Občanské sdružení ROSA –
centrum pro týrané
a osamělé ženy

výroční zpráva 2007
ROSA, o.s., Podolská 242/25, 147 00 Praha 4

Poslání o.s. ROSA:
Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc
ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu.
Cíle o.s. ROSA:
Sdružení ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy zřizuje a provozuje centrum pomoci pro týrané ženy. Pomáhá obětem domácího násilí, poskytuje krizovou intervenci ženám, poskytuje odborné konzultace, socioterapeutickou péči,
podpůrnou péči, spolupracuje se stáními orgány (policie, soudy) v případech
domácího násilí, poskytuje týraným ženám azylové ubytování, pořádá vzdělávací
a preventivní aktivity.
Služby o.s. ROSA
Občanské sdružení ROSA v rámci komplexní psychosociální pomoci ženám –
obětem domácího násilí a jejich dětem poskytuje od roku 1998 tři základní služby, tyto sociální služby byly v roce 2007 registrovány:
" Informační a poradenské centrum ROSA
" Azylové ubytování s utajenou adresou pro ženy oběti domácího
násilí a jejich děti
" Telefonická krizová pomoc
Kvalita poskytovaných služeb:
Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace.
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.
Marie Vavroňová
předsedkyně o.s. ROSA

TABULKA 1: služby o.s. ROSA, rok 2007
1. INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ROSA
Nových klientek
214
SLUŽBA:
VÝKONŮ
Sociálně terapeutické konzultace
846
Sociálně právní konzultace
426
Právní poradenství
38
Psychologické - děti
28
Psychoterapeutické
16
Konzultace při terénní práci
22
Vypracování zpráv pro soudy, OSPOD
29
Osobní konzultace
27
Klub pro ženy - setkání
9
Terapeutická skupina pro ženy 8x1,5 h
24
Celkem výkonů
1445
2. Azylové ubytování s utajenou adresou ROSA
Ubytováno celkem žen za rok 2007
29
Ubytováno celkem dětí za rok 2007
27
SLUŽBY:
VÝKONY
Sociálně terapeutické konzultace
166
Sociálně právní konzultace
126
Osobní konzultace
102
Psychologické konzultace
60
Terénní práce
25
Dětská skupina
73
Provozní skupina žen
136
Arteterapie
18
Individuální konzultace dětské psycholožky
13
Celkem výkonů
719
3. Telefonická krizová intervence
SOS krizová linka 602 246 102
Pevná linka 241432466
Internetová poradna
celkem

intervencí
638
1067
275
1980

ROSA poskytuje tři registrované sociální služby
" Informační a poradenské centrum ROSA pro ženy –
oběti domácího násilí
Ženám – obětem domácího násilí poskytujeme jednorázové
i dlouhodobé psychosociální a sociálně-právní
poradenství, podpůrné terapeutické skupiny,
podporu v náročné životní situaci. Naším cílem
je ochránit ženu a její děti, aby se předešlo
dalšímu násilí, byl vypracován bezpečnostní
plán, který by minimalizoval ohrožení ženy,
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 bezplatné. Pracovnice centra se řídí etickým
kodexem, který je založen na stranícím poradenství oběti trestného
činu (mezi něž domácí násilí patří), jsme vázány mlčenlivostí. 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. Poradenství poskytujeme v týmu:
socioterapeutka, psycholožka, sociální pracovnice. V případě
potřeby zajišťujeme pomoc právničky, psychiatričky a dětské
psycholožky pro děti, které jsou svědky domácího násilí. Na
centrum se obracejí ženy nejen z Prahy, ale z celé České republiky.
Ke konzultacím je vždy nutné se předem objednat na tel.
241 432 466, z bezpečnostních, kapacitních a provozních důvodů
nepřijímáme nikoho bez objednání. Konzultace probíhají po/út 9-18,
st/čt 9-16 h na adrese: Podolská 242/25, Praha 4.

#

#
#
#

V roce 2007 bylo 214 klientkám poskytnuto celkem 1445
výkonů, a to formou sociálně-právních, sociálněterapeutických, psychologických a psychosociálních
konzultací.
Právní poradenství je poskytováno přímo v centru ROSA,
právnička poskytla klientkám 38 konzultací.
Dětská psycholožka poskytla 28 konzultací dětem.
Psychosociální skupina žen se sešla 8krát.

