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VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2005

Historie:

ROSU v roce 1993 založily dvě sociální pracovnice rodinné poradny, které prošly 
komunitním výcvikem trenérek z Nizozemí. Mezi hlavní aktivity patřil i svépomocný klub 
pro osamělé ženy po rozvodu. Zakladatelky ROSA navštívily Holandské azylové domy,
čerpaly zkušenosti  z Rakouska, začaly problematiku násilí na ženách studovat. Nadace 
ROSA začala být aktivní i mapováním situace, prováděním sociologických  sond. Vzhledem 
k nové legislativě týkající se neziskového sektoru se v roce 1998 transformovala v občanské 
sdružení ROSA. Představitelky ROSA společně s o.p.s proFem byly iniciátorkami vzniku 
Koordinačního kruhu prevence násilí na ženách. 

Současnost :

Občanské sdružení ROSA je nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc ženám 
– obětem domácího násilí a jejich dětem a současně i na prevenci domácího násilí. ROSA 
zajišťuje činnost  Informačního a poradenského centra pro ženy - oběti domácího násilí a 
jejich děti z celé republiky, kterým zajišťuje bezplatnou socioterapeutickou a psychologickou 
pomoc včetně utajeného azylového bydlení pro ženy.

ROSA spolupracuje s řadou neziskových organizací v ČR i v zahraničí, s představiteli 
státních institucí a politiky při řešení problematiky domácího násilí na ženách a svými 
aktivitami usiluje o prevenci domácího násilí a zlepšení systému pomoci obětem. 

Posláním organizace je podílet se na rozvoji občanské společnosti, která respektuje 
lidská práva a odmítá násilí na ženách a dětech. Mezi cíle organizace patří  nulová tolerance 
násilí na ženách, prevence násilí na ženách v rodině, změna legislativy a komplexní  a 
odpovídající pomoc týraným ženám a jejich dětem.

Mezi cílové skupiny patří :  především ženy - oběti domácího násilí a jejich děti, ale i 
instituce, které jsou zainteresované v ochraně obětí a odborná i laická veřejnost .
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Naše služby

1. Informační a poradenské centrum ROSA pro ženy - oběti domácího násilí
Pracovnice centra se řídí etickým kodexem, který je založen na stranícím poradenství 

oběti trestného činu (mezi něž domácí násilí patří). V centru ROSA poskytujeme ženám  
dlouhodobé bezplatné sociálně-právní a psychosociální  poradenství, podpůrné terapeutické 
skupiny. Naším cílem je ochránit ženu a její děti, přerušit spirálu násilí a pomoci jí najít cestu 
k životu bez násilí. Pomoc je vedena tak, aby oběť sama rozhodovala o svém životě, nalezla 
sebedůvěru a pracovnice o.s. ROSA jí při tom byly podporou.

Poradenství je poskytované v týmu (socioterapeutky, sociální pracovnice, psycholožky). 
Je kladen důraz na zmapování situace klientky, odhad nebezpečí a z toho vyplývající kroky, 
vytvoření individuálního bezpečnostního plánu, plánu sociální změny. Průběžně je 
poskytovaná krizová intervence ke stabilizaci klientky. Některé klientky mohou využívat i 
pomoc psychiatričky, právničky a dětské psycholožky pro děti, které jsou svědky domácího 
násilí. Na centrum se obracejí ženy nejen z Prahy, ale z celé České republiky.

 V roce 2005 bylo 197 klientkám  poskytnuto 621 psychosociální a psychologických 
konzultací.

 Právní poradenství  je poskytováno přímo v centru ROSA, právnička poskytla 
klientkám 29 konzultací.

 Dětská psycholožka poskytla 43 konzultací klientkám a jejich dětem.
 Relaxační psychosociální skupina žen se sešla devětkrát.
 Na pevnou linku  ROSY  241 432 466 zavolalo 534  žen a 5 mužů.
 Telefonická krizová intervence na pevné lince /delší 10 minut/ byla poskytnuta 302 

ženám.
Od roku 1998, kdy ROSA otevřela své Informační a poradenské centrum, do konce 
roku 2005, se na ROSU obrátilo 1 055 nových klientek, kterým bylo poskytnuto celkem  
3 098 hodinových konzultací. 

