
ACORUS -  NÁŠ PŘÍBĚH  
 

Historie a služby 
Občanské sdružení ACORUS vzniklo z iniciativy skupiny psychologů a psychoterapeutů v roce 
1997. Smyslem byl vznik centra pro oběti domácího násilí. V roce 1998 začal fungovat azylový 
dům pro ženy a matky s dětmi v objektu v majetku MČ Prahy 9. Zároveň byl zahájen provoz 
ambulantní poradny v Praze 7. Postupně došlo ke zprovoznění krizových lůžek, byly zahájeny 
podpůrné programy pro ženy, specifické programy pro děti a vzdělávací kurzy pro odbornou 
veřejnost. V lednu 2016 došlo v souladu s novým občanským zákoníkem k transformaci 
občanského sdružení v zapsaný ústav. Hlavním posláním ACORUSu je poskytovat osobám 
ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc, která směřuje k překonání 
nepříznivé rodinné  situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. 
 
 “Ohrožené osoby mohou využít zdarma ambulantní poradnu, kde nabízíme sociálně-právní a 
psychologické poradenství, psychoterapii a právní informace obětem trestných činů. Dále 
provozujeme azylový dům na neveřejné adrese, kam se lze dovolat na nonstop linku. Po až 
ročním pobytu v azylovém domě mohou některé klientky dále bydlet v bytech následné 
pomoci. V případě akutní krizové situace mohou týrané ženy i s dětmi využít krizová lůžka”, 
vysvětluje ředitelka ACORUSu Zuzana Zdena Bednářová. Mezi další aktivity ACORUSu patří 
preventivní besedy pro středoškoláky a osvětová činnost. 
V loňském roce vyhledalo pomoc ACORUSu  cca 1500 ohrožených osob. 
 

Příběh klientky 

30-ti letá Jana přišla do azylového domu ACORUSu spolu se svými dvěma dětmi (ve věku 2 a 

6 let). Manžel ji často ponižoval a když byl ve stresu, „ulevoval si" bitím Jany, později i v 

přítomnosti dětí. Když neměl náladu, děti ho nesměly rušit, musely být potichu zavřené 

v dětském pokoji. Po ztrátě zaměstnání se situace doma ještě zhoršila. Začal vyhrožovat, že 

zabije sám sebe i celou rodinu. Jana si myslela, že všechno je její vina. Něco asi dělala 

špatně. ..Poslední kapkou bylo, když manžel napadl staršího syna. To byl zlom, kdy Jana 

zavolala na krizovou linku: „Když jsem poprvé volala do ACORUSu, byl to dlouhý a plačtivý 

rozhovor. Řekli mi, ať neváhám a okamžitě přijdu a poradili mi, co si vzít s sebou.“ Nakonec 

zůstala i s dětmi v azylovém domě celý rok. Za tu dobu s pomocí ACORUSu získala děti do 

své péče a požádala o rozvod. Využívala také sociální poradenství, psychoterapii, účastnila  

se arteterapií a  programů pro matky s dětmi.  „Velkou pomocí pro mě byla skupinová sezení, 

kde jsem se naučila, že nikdo nemá právo se mnou jednat tak, jak to dělal můj manžel,“ říká 

Jana, která v současné době  žije spolu s dětmi  v bytě následné pomoci a na terapie stále 

dochází.  

 

Cíle a financování 

Dlouhodobým strategickým cílem ACORUSu je dosáhnout finanční stability a vybudovat nový 
azylový dům, který bude odpovídat současným standardům bydlení (realizací nové stavby 
nebo rekonstrukcí vhodné budovy) - stávající azylový dům se nachází v budově provizorního 
charakteru. Dále plánujeme rozšířit vzdělávací programy pro odbornou veřejnost a vytvořit 
podmínky pro realizaci projektu sociálního podnikání, který podpoří zaměstnanost klientek 
centra ACORUS. 

Financování ACORUSu je pokryto zčásti ze státních a nadačních zdrojů (převážně provoz 
azylového domu a zajištění krizové pomoci, v menší míře provoz ambulantní poradny), zčásti 
z výtěžku charitativních akcí. ACORUS vytvořil tradici pochodů „Šlapeme násilí na paty“ a 
benefičních koncertů (koncert Lucie Bílé v roce 2015 a Davida Kollera v roce 2016). Ty také 
pomáhají v dlouhodobé snaze ACORUSu zvyšovat povědomí české veřejnosti o domácím 
násilí a přispívají k medializaci tohoto tématu.  