Od roku 1998, kdy ROSA otevřela své Informační a poradenské
centrum, do konce roku 2007 se na ROSU obrátilo 1483 nových
klientek, kterým bylo poskytnuto celkem 5378 konzultací.
" Azylové ubytování s utajenou adresou
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 apod.
Azylové ubytování je určeno ženám – obětem domácího násilí
a jejich dětem ohroženým na životě násilným partnerem. Vzhledem
k utajenému pobytu obětí trestné činnosti není zpřístupněna adresa
utajeného azylového domu. Kontaktní adresou je Informační

a poradenské centrum ROSA, Podolská 242/25, Praha 4. Kvůli
utajení azylový dům nemá krizová lůžka. Klientky jsou k azylovému
ubytování přijímány individuálně, vždy ale až po konzultaci
v Informačním a poradenském centru. K pobytu nejsou přijímány
z bezpečnostních a zdravotních důvodů ženy závislé na drogách
a alkoholu, psychiatricky nemocné a agresivní (těmto ženám se
snažíme hledat jiný typ ubytování s nepřetržitým provozem).
V azylovém domě je 9 pokojů vybavených novými kuchyňkami
a lednicí. Celková kapacita je 21 lůžek. Součástí azylového domu je
příjmová místnost, společenská místnost s televizí, herna pro děti,
studovna, prádelna. Sociální zařízení jsou na patře. Jako následnou
péči ROSA provozuje i dva byty s utajenou adresou (2+kk a 3+1).
Pobyt v azylovém domě je poskytován na 3–12 měsíců. Se ženou
v azylovém domě pracuje tým socioterapeutek, psycholožka, každá
žena má vypracován individuální bezpečnostní plán. Komplexní
socioterapeutická péče je poskytována bezplatně. Za azylové
ubytování musí ženy částečně platit (maximální cenu za den pobytu
stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu č. 108/2006 o sociálních
službách).
#
#

V roce 2007 bylo v azylovém domě a bytech ubytováno 29 žen
a 27 dětí.
Azylové ubytování pomohlo od roku 1998 do konce roku 2007
celkem 146 ženám a 157 dětem.
" Telefonická krizová pomoc,
internetové poradenství
Smyslem telefonické krizové pomoci 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.
Telefonní linka 241 432 466 je v provozu ve všední dny během
pracovní doby Informačního a poradenského centra po,út 9-18,
st, čt 9-16, pá 9-15.
Krizová telefonní SOS linka 602 246 102 je v provozu: ve všední
dny 9-18 hodin. O radu se na nás můžete obrátit i prostřednictvím
mailu na: poradna@rosa-os.cz
Internetové dotazy jsou odpovídány do 24 hodin (mimo svátky
a víkendy).
#
#
#

V roce 2007 bylo poskytnuto na SOS lince 638 konzultací, na
pevné lince celkem 1067 krizových intervencí.
Od roku 1998 do konce roku 2007 bylo ženám poskytnuto
9372 telefonických krizových intervencí.
Prostřednictví internetového poradenství bylo v roce 2007
poskytnuto 275 konzultací.

Projekty o.s. ROSA v roce 2007
Našimi stálými a hlavními projekty jsou naše tři registrované
sociální služby: Informační a poradenské centrum pro ženy - oběti
domácího násilí, Azylové ubytování s utajenou adresou pro ženy
– oběti násilí a jejich děti a Krizová telefonní linka. ROSA v roce
2007 uskutečnila i další projekty.
" Finanční řízení o.s. ROSA
Cílem projektu Finanční řízení občanského sdružení ROSA je
zvýšení kvality finančního řízení organizace. V souladu s projektem
bylo vytvořeno místo finanční manažerky občanského sdružení
ROSA, čímž byla posílena kapacita organizace. Díky školením
a konzultacím byly vytvořeny funkční standardy finančního řízení

organizace. Součástí projektu byl i vstupní finanční audit
organizace, který se zaměřil na způsob vedení organizace
a účetnictví let 2005 a 2006. Finanční audity za roky 2005 a 2006
i za rok 2007 zhodnotili auditoři výrokem: bez výhrad. Projekt mění
fungování organizace, umožňňuje dlouhodobé strategické finanční
plánování, odborné finanční řízení. Projekt pokračuje v roce 2008.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
" Partnerství
Cílem projektu o.s. ROSA podpořeného odborem Prevence
kriminality Magistrátu hl. m. Prahy bylo
oslovit všechny skupiny ohrožené
násilím: ženy, které jsou nebo se mohou
stát oběťmi násilí, mladé lidi, kteří
zažívají násilí v prvních vztazích, i děti,
které jsou svědky
násilí mezi rodiči.
ROSA připravila
letáčky pro děti,
které jsou svědky násilí mezi rodiči, ve
kterých děti najdou informace o tom, co je
násilí, jaké mohou mít pocity, aby se z násilí
neobviňovaly, kdo jim může pomoci.
Děti, které jsou svědky násilí mezi rodiči,
jsou ohroženy řadou psychických, emočních,

