partnerství s Acorusem 
a Stacionářem pro děti na Praze 9. Jednalo se o realizaci tříměsíčních kurzů se zaměřením na 
rozvoj psychosociálních dovedností, výuku práce na počítači a anglického jazyka. Cílem 
kurzů bylo zvýšení hodnoty žen na trhu práce, zamezení jejich sociálnímu vyloučení 
a podpora jejich ekonomické úrovně. 
Ve sledovaném roce se uskutečnilo celkem 8 tříměsíčních kurzů. 

 

                                              

 
Projekt „Práce s oběťmi domácího násilí“ 
První dva měsíce roku 2007 dokončoval Acorus projekt, který byl zaměřen na nové formy 
práce s osobami ohroženými domácím násilím. V rámci tohoto projektu se podařilo 
realizovat následující aktivity: 
• terénní kontaktní sociální práci 
• poradenské dny na Úřadě městské části Praha 9 (vždy poslední pondělí v měsíci) 
• tematické skupiny zaměřené na orientaci na trhu práce pro uživatelky azylového domu 

Acorusu 
• individuální výuku práce na počítači 
• rozšíření metody videotréninku interakcí 
• proškolení pracovníků/ic Acorusu v krizové intervenci a počítačových dovednostech 
• dva semináře pro sociální pracovníky/ice Úřadu městské části Praha 9 o problematice 

domácího násilí a metodách práce s ohroženými osobami 
• realizace pravidelné supervize pro sociální pracovníky/ice Úřadu městské části Praha 9 
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Finanční zpráva 
 
 

Náklady 

 

mzdové náklady – hrubá mzda       2 220 380 
zákonné sociální a zdravotní pojištění – 35% hrubé mzdy      779 984 
zákonné sociální pojištění zaměstnanců           12 106 
ostatní osobní náklady - dohody o provedení práce        369 325 
zákonné sociální náklady – stravenky zaměstnanců         46 325 
služby odborných externích pracovníků (honoráře)        404 185 
elektřina             102 750 
teplo, plyn             210 096 
vodné, stočné              87 086 
opravy, údržba centra a bytu            62 142 
odvoz odpadu              10 855 
nájem a ostatní služby za sociální byt           32 669 
telefonní poplatky              91 943 
televizní a rozhlasové poplatky              3 960 
bankovní poplatky              12 086 
kancelářské potřeby             67 416 
úklidové a čisticí potřeby               9 783 
odborná literatura, časopisy            13 516 
drobný materiál             174 532 
pohonné hmoty (provoz sekačky)              1 326 
cestovné zaměstnanci             15 776 
doprava materiálu, nábytku              1 869 
poštovné, výplatné                8 761 
vzdělávání pracovníků             12 923 
propagace, tisk              83 294 
pojištění budov a majetku             16 141 
ostatní služby (dezinsekce, web. stránky, fotopráce …)        14 327 
náklady na reprezentaci               1 965 
pořízení DDHM              47 717 
odpisy HIM               13 246 
věcné dary v hodnotě           107 564 
 
CELKEM          5 036 048 
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Výnosy 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, sociální služby     3 455 000 
Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)        100 000 
Městská část Praha 1             43.000 
Městská část Praha 2             46 000 
Městská část Praha 9             46 300 
Městská část Praha 9 – dotace na provoz (Arbor Iovis)      123 000 
Evropský sociální fond EU, program JPD 3 (partner m.č. Praha9)     171 200 
Evropský sociální fond EU, program JPD 3, MHMP (partner proFem)    152 424 
NROS/ ČT veřejná sbírka „Pomozte dětem         132 346 
NROS – Globální grant             39 985 
Nadace Naše dítě               46 000 
Nadační fond Slovak - Czech Women´s Fund          100 000 
Nadační fond J & T              91 895 
příjem od uživatelek služeb          271 598 
nájem v sociálním bytě              76 729 
úroky z účtu                    468 
přijaté členské příspěvky               1 350 
 
CELKEM          4 887 295 
 
Věcné dary: 
 
C&A Moda ČR, v. o. s. (oblečení pro ženy a děti) 
Avon Cosmetics spol. s r.o. (dárky pro ženy) 
Nadace Preciosa (vyřazené skleněné díly - materiál pro rukodělné činnosti) 
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových (dětské hrnečky) 
 
Finanční hospodaření 

 

Účetnictví se v roce 2007 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.  
Vytvořená ztráta bude uhrazena ze zisku vytvořeného v r. 2005. 
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Výkaz zisku a ztráty 

 

 

Název ukazatele Číslo účtu Celkem 

NÁKLADY             

Spotřeba materiálu 501 407 151,40 
Spotřeba energie                                                               502                              102 750,28 
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 297 182,65 
Opravy a udržování 511 62 141,50 
Cestovné 512 15 776,50 
Náklady na reprezentaci 513 1 964,70 
Ostatní služby 518   693 031,91 
Mzdové náklady 521 2 589 705,00 
Zákonné sociální pojištění 524 779 984,00 
Zákonné sociální náklady 527 46 325,00 
Dary přijaté 546 14 703,40 
Jiné ostatní náklady 549 12 085,67 
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 13 246,10 
 

Celkem náklady  5 036 048,11 
 
 