2. Azylový dům ROSA s utajenou adresou a utajené byty
Na činnost Informačního a poradenského centra ROSA navazuje azylový dům s utajenou 

adresou a dva utajené byty. V našich azylových zařízeních se ženám dostane nejen bezpečí 
(před násilným partnerem) a ubytování, ale ženy zde mají zajištěnou i specializovanou 
komplexní psychosociální pomoc. Oběti  domácího násilí se musejí vyrovnat nejen 
s psychickými traumaty způsobenými týráním či fyzickým napadením, často mají vážné 
ekonomické a sociální problémy. Proto potřebují specializovanou pomoc. Klientky využívají 
nejen socioterapeutickou a psychologickou pomoc, ale pracovnice centra jim pomáhají i při 
vyřizování právních záležitostí, kontaktů se sociálními odbory, odbory OSPOD, 
s vyřizováním bytových záležitostí apod. Psychosociální poradenství bylo podle potřeb 
poskytováno nejen v centru ROSA ale i v azylovém domě. (Jedné z žen bylo poradenství  a 
pomoc při styku s českými úřady poskytována v anglickém jazyce.) Jednou týdně probíhala 
v azylovém domě i provozní skupina žen.

ROSA má v dlouhodobém pronájmu činžovní dům o dvou patrech. V roce 1998 ROSA 
začínala se čtyřmi pokoji, ale v loňském roce se nám podařilo získat do pronájmu již celý 
dům. Azylové bydlení je chápáno jako krizové na dobu 3 – 6 měsíců, v závažném případě, 
protože často se tak rychle životní situace klientky nevyřeší, se pobyt může prodloužit.

V přízemí je byt správcové a nově (od září 2005)  vybavená  místnost pro sociální 
pracovnice a psycholožku. V prvním patře jsou čtyři  pokoje a l místnost,  kde bude v r.2006  
komplexně vybavená  kuchyně pro matky s malými dětmi. Ve druhém patře jsou čtyři  
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pokoje, společenská místnost a knihovna. Ve třetím patře je relaxační místnost, prádelna, 
sušárna,  krizový pokoj. Azylové pokoje jsou vesměs o rozloze 18-19 m2. Jsou vybaveny 
novým nábytkem, lednicí, dvouvařičem, TV.
 V roce 2005 bylo ubytováno v azylovém  domě 15 žen a 18 dětí.
Díky grantu Magistrátu hl.m. Prahy a OÚ Praha 4  byl zajištěn  technický provoz 
azylového domu. Byla zadaptována přilehlá zahrádka a zajištěno zabezpečení domu.

ROSA jako následnou péči provozuje i  dva utajené azylové byty. (3+1, 2+kk).
 V utajených bytech byly v roce 2005 ubytované  4 ženy a celkem 8  dětí. 
Azylové ubytování zachránilo od roku 1998 do konce roku 2005  život celkem 96 ženám 
a 105 dětem.

3. Krizová SOS linka:  602 246 102
Smyslem linky je zajištění okamžité pomoci ženám – obětem domácího násilí formou 

krizové intervence, specializované konzultace, sestavení bezpečnostního plánu, informace, 
kam se může žena ve svém regionu obrátit o pomoc. Telefonické poradenství bylo
poskytované mimo 3 měsíce jen jedinou sociální pracovnicí, která absolvovala školitelský
kurz v Rakousku v problematice násilí na ženách. 
 Na této telefonní krizové lince bylo v roce 2005 poskytnuto 556 krizových intervencí.
Na krizovou SOS linku zavolalo od roku 1998 do konce roku 2005 celkem 6 268 žen. 