sociálních a zdravotních problémů. Tyto děti prožívají strach,
bezmoc, hněv a nevědí, jak se s těmito pocity vyrovnat. Mají strach
promluvit o násilí v rodině, mají strach o svou matku, o sebe, trpí
rozporuplnými pocity: nenávidí rodiče, který se dopouští násilí, ale
zároveň jej mají rády.
Součástí projektu byla proto i publikace pro rodiče „Tátové
a mámy, chraňte své děti před násilím“. Zde rodiče najdou
informace o vlivu násilí na děti i o tom, jak mají se svými dětmi,
které jsou svědky násilí, hovořit. Dospělí většinou o násilí mlčí,
nevědí, jak mají s dětmi hovořit. ROSA tak navázala na projekt
z roku 2006 „To si dovolit nesmíš“, zaměřený na násilí ve vztazích
teenagerů.
Díky projektu Partnerství odstartovaly v prosinci 2007 v nové
podobě i webové stránky www.stopnasili.cz, které jsou zaměřeny
na přímou pomoc obětem násilí i na prevenci násilí. Stránky v nové
podobě mají čtyři vstupy:
# Domácí násilí – pro ženy – oběti domácího násilí
# Když láska bolí – pro teenagery
# Můj táta bije mámu – pro děti svědky násilí v rodině
# Stop násilí – pro širokou i odbornou veřejnost
Stránky nabízejí různým cílovým skupinám ucelené informace
o domácím násilí. Ženy zde najdou nejen informace o tom, co násilí
je a jak se mohou bránit, ale i jak jim může pomoci právo, policie,
specializovaná centra
pomáhající obětem domácího
násilí. Kontakty jsou
doplněny o možnost přímého
internetového poradenství
na. Obdobné informace zde
najdou i teenageři. Pokud si
nakliknou děti vstup „Můj

táta bije mámu“, je jim v krátkých blocích vysvětleno, co je to
násilí, jak si mohou popovídat s maminkou, o tom, že je dobré
o násilí mluvit, že mohou mít rozporuplné pocity, kdo jim může
pomoci a co mají dělat, když doma dochází k násilí, protože jsou
v nebezpečí. I děti se budou moci obracet na internetovou poradnu:
na jejich dotazy bude odpovídat dětská psycholožka. Dotazy jsou
zcela anonymní, nejsou kvůli bezpečí těch, kteří se ptají, zobrazeny
na internetu – každému se odpovídá do jeho vlastní mailové
schránky. Čtvrtý vstup je určen široké veřejnosti: jak mohou
pomoci své kamarádce, pokud si myslí, že je obětí násilí, jak
mohou pomoci svým dospívajícím dětem, které mohou zažívat
násilí ve vztahu, ale i veřejnosti odborné: odborné články, studie
a statistiky přinášejí informace na téma domácí násilí, domácí násilí
a děti – jeho svědci. Celý projekt Partnerství (spolupráce neziskové
organizace ROSA, Magistrátu hl. m. Prahy a Městské policie Praha)
byl prezentován ředitelkou odboru Prevence kriminality Magistrátu
hl. m. Prahy Ing. Alenou Šindlerovou na Evropské ceně prevence
kriminality (ECPA 2007) – v celostátním kole se umístil na 2. místě
a v Lisabonu byl uveden jako vzorový pro inspiraci ostatních
členských států EU.
" Tiché svědkyně
Projekt Tiché svědkyně připomíná životy žen, které byly zabity svými
partnery v důsledku domácího násilí. 25. listopad je
již od 80. let 20. století připomínán po celém světě
jako Mezinárodní den proti násilí na ženách.
Občanské sdružení ROSA se proto rozhodlo
připomínat 25. listopad projektem Tiché svědkyně.
Projekt Tiché svědkyně má nejen varovat před
tragickými konci neřešeného domácího násilí ale i apelovat, aby
nedocházelo ke zbytečným vraždám žen, matek, dcer.

V roce 2007 proběhla výstava červených siluet ženských postav,
připomínající životy žen, zavražděných svými partnery, a sice
v Praze při jízdě historickou tramvají centrem hlavního města na
den Lidských práv – 10. 12. 2007 v rámci 16 akčních dní pro násilí
na ženách. Akce byla spojena s rozdáváním materiálů o domácím
násilí a prezentací nového webu občanského sdružení ROSA.
" Interdisciplinární spolupráce na Praze 4
Projekt interdisciplinární spolupráce na místní úrovni Prahy 4
zahájilo občanské sdružení ROSA již v roce 2006. Motivací
k navázání spolupráce s dalšími institucemi byla dlouhodobá práce
s oběťmi domácího násilí, znalost jejich problémů a potřeb a také
zkušenosti z mezinárodního projektu Bridging Gaps, zaměřeného
na budování interdisciplinárních týmů. První rok spolupráce byl
zaměřen na přípravu na účinnost zákona 135/2006 Sb., který od
ledna 2007 zajišťuje větší ochranu obětí a umožňuje např. vykázání
pachatele násilí ze společného obydlí. V rámci interdisciplinárního
týmu na Praze 4 se pravidelně scházejí zástupci následujících
institucí: pracovnice o.s. ROSA, Policie ČR-Obvodní ředitelství
Praha IV, Městská část Praha 4- oddělení přestupků, Městská část
Praha 4-OSPOD, Městská část Praha 12-OSPOD, Městská část
Praha 4-městská policie, městská policie, Základní škola Mendíků