VÝNOSY 

Tržby z prodeje služeb 602 348 327,00 
Úroky 644   468,64 
Zúčtování fondů 648   232 346,00 
Přijaté příspěvky 682 224 179,64 
Přijaté členské příspěvky 684 1 350,00     
Provozní dotace 691 4 080 624,00 
 

Celkem výnosy  4 887 295,28 
 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)  - 148 752,83 
 

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  - 148 752,83 
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Rozvaha 

Název Účet Počáteční stav        Má dáti  Dal  Konečný stav 

 

AKTIVA: 

Stavby    021      41 381,00             41 381,00 
Samostatné movité věci   022      90 786,20             90 786,20 
Pokladna    211      14 287,50     599 970,00   596 923,50      17 334,00 
Ceniny    213      48 141,90     105 271,70     92 650,00      60 763,60 
Účty v bankách   221  2 135 839,58  4 925 802,13   4 878 085,29  2 183 556,42 
Peníze na cestě   261      21 405,67     397 351,14      397 351,14      21 405,67 
Odběratelé    311     260 228,96     254 635,81      329 408,41     185 456,36 
Poskytnuté provozní zálohy 314     204 431,72    - 16 196,12         188 235,60 
Ostatní pohledávky   315     135 584,10     170 330,00      123 000,00     182 914,10 
Nároky na dotace a ostat. zúčtování               
se státním rozpočtem  346     3 597 424,00   3 597 424,00     
Nároky na dotace a ostatní                
zúčtování s rozpočtem  348        360 200,00      360 200,00     
Náklady příštích období  381      10 356,00        9 923,00        10 356,00        9 923,00 
 

 
Celkem    AKTIVA     2 962 442,63      10 404 711,66  10 385 398,34  2 981 755,95 
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Rozvaha 

Název Účet Počáteční stav        Má dáti  Dal  Konečný stav 

 

PASIVA: 

Oprávky ke stavbám  081        9 727,00           3 518,00      13 245,00 
Oprávky k samost. movitým                
věcem a souborům   082      81 058,10           9 728,10      90 786,20 
Dodavatelé    321     169 598,40  1 530 493,56   1 459 476,21      98 581,05 
Přijaté zálohy   324           3 841,70        5 641,70        1 800,00 
Ostatní závazky   325         31 428,00       102 640,50      71 212,50 
Zaměstnanci    331     139 363,00  2 564 712,00   2 591 805,00    166 456,00 
Zúčtování s instit. soc. zabezečení               
a zdrav. pojištění   336      84 409,00  1 046 181,00   1 056 162,00      94 390,00 
Ostatní přímé daně   342      22 000,00     335 751,00       344 521,00      30 770,00 
Jiné závazky    379          12 106,00        12 106,00     
Výdaje příštích období  383       8 936,50       53 066,00        44 129,50     
Výnosy příštích období  384      46 600,00       46 600,00         
Dohadné účty pasivní  389      34 500,00       34 500,00        31 800,00       31 800,00 
Vlastní jmění    901  1 853 904,63         557 563,40  2 411 468,03 
Fondy     911     512 346,00     612 346,00      220 000,00     120 000,00 
Účet výsledku hospodaření 963              -148 752,83 
 

Celkem    PASIVA     2 962 442,63  6 271 025,26   6 439 091,41  2 981 755,95 
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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: 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Magistrát hlavního města Prahy 

Úřad městské části Praha 1 
Úřad městské části Praha 2 
Úřad městské části Praha 9 

Evropský sociální fond – program JPD 3, partnerství s organizací proFem, MHMP 
Evropský sociální fond – program JPD 3, partnerství s městskou částí Praha 9, MHMP 

Evropský sociální fond – Globální grant, NROS 

 
 

                                
 

        
   

 

Nadační zdroje: 
 

Nadace rozvoje občanské společnosti/ČT veřejná sbírka „Pomozte dětem“ 
Nadační fond Slovak – Czech Women´s Fund 

Nadace Naše dítě 
Nadační fond J & T 

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových 
Nadace Preciosa 
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Firemní zdroje: 
 

Obchodní dům C&A Moda ČR, v.o.s. 
Avon Cosmetics spol. s r.o. 

Tesco Stores ČR, a.s. - Hypermarket Tesco Zličín 
 
 

 
 

Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na činnosti: 
 

Zdena Bartošková, Zdena Bednářová, Kateřina Bláhová, Iva Čacká – Pavlíková, Antonín 
David, Jiří David, Jiří Fiřt, Petra Haasová, Olga Holendová, Monika Hronová, Jitka 

Komendová, Marie Kubínová, Kateřina Macková, Iveta Nesrovnalová, Štěpánka 
Pěnkavová, Hana Prokešová, Karel Přikryl, Lenka Přikrylová, Lenka Stárková, Petr Šilha, 

Katarína Šinková,  
 

Poděkování dobrovolníkům: 
 

Zuzana Dvořáková 
Občanské sdružení Jahoda 

Jana Reitschlägerová, Dominika Horáková 
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Zpracovala: Zdena Bednářová 
Grafická úprava obálky: Petra Haasová 

Fotografie: pracovníci Acorusu 
Malované obrázky: děti z Acorusu 

 
 
 
 