4. Internetová poradna : 
Díky grantu Slovak-Czech Women‘s  Fund byly  vytvořeny na podzim 2005 nové webové 

stránky  o.s.ROSA. Rady tu nyní najdou nejen ženy, oběti domácího násilí, ale jsou zde i 
speciální stránky pro děti, které tu najdou informace co dělat, když u nich doma dochází 
k násilí. Část stránek je věnována i odborníkům, kteří přicházejí do styku s oběťmi domácího 
násilí. Jsou zde nově ke stažení Zpravodaje ROSA s odbornými články. 

 V roce 2005 bylo prostřednictvím e-mailové poradny odpovězeno celkem 130
dotazů. V 59 případech jsme poskytli odpověď přímo oběti domácího násilí, v 18 
případech příbuzným či známým oběti, s dotazem se na nás obrátilo 21 institucí a 
23 studentek a studentů. Ve 4 případech jsme odpovídaly na dotazy ze zahraničí.  
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Kvalita poskytovaných služeb:
Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV. Supervizorkou organizace 
je  PhDr.Yvonna Lucká.

Tým:
Pracovnice o.s.ROSA jsou zkušené socioterapeutky se zahraničními výcviky, psycholožka, 
sociální pracovnice, spolupracují s námi právnička, psychiatrička, dětská psycholožka, dětská 
sestra. Všechny pracovnice i spolupracovnice procházejí odborným školením v rámci 
supervize, každá pracovnice má stanoven individuální plán vzdělávání.

Spolupráce se zahraničím :
Rosa je kontaktní organizací mezinárodní sítě WAVE (WOmen against Violence Europe) pro 
Českou republiku a spolupracuje s řadou organizací z USA a Evropy.
V roce 2005 se ROSA stala partnerskou organizací v mezinárodním projektu Bridging Gaps
(více o projektu na http://www.wave-network.org/start.asp?b=11), který je podporován 
z fondu DAPHNE. Projektu se účastní 11 zemí evropské unie a cílem je vytvoření modelů a 
standardů metod dobré spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státními institucemi 
s cílem prevence a efektivního řešení případů domácího násilí. Českou republiku  zastupuje za 
o.s.ROSA PhDr.Branislava Vargová. 
O.s.ROSA je za Českou republiku partnerem Open Society Institute v Budapešti v projektu 
Monitoringu problematiky násilí na ženách, jehož výsledky budou zveřejněny v polovině roku 
2006. 
O.s.ROSA navázala kontakt s organizací SSK Uppsala, která se zabývá prevencí násilí na 
ženách. Společně připravujeme projekt Program sebeobrany pro ženy a děti v ohrožení. 
Dne 29.9.2005 proběhlo v ROSE setkání a vzájemná výměna zkušeností s Bonnií Placek, 
ředitelkou azylového domu ze severní Dakoty. Zajímavostí je, že všichni zaměstnanci tohoto  
azylového domu mají bezpečnostní přívěsky napojené na policii. 

Spolupráce :
Rosa spolupracuje s řadou státních a nestátních organizací.
ROSA je členem Kordony(Koalice organizací proti domácímu násilí), angažuje se v asociaci 
Rovných příležitostí, SKOKu, Česká ženská lobby.

Odborné publikace:
O.s.ROSA vydala  v srpnu 2005 překlad knihy „V našem vlastním zájmu“ od Ellen Pence. 
Křtu knihy se ujal tehdejší místopředseda vlády Martin Jahn. Publikace se zaměřuje na terapii 
týraných žen, je vhodná pro psychology, lékaře, studenty, sociální pracovnice.