Praha 4, Thomayerova nemocnice Praha 4, psychiatrička,
právnička. V průběhu dvouleté spolupráce bylo na problematiku
domácího násilí vyškoleno 40 příslušníků Policie ČR, 40 městských
policistů, sociální pracovnice OSPOD MČ Praha 4, oddělení
přestupků MČ Praha, vybraných zdravotních sester. Vyhodnocením
spolupráce se ukázalo, že pravidelné setkávání přispělo k posílení
důvěry jednotlivých partnerů k činnosti dalších institucí, k vyjasnění
rolí, možností a mezí v rámci intervence v konkrétních případech
a přispělo také k řešení konkrétních osudů obětí domácího násilí.
Účinná pomoc obětem musí zahrnovat včasnou identifikaci případu
a spolupráci všech klíčových institucí, policií a zdravotníky počínaje
přes orgány sociálně právní ochrany dětí, poradny pro oběti, státní
zastupitelství, soudy atd. Oběti domácího násilí jsou ve velmi
složité situaci – obvykle se zdráhají vyhledat pomoc, protože trpí
pocity viny, selhání, mají strach z odplaty a nebo mají špatnou
zkušenost z minulosti, kdy se snažily vyhledat pomoc. První
kontakt s obětí domácího násilí je pro úspěšnou pomoc
nejdůležitější. Nepropojené, individuální intervence jednotlivých
institucí, které s oběťmi násilí jednají, nejsou dostatečně efektivní
a neposkytují oběti zajištění maximálního bezpečí. Proto v mnoha
zemích Evropské unie již několik let probíhají programy
interdisciplinární spolupráce, které propojují činnost klíčových
institucí a organizací poskytujících služby obětem násilí. Prezentace
výsledků týmu se konala na konferenci o interdisciplinární
spolupráci v případech domácího násilí pro státní organizace
a neziskové organizace na MÚ Praha 4 dne 29. 11. 2007.
" Stop domestic violence
Díky podpoře Diplomatic Ladies Association ROSA uskutečnila
projekt – Stop domestic violence. Jeho hlavní myšlenkou bylo
rozšíření povědomí o nepřípustnosti domácího násilí, prevence násilí,

informování obětí domácího násilí i široké
veřejnosti o domácím násilí i možnostech
pomoci jeho obětem. V rámci projektu byly
vytištěny letáky a plakáty s nabídkou služeb
o.s. ROSA, letáček pro ženy Domácí násilí:
zákony a právo na vaší straně, kartičky
s kontakty pro oběti domácího násilí, letáček
Bezpečnostní plán a letáček Azylový dům není jen střecha nad hlavou
a plakát Stop násilí na ženách a dětech. Letáčky s informacemi pro
oběti a potenciální oběti domácího násilí byly distribuovány na
sociální odbory, policii, městskou policii, zdravotníky, školy v Praze.
" Překlad Manuálu: Cesta z násilí
ROSA pracovala na překladu Manuálu AWAY FROM VIOLENCE
(Women against violence Europe – WAVE) do
českého jazyka (v češtině: Cesta z násilí,
Doporučení pro zakládání a provozování azylových
domů pro ženy, oběti domácího násilí). Tento
manuál vydala v rámci projektu Daphne WAVE
(Rakousko) v 16 jazycích, je dostupný na
www.network.org.

Stalo se ještě v ROSE v roce 2007:
" Adaptace prádelny v azylovém domě
Díky pomoci Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 byla
nově vybudována sušárna a prádelna v azylovém domě. Místnost
byla rekonstruována a vybavena obklady a dlažbou, vymalována,
byly zakoupeny dvě nové pračky, aby maminky s dětmi měly
dostatečný prostor a možnosti pro praní a sušení prádla.

