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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Děkujeme všem, kdo věnovali vánoční dárky pro
klientky ACORUSu a jejich děti, které prožily Vánoce v
azylovém domě. Velký dík patří Českomoravské
stavební spořitelně za úspěšné opakování akce “Strom
splněných přání“ a za obohacení dětské herny.
Děkujeme také pražskému Soroptimist klubu,
manželům Kasovým a paní Zuzaně Přeučilové za dárky
pro děti i jejich maminky.
Rádi bychom touto cestou rovněž poděkovali firmám,
díky jimž může být zachována kontinuita poskytování
odborných služeb ACORUSu i v tomto roce. Děkujeme
firmě AVON, která přispěla částkou 150 tis. Kč, Nadaci
Jistota Komerční banky za příspěvek 103 560,- Kč, dále
pracovníkům UniCredit Bank za částku téměř 23 tis. Kč
v rámci opakovaného projektu Gift Matching. Náš dík
patří také ČSOB, jejíž zaměstnanci vybrali 17 850,- Kč a
banka přispěla stejnou částkou.

PROJEKT „NEBUDU OBĚTÍ“
ACORUS společně se Sdružením pro integraci a
migraci má společný projekt „Nebudu obětí!“, jehož
cílem je předávání zkušeností z práce s oběťmi
domácího násilí s migračním prvkem dalším
organizacím, které pracují s cizinci. V březnu t.r. bude
zveřejněn společný manuál k této problematice.

Vážení a milí přátelé a příznivci, do letošního roku jsme vstoupili už nikoli jako občanské
sdružení, ale v souladu s novým občanským zákoníkem, jako zapsaný ústav. Na našem
poslání, pomáhat osobám ohroženým domácím násilím, se tímto aktem nic nemění. Věříme,
že nám nadále zachováte svou přízeň a přijdete nás podpořit třeba na naši již tradiční
benefiční akci. Tou první letošní bude 19. dubna koncert Davida Kollera a jeho skupiny v
Pražské křižovatce.

KAMPAŇ CENTRA LOCIKA
„CO JE DOMA NORMÁLNÍ“

BENEFIČNÍ KONCERT

S radostí oznamujeme, že v úterý 19.dubna se
uskuteční další benefiční koncert pro ACORUS v
Pražské křižovatce – prostoru, jež spravuje Nadace
VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových. Pro ACORUS
tentokrát vystoupí DAVID KOLLER + Band. Jako
předkapelu jsme pozvali hudební skupinu The
Conditionals, složenou z učitelů Pražské britské školy
PBS Vlastina. Vstupenky budou v předprodeji v síti
Ticketstream od března.

Na sklonku loňského roku proběhla na sociálních sítích
osvětová kampaň „Co je doma normální“. Jejím cílem
bylo zviditelnit problematiku dětí, které zažívají domácí
násilí a přímo je oslovit, aby se samy mohly obrátit na
centrum Locika a najít tam odbornou pomoc.
Videospoty ke shlédnutí zde natočilo studio Družina v
čele s renomovaným režisérem Janem Látalem. Na
facebooku dosáhla kampaň přes 84 tis. uživatelů. Spot,
zaměřený na skupinu náctiletých se známým
youtuberem VladaVideos shlédlo přes 44 tis. osob,
další dvě videa téměř 10 tis. lidí. Děkujeme všem za
spolupráci, zůstaňte s námi!

KONFERENCE „DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ“
Zveme na konferenci o nových perspektivách práce s
celou rodinou, ohroženou domácím násilím. Budou
zde mimo jiné zveřejněny výsledky výzkumu o
dopadech domácího násilí na
děti na základě
našich téměř dvacetiletých zkušeností. Akce se
uskuteční 31. března v prostorách Národní technické
knihovny v pražských Dejvicích. Vstup zdarma,
registrace na webu www.centrumlocika.cz bude
spuštěna 22.února.

POMÁHEJTE S NÁMI
Jednou z možností, jak přispět na naše služby , jsou dárcovské SMS. Odešlete textovou zprávu "DMS ACORUS" na číslo 87 777.
Cena je 30 ,- Kč. Nebo se můžete stát pravidelným přispěvatelem po dobu jednoho roku. Stačí odeslat jednorázovou SMS ve
tvaru "DMS ROK ACORUS" na 87 777 a každý měsíc Vám operátor odečte 30 ,- Kč. V loňském roce jsme takto získali téměř 6 tis. Kč.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
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