Přednášková činnost ROSY:
V rámci projektu podporovaného Ambasádou USA v Praze (Informační kampaň)  proběhla 
školení sociálních  pracovnic o problematice domácího násilí 19. ledna ve Valašském 
Meziříčí,  8. února v Kladně, 22. února v Nymburku, 8. března v Příbrami, 14. dubna v  
Benešově  a v Praze 3. května a 19. května 2005.
PhDr. Branislava Vargová vystupovala na odborných  besedách se studenty  v rámce  
festivalu Jeden svět a Modrý svět. Na festivalu v kině Světozor 5. května 2005 diskutovala 
s veřejností po promítání k problematice znásilnění. Mezi další aktivity lze zmínit i 
přednáškovou činnost pro unii neslyšících, studenty psychologie, pedagogické fakulty a  
sociální pracovníky zlínského kraje.
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Média:
ROSA aktivně spolupracuje s médii. ROSA poskytla články a informace do  řady novin a 
časopisů – např. časopisů Time,  Harper´s Bazar, Překvapení,  MF Dnes, Ano, Betynka, Svět 
ženy. Naše pracovnice vystupovaly k problematice domácího násilí  i v rozhlase a televizi: 
Radiožurnál,  TOP TV, Česká televize (Za zdí), 25.11. ČT1 (Události komentáře).
Dne 19. ledna 2005 byl  v kině Evald uveden pro odborníky a média film „Jen se dívej“,
který natočil režisér Tomáš Kudrna v rámci projektu Mediální kampaně proti násilí na ženách, 
který byl podpořen nadací Open Society Fund. ROSA byla koordinátorem této kampaně
(2003-2004), které se účastnilo 10 neziskových organizací z celé republiky. Ve filmu hovoří 
dvě děti z azylového domu ROSA. Film byl  již několikrát uveden v České televizi a využit 
při přednáškách o domácím násilí.

Projekt Tiché svědkyně
V listopadu 2005 proběhla na pražském Jungmannová náměstí výstava červených siluet 
ženských postav, připomínající životy žen, zavražděných svými partnery. Při této příležitosti 
jsme všem poslancům Parlamentu odeslaly výzvu k podpoře zákona vykázání pachatele 
domácího násilí se jmény zavražděných žen, která byla otištěna v médiích v roce 2005.
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TABULKA 1: služby o.s. ROSA , rok 2005

Popis služby Počty žen Počty dětí
Počet ubytovaných 
v azylovém domě

15 18

Počet ubytovaných v tajných 
bytech

4 8

Celkem v azylu 19 26

Nové klientky o.s.ROSA 
2005

197

Konzultace psychosociální 
hodinové

621

Právní konzultace 29
Konzultace dětské 
psycholožky

43

Konzultace v azylu 50
Konzultace celkem 743

Relaxační skupina 9krát
Skupina žen v azylu 50krát

Telefonická intervence a 
konzultace
Pevná linka 241432466 539 (534 žen a 5 mužů)
Z toho krizová intervence 302
SOS linka 602246102 560
CELKEM 1099
Internetová 
poradna+intervence

57 7

Internet-ostatní dotazy 30
CELKEM 94
Celkový počet 
telefonických a 
internetových kontaktů s 
klientkami

1193
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Poděkování :

Děkujeme všem , kteří si naší práce váží, děkujeme Vám za Vaši podporu.
Granty nás podpořili:

 MPSV
 Magistrát hl.m. Prahy
 OÚ Praha 4
 Velvyslanectví USA v Praze
 Nadační fond Slovak-Czech Women‘s Fund

Děkujeme, že nás podpořili:
 p.Mandelíková Dagmar
 JUDr. Radek Pokorný, advokátní kancelář
 p. Michal Nebeský ze Citibank
 Studiodue
 Firmy  Avon,  Egap , Aviva a Citibank  poskytly dárky pro ženy a děti z azylového 

domu ROSA
 Agrofert a.s.
 Zetor a.s.
 RCD Radiokomunikace spol.s r.o

Děkujeme i drobným dárcům, kteří podporují činnost o.s.ROSA. Každé pomoci si vážíme. 
Spojuje nás jedno – odstranění násilí v rodině a tudíž i vytváření zdravého prostředí pro naše 
děti.

Máte zájem i vy podpořit ROSU?

Pokud chcete přispět na činnost SOS linky, Poradenského centra nebo utajeného Azylového 
domu pro matky a ženy s dětmi, můžete tak učinit na číslo účtu:

0008399319/0800

ROSA o.s., Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Tel/fax 420 241 432 466 
SOS krizová linka 602 246 102 (po-pá 9-18 hod.)
http://www.rosa-os.cz
e-mail: info@rosa-os.cz