" Akce pro ROSU: Spinning Marathon ve Studiu DOMYNO

" Vytopení Informačního a poradenského centra ROSA
po průtrži mračen v srpnu 2007
Po silné průtrži mračen došlo v nočních hodinách 10. a 11. 8. 2007
k vytopení centra ROSA stoupající kanalizační vodou. Na místě
zasahoval Hasičský záchranný sbor i Pražské vodovody
a kanalizace. V centru byly zcela zničeny všechny podlahové
krytiny, zdi do výšky 30 cm byly promáčené až do konce září 2007,
částečně byl poničen nábytek, kterým bylo centrum nově vybaveno
v roce 2006. Bohužel šlo již o druhé vytopení (poprvé o povodních
v roce 2002). Jen díky rychlé a obětavé práci rodinných příslušníků
zaměstnankyň o.s. ROSA byly škody na vybavení centra minimální.

Charitativní akce pro ROSU uspořádaly 16. 5. 2007 američanky
Lisa Biffin a Ros Pause: Spinning Marathon ve studiu DOMYNO
a akci Raising for ROSA: Charity Wine Event. Marathon se konal za
podpory firem Vodafone,
Schöll, Sony Ericsson,
Culinaria, Hewlett Packard,
Sony, Club DOMYNO, Logica
CMG, Probike, MyClinic.
Výtěžek z akce byl použit na
vybavení azylového domu
a centra ROSA zabezpečovacím
kamerovým systémem.
" Akce IWAP pro ROSU: A Tribute to the Godfather
Akci ve stylu Black nad White Mafia uspořádala IWAP (International
Womenęs Association of Prague) 13. 10. 2007 v 19 hodin v Bellevue
Restaurant v Praze. Výtěžek z dražby (kde se dražili mimo jiné velký
Perský koberec Olbrama Zoubka
a plazmová televize) z večírku ve
stylu Kmotra byl v roce 2008
věnován o.s. ROSA na nové vybavení
a adaptace v azylovém domě ROSA
s utajenou adresou. Vydražená
plazmová televize Panasonic byla
následně darována o.s. ROSA.
" Podpora dětí v azylovém domě
V azylovém domě nacházejí dočasné útočiště děti, které byly svědky
násilí a jejichž matku ohrožoval násilný partner. Proto, aby byly
v bezpečí, tyto děti musí opouštět svůj domov, hračky, kamarády,

často mění i školu. Proto se jim ROSA
snaží za pomoci sponzorských darů
vybudovat přátelské prostředí, jaké by
tyto děti měly doma.
ALGIDA v červnu dětem z azylového
domu věnovala zmrzlinu a zakoupila
pro maminky i děti lístky do zoo. Díky
společnosti ALGIDA byly dětem
nakoupeny osobní dárky pod
stromeček a zároveň dárky společné:
nové hračky do herny. Společnost
JABLONEX dětem věnovala do nově
upravené herny a studovny korálky.
Díky podpoře společnost ATEL byl
dětem do studovny zakoupen nový
počítač ke hrám i studiu, pohádky na
DVD, hry a potřeby na výtvarnou
činnost a arteterapii.
Koncem roku 2007 podpořila grantem
Dětskou skupinu Nadace O2: podpora
ve formě herní a skupinové terapie měla
termín zahájení až po Novém roce 2008.
Dětem se věnuje v případě potřeby
dětská psycholožka
a herní terapeutka,
jsou pro ně připraveny tematické
herní a zábavní
akce: výlet do zoo,
Drakiáda či
Halloween…..

" Vánoční setkání v ROSE
Předvánoční setkání pro ženy z azylového domu, klientky
Informačního a poradenského centra a ženy z Klubu ROSA se
uskutečnilo 12. a 17. prosince. Ženy dostaly dárkové balíčky
s kosmetikou Avon.
" ROSA a prevence domácího násilí
Vedle přímé pomoci ženám, obětem domácího násilí a jejich dětem
se zaměřujeme i na prevenci domácího násilí. Organizujeme
přednášky, semináře či konference k domácímu násilí pro
odbornou i širší veřejnost, nedílnou součástí našich aktivit je
vydávání informačních letáků, brožur a publikací.
Školení, přednášky, semináře o.s. ROSA v roce 2007:
# školení o.s. ROSA pro sociální pracovnice, intervenční centra
o domácím násilí – 23. 3.
# školení pro zdravotní sestry,
pracovníky krizové intervence – 27. 3.
# seminář pro studenty Pedagogické školy ve Svatém Janu pod
Skalou – 21. 5.
# beseda se studenty středního učiliště ve Středuklukách - červen
# školení pro městskou policii – 24. a 25. 10.
ROSA vystoupila na konferencích:
# 7. 3. – vystoupení v Parlamentu – společná akce s Koordonou
# 21. 6.-12. 7. 2007 - PhDr. Branislava Marvánová-Vargová byla
nominována a vybrána ambasádou Spojených států amerických
v Praze k účasti na mezinárodním programu Citizen
Participation in Democracy, který byl zaměřen na postavení
a roli neziskových organizací v demokratickém systému.
V rámci programu se setkala se zástupci neziskových
organizací, ale i státních institucí v 5 státech USA.

