
Jak můžete pomoci?

Finančně můžete podpořit služby na 
č.ú. 19-3938820257/0100  

❏  poskytnutím jednorázového fi nančního 
daru v libovolné výši 

❏  zřízením trvalého platebního příkazu 
z Vašeho účtu nám pomůžete zajistit 
plynulý chod organizace 

❏  poskytnutím konkrétní fi nanční částky na 
Vámi vybranou činnost či aktivitu 

Materiálně můžete pomoci podle aktuálního 
seznamu na webových stránkách.

Více informací naleznete na www.acorus.cz 
pod odkazem Pomáhejte s námi.

Kontakt: lenka.starkova@acorus.cz

Podpořte oběti domácího násilí

Odešlete svou dárcovskou sms ve tvaru 
DMS ACORUS na telefonní číslo 87 777.

Můžete také přispívat pravidelně každý 
měsíc po dobu jednoho roku. Stačí 
odeslat DMS ROK ACORUS na telefonní 
číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude 
automaticky odečtena částka 30 Kč.

Cena DMS je 30 Kč, z této částky obdrží 
ACORUS 27 Kč. Více informací: 
www.darcovskasms.cz 
Zajišťuje Fórum dárců.

Děkujeme za Vaši podporu.

centrum pro osoby 
ohrožené 

domácím násilím
Dělnická 213/12, 170 00  Praha 7 

(vstup z ulice Tovární 11, tram 5, 25, 1, 
zastávka Dělnická nebo U Průhonu)

www.acorus.cz
STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ
ACORUS – centrum pro osoby ohrožené domácím násilímDe
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Tereza (35 let), má tři děti se svým 
manželem inženýrem. Je v domácnosti 
a stará se o rodinu ze všech sil. Děti jsou 
spokojené, dům uklizený a teplá večeře 
vždy na stole. Přesto si musí vyslechnout, 
jak je neschopná, nic neudělá pořádně 
a neustále vyvolává konfl ikty. Taky občas 
dostává pár facek, když manželovi 
nevyúčtuje všechno do poslední koruny. 
Jeden takový útok dokonce skončil 
proraženým ušním bubínkem. Musela 
k lékaři, ale do zprávy zarytě diktovala, 
že se praštila o věšák v předsíni. 
Lékař zprávu dopsal, ještě jednou se 
zeptal, zda si nepřeje jít na policii 
a s povzdechem ji poslal zpátky domů. 
Tereza věří, že všechno je její vina. Něco 
asi dělá špatně. Má přece tři děti a ty 
tátu milují. Jak by to zvládala bez peněz? 
Nemá žádnou práci, manžel vždy chtěl, 
aby se naplno věnovala rodině a nepřál 
si, aby chodila do práce. Z jejího pohledu 
není šance odejít. 
Tereza má zatím jen proražený bubínek 
a žije. Modřiny se zahojí, ale psychická 
újma zůstává. Pomůžete jí s námi?

Co je domácí násilí?

Domácí násilí je násilné jednání, které se 
projevuje uplatňováním moci jednoho 
člověka nad druhým, útoky na jeho důstojnost 
a snahou kontrolovat a řídit jeho život.

Domácí násilí se odehrává mezi blízkými 
lidmi (manželi, partnery, dětmi a rodiči 
apod.). Dochází k němu obvykle po 
dlouhou dobu, útoky se opakují a jejich 
intenzita se stupňuje.

Domácí násilí může mít formu psychického 
napadání, fyzického, ekonomického nebo 
sexuálního násilí.

Z poznatků specializovaných pracovišť 
vyplývá, že přibližně 90 % obětí domácího 
násilí jsou ženy, dále senioři a ojediněle 
muži v produktivním věku. V 80 % případů 
jsou pasivními účastníky násilí nezletilé děti.

ACORUS, o. s., poskytne v průměru ročně:
•  1 200 konzultací v ambulantní poradně,
•  27 ženám a 33 dětem pobyt na krizovém 

lůžku,
•  ubytování v azylovém domě 31 ženám 

a 43 dětem po dobu jednoho roku,
•  konzultace na nonstop telefonní lince 

725 volajícím.

Poslání organizace

ACORUS, o. s., poskytuje osobám 
ohroženým domácím násilím komplexní 
odbornou pomoc směřující k překonání 
nepříznivé sociální situace a k začlenění do 
života bez přítomnosti násilí.

ACORUS, o. s., provozuje: 
•  azylový dům s nonstop telefonní linkou  

(omezeno dobou pobytu na 1 rok)
•  odborné sociální poradenství
•  krizovou pomoc

Osoby ohrožené domácím násilím se 
mohou obrátit na ACORUS se žádostí 
o pomoc 24 hodin denně prostřednictvím 
nonstop telefonní linky.

Občanské sdružení ACORUS poskytuje 
odborné komplexní služby již od roku 
1997. Ty na sebe kontinuálně navazují 
a tvoří ucelený systém ochrany a pomoci. 
ACORUS nabízí i další odborné aktivity – 
sociálně-právní poradenství, psychologické 
konzultace, arteterapii, aktivity na podporu 
vztahu mezi matkou a dítětem – které 
usnadňují osobám ohroženým domácím 
násilím návrat zpět do života bez násilí. 
Více informací naleznete na www.acorus.czNONSTOP LINKA 283 892 772 

www.acorus.cz info@acorus.cz 


