
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

NÁKUP PŘES VYBRANÉ E-SHOPY POMŮŽE DĚTEM ZAŽÍVAJÍCÍM DOMÁCÍ NÁSILÍ 

Praha, 21. listopadu 2016 – Téma společenské odpovědnosti a ochota pomoci potřebným 

se týká stále většího počtu firem a obchodníků, a to i těch internetových. Ve čtvrtek 24. 

listopadu 2016 budou svou podporu demonstrovat e-shopy SmallCars.cz, TimeUp.cz a 

Dobre-knihy.cz. V tento den totiž věnují část svého denního výdělku Centru LOCIKA, které 

pomáhá dětem zažívajícím domácí násilí.  

Za tímto nápadem stojí Martin Matějka, specialista na online marketing. Výtěžkem z prodeje 

na svých portálech pomohl dětem již v červnu 2016. „Po úspěchu první akce ve prospěch 

centra LOCIKA jsme se rozhodli podporu rozšířit a zopakovat akci v předvánočním čase“, 

uvedl Martin Matějka. Na otázku, co ho vedlo k tomu, pomoci centru LOCIKA už na jaře, 

odpověděl: “Snažím se zajistit klidný a bezpečný domov pro své dvě děti, a snad se mi to i 

docela daří. Bohužel žijeme v době, kdy ne všichni mají tuhle možnost a tak se snažím pomoci 

i jiným. Jsem moc rád, že tu centrum LOCIKA je, protože příběhy dětí, které si domácím 

násilím prošly, jsou až neuvěřitelné.” 

Nákupní akce na vybraných e-shopech proběhne jen několik dní po Světovém dni prevence 

týrání a zneužívání dětí a v předvečer Mezinárodního dne proti násilí na ženách. „Naší 

snahou je nejen získat další finanční prostředky na pomoc dětem, ale i opětovně medializovat 

tuto nelehkou problematiku“, říká Petra Wünschová, vedoucí centra LOCIKA. „Za rok a půl 

existence jsme pomohli již 180 dětem a jejich rodinám, na čekací listině však máme stále 

okolo 50 dětí, které potřebují naší pomoc a to nás velmi trápí. Rádi bychom, kdyby po 

republice vznikala další centra, jako je LOCIKA.“, pokračuje. „Velmi si vážíme podpory, kdy 

lidé úspěšní ve svém oboru, se snaží pomoci tam, kde je to třeba. I vy můžete podpořit 

Centrum LOCIKA nákupem vánočních dárků na těchto portálech dne 24.11.2016 .“ 

Svým informováním o této akci přispějete k DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ mnoha dětí.  

Příběhy konkrétních dětí z Centra LOCIKA uveřejňujeme v rámci kampaně „Sedm příběhů 

z LOCIKy“ na našich webových stránkách a facebooku centra LOCIKA. 
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Příloha č. 1 

Centrum LOCIKA  

Centrum LOCIKA, které je součástí organizace ACORUS, zahájilo svou činnost v květnu 2015. 

Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající 

domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností organizace ACORUS, vysoké 

poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil centru 

pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 150 dětem a jejich 

rodinám. Služby centrum poskytuje na adrese Dukelských hrdinů 1, Praha 7. 

www.centrumlocika.cz, www.facebook.com/centrumlocika 

 

Příloha č. 2 

Akce se zúčastní e-shopy: 

www.SmallCars.cz – přináší nejširší nabídku kovových modelů autíček různých typů a velikostí v 

České republice, nabízí více než 18 000 modelů aut. 

www.TimeUp.cz – nabízí široký výběr módních doplňků a příslušenství jako pánské a dámské 

hodinky, šperky, kabelky, peněženky a tašky.  

www.Dobre-Knihy.cz – nabídka portálu s několika desítkami tisíc knih od různých vydavatelů, 

pokrývá všechny knižní i literární odvětví. 

 

 

http://www.centrumlocika.cz/
http://www.smallcars.cz/