#

#

#

#

#

5.-7. 11. - Branislava Marvánová-Vargová zastupovala ROSU aktivně
s příspěvkem ve Vídni na konferenci:
Stop domácímu násilí na ženách Interdisciplinární přístup v prevenci
domácího násilí na ženách
13. 11. byla ROSA zastoupena na
konferenci Domácí násilí a sociálně
právní ochrana dětí v Plzni
20. 11. zástupkyně ROSY vystoupily
na konferenci Koordony
v Parlamentu ČR (Zdena Prokopová
s příspěvkem na téma Stalking
Branislava Marvánová-Vargová
s tématem Děti, svědci domácího
násilí
23. 11. Zdena Prokopová
a Branislava Marvánová-Vargová
vystoupily na mezinárodní
konferenci o domácím násilí
v Görlitzu
5.-7. 12 – aktivní účast Branislavy
Marvánové-Vargové, kde jako jediná
vystoupila za Českou republiku
s příspěvkem Interdisciplinární
spolupráce – praktické zkušenosti
z České republiky ve Štrasburku:
Council of Europe campaign to
combat violence against women
including domestic violence

" ROSA a spolupráce v ČR
Rosa spolupracuje s řadou státních
a nestátních organizací.
# ROSA je členem Koordony (Koalice
organizací proti domácímu násilí),
angažuje se v Asociaci pro rovné
příležitosti, SKOKu, České ženské
lobby.
# Branislava Marvánová-Vargová,
psycholožka o.s. ROSA byla za
Koordonu k 10. 9. 2008 jmenována
členkou Rady vlády pro rovné
příležitosti žen a mužů a zároveň se
stala předsedkyní jejího Výboru pro
domácí násilí.
#

" ROSA a 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.
" Mediální aktivity

ROSA aktivně spolupracuje s médii.
ROSA poskytla články a informace do
řady novin – MF Dnes, Právo, Pražský
deník, Katolické noviny, Šíp, např.
časopisů ONA DNES, Cosmopolitan,
Vlasta, Betynka. Naše pracovnice

vystupovaly k problematice domácího násilí i v rozhlase a televizi:
Radiožurnál, ČRo 6, Regina, Česká televize, TV Nova.
Dlouhodobou spolupráci v rámci Corporate Social responsibility
občanskému sdružení ROSA nabídla agentura PR POINT.

Poděkování:
Děkujeme všem, kteří si naší práce váží, děkujeme vám za vaši
podporu.
Dotacemi nás podpořili:
# MPSV (Azylové ubytování a Telefonická krizová intervence)
Granty nás podpořili:
# Magistrát hl. m. Prahy – sociální služby (Informační
a poradenské centrum ROSA)
# Magistrát hl. m. Prahy – prevence kriminality (Projekt
Partnerství)
# Diplomatic Ladies Association – projekt Stop domestic violence
– informační kampaň
# Nadace O2 – Projekt Pomoc dětem v utajeném azylovém domě
# NROS, ESF a státní rozpočet ČR – Projekt Finanční řízení o.s.
ROSA
# Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 – Adaptace
prádelny v azylovém domě
# WAVE-Network & European Info Centre Against Violence –
Překlad manuálu AWAY FROM VIOLENCE do českého jazyka
Zvláštní poděkování patří:
# MAITREA – Nadační fond Milující oči. Děkujeme panu Antonínu
Koláčkovi za významnou podporu občanského sdružení ROSA.
Děkujeme, že nás podpořili:
# EGAP
# ATEL

ALGIDA
Studio DOMYNO, Logica, Hewlett-Packard, Lisa Biffin, Ros Pause
# Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
# ČEPRO
# PR POINT
# IWAP
# HENKEL nám daroval prací prášky pro azylový dům
# Acorus nám věnoval výrobky firmy AVON
# JABLONEX GROUP daroval dětem korálky pro ruční práce
# Gabriela Koukalová
# Děkujeme i všem drobným dárcům, kteří pravidelně podporují
občanské sdružení ROSA a všem, kteří podpořili činnost o.s.
ROSA v roce 2007.
#
#

Máte zájem i vy podpořit občanské sdružení ROSA?
Pokud chcete přispět na činnost SOS krizové linky, Informačního
a poradenského centra nebo utajeného azylového domu pro matky
a ženy s dětmi, můžete tak učinit na číslo účtu:
0008399319/0800

Děkujeme
ROSA o.s., Podolská 242/25, 147 00 Praha 4,
IČO 68405359, banka 0008399319/0800
Tel/fax 420 241 432 466
SOS krizová linka 602 246 102
http://www.rosa-os.cz
e-mail: info@rosa-os.cz

Civic Association ROSA –
Centre for Battered
and Lonely Women

annual report 2007

Rosa’s reason of existence:
Civic Association ROSA – Centre for Battered and Lonely Women is a non-governmental non-profit organisation, focused on direct and complex help to women-victims of domestic violence and their children, as well as on prevention of the phenomenon.
Rosa’s objectives:
Civic Association ROSA – Centre for Battered and Lonely Women establishes and
runs a supporting centre for battered women. It helps victims of domestic violence,
provides crisis intervention to women as well as professional consultations, sociotherapeutic care and supporting care, it cooperates with state authorities (police,
courts) in domestic violence cases, it provides battered women with asylum housing and organises educational and preventive activities.
Rosa’s services
Within the complex psychosocial help to women-victims of domestic violence and
their children, civic association ROSA has been providing three basic services since
1998 (these social services were registered in 2007):
# Information and Counselling Centre ROSA
# Asylum housing with a secret address for women-victims of domestic
violence and their children
# Crisis hotline
Quality of provided services:
In our work, we follow Standards for Quality in Social Services (issued by Ministry
of Labour and Social Affairs); we also have supervision of the organisation ensured.
Rosa’s team:
Rosa’s workers are experienced socio-therapists trained abroad, a psychologist and
a social worker. There are also a lawyer, a psychiatrist, a child psychologist and
a nurse cooperating with us. All workers and co-workers undergo professional training; every worker has an individual educational plan set.
Marie Vavroňová
Chairperson of ROSA

TABLE 1: Rosa’s services in 2007
1. INFORMATION AND COUNSELLING CENTRE ROSA
New clients
214
SERVICE:
ACTS
Socio-therapeutic counselling
846
Psychosocial counselling
426
Legal counselling
38
Counselling provided by a child psychologist
28
Psychotherapeutic counselling
16
Field work counselling
22
Reports for courts, OSPOD (department of the social
and legal protection of children)
29
Personal consultations
27
Meetings of the Club for women
9
Therapeutic group for women 8x1,5h
24
Totally
1445
2. Asylum shelter ROSA with a secret address
Number of women lodged at the asylum shelter in 2007 29
Number of children lodged at the asylum shelter in 2007 27
SERVICES:
ACTS
Socio-therapeutic counselling
166
Socio-legal counselling
126
Personal consultations
102
Psychology counselling
60
Field work
25
Children’s group
73
Operational group of women
136
Art therapy
18
Individual consultations of a child psychologist
13
Totally
719
3. Phone crisis intervention

Interventions

SOS crisis line 602 246 102
Phone line 241432466
Internet consultations
Totally

638
1067
275
1 980

ROSA provides three registered social services

#

" Information and Counselling Centre for Women–Victims
of Domestic Violence
We provide women-victims of domestic violence
with emergency action as well as repeated long-term
psychosocial and socio-legal consultations,
supportive therapeutic groups and support in difficult
life situations. Our aim is to protect women and their
children, prevent further violence, and help them to
find a way to live without violence and to put an end
to the spiral of violence. This help is lead in
a supportive way that should help a woman to control her life and to find
self-confidence while Rosa’s workers serve her as support.
The counselling services are free of charge. Workers of the centre abide
an ethical code based on taking side of a victim of crimes (among those
domestic violence belongs). Rosa’s workers are bound by discretion. The
emphasis is put on mapping client's situation, estimation of danger
and creation of an individual safety plan and a plan of social change.
Continuously, crisis intervention to stabilise the client is being offered. We
provide the consultation services in a team: a socio-therapist,
a psychologist and a social worker. In case of need, help of a lawyer,
a psychiatrist and a child psychologist (for children, witnesses of violence)
is ensured. ROSA is being contacted not only by women from Prague,
but from the whole country.
From safety, capacity and operational reasons, it is necessary to make
an appointment by phone number 241 432 466. Consultations take place
every Monday and Tuesday from 9 a.m. till 6 p.m., every Wednesday
and Thursday from 9 a.m. till 4 p.m. at Podolská 242/25, Prague 4.

#
#

In 2007, 1445 consultations were provided to 214 clients (in a form
of socio-legal, socio-therapeutic, psychology and psycho-social
consultations). Legal consultations are provided directly in ROSA
centre, a lawyer provided women with 38 consultations.
Child psychologist provided 28 consultations to children.
Psychosocial group of women met 8 times.

Since 1998, when ROSA opened its Information and Counselling Centre,
to the end of the year 2007, 1483 new clients have addressed ROSA,
and there have been 5378 consultations provided to them.
" Asylum shelter with a secret address
Besides the Information and Counselling Centre, ROSA also runs the
asylum house with a secret address and two asylum flats (with a secret
address as well). Women are safe from their violent
partner here, but they also obtain specialised
complex psychosocial help. Victims of domestic
violence have to cope with psychic traumas caused
by battering or by physical assaults; they also have
serious economical and social problems. Therefore
they need specialised help. They are provided with
socio-therapeutic and psychological help; workers of
the centre also help them with handling legal matters, contacts with social
departments etc.
The asylum stays are tailored to women-victims of domestic violence
and their children, life-threatened by violent partners. Regarding the
victims of crimes' secrecy of stay, the address of the asylum shelter is not
available. The contact is through the Information and Counselling Centre,
Podolská 242/25, Prague 4. Because of the security reasons, the shelter
has also no crisis places. Clients are accepted individually, after
consultation at the Information and Consulting Centre. For safety reasons,

women dependent on alcohol or drugs, mentally ill and aggressive are not
accepted (we try to find another type of housing for these women)

The crisis S.O.S. Hotline 602 246 102 is in service workdays from 9 a.m.
till 6 p.m.

In the shelter, there are 9 rooms equipped with new kitchen units and
refrigerators. The overall capacity is 21 beds. There is also a reception
room, a public room with TV, a playroom, a study room and a laundry
room in the house. Sanitary facilities are on the floors. As an after
treatment facility, ROSA also runs two flats with secret addresses (2+kk
and 3+1). The stay at the asylum house is designed for 3 – 12 months.
A team of socio-therapists and a psychologist cooperates with women,
every client has her own safety plan designed. The complex sociotherapeutic care is provided for free. Women have to share the costs of the
asylum stay partially (the maximum price for a day of stay is set by
a notice to a law no. 108/2006 on social services).

For advice, ROSA can be contacted also via e-mail: poradna@rosa-os.cz
Internet requests are answered in 24 hours (except holidays and
weekends).

#

In 2007, there were 29 women and 27 children accommodated
at the asylum shelter.

#

Since 1998 till 2007, the asylum stays have helped to 146 women
157 children.
" Crisis intervention by phone, internet counselling services

The purpose of crisis help is to provide women-victims of domestic
violence with immediate support. It consists of crisis intervention,
specialised counselling, creation of safety plan and providing specific
information (e.g. where the woman can find help in
her region).
The line 241 432 466 is being operated on workdays
during working hours of the Information and
Counselling Centre (Monday and Tuesday from 9 a.m.
till 6 p.m., Wednesday and Thursday from 9 a.m. till
4 p.m., Friday from 9 a.m. till 3 p.m.).

#

In 2007, 1067 crisis interventions were provided via the line
241 432 466. The number of interventions at the SOS Hotline
reached 638.

#

Since 1998 till the end of 2007, 9372 phone crisis interventions
have been provided so far.

#

Internet consultations were provided to 275 women in 2007.

Rosa’s projects in 2007
Our permanent and main projects are three registered social services:
Information and Counselling Centre for Women-Victims of Domestic
Violence, Asylum Accommodation with a Secret Address for womenvictims of domestic violence and their children and the Crisis Hotline. In
2007, ROSA realised also other projects:
" Rosa’s financial management
The aim of the project is to improve financial management of the
organisation. In accordance with this project, the position of financial
manager was created. As a result of training and consultations the working
standards of financial management were set. One part of the project was
an initial financial audit, that specifically examined management of the
organisation and its accounting in 2005 and 2006. The final statements of
the auditors (accounting in years 2005-2006 and in year 2007): Without

objections. The project changed run of the organisation, it allowed long
term financial planning and professional financial management. The project
is to be continued in 2008.

This project is co-financed by the European Social Fund and the state
budget of the Czech Republic.

" Partnership
The aim of Rosa’s project supported by
Prague’s Municipal Office’s Department
of Prevention of Criminality was to address
all group threatened by violence: women,
that are (or can become) victims of violence,
young people, that are experiencing violence
in their first relationship, as well as children
who are witnessing
violence between their parents.
ROSA prepared leaflets for children-witnesses of
violence between their parents, in which children
find information what violence is, which feelings
they should have (not to blame themselves) and
who can help them.
Children witnessing violence between their
parents are threatened by many psychical,
emotional, social and health problems. These
children experience fear, helplessness or anger

and they don’t now how to cope with those feelings. They are afraid to
speak of violence in the family, they fear for their mother, themselves and
they suffer from inconsistent feelings: they hate the violent parent, but at
the same time they like the same person.
The project therefore comprises of a publication for parents „Tátové
a mámy, chraňte své děti před násilím“ (Dads and Mums, Protect Your
Children Against Violence). In the book, parents can find information on
influence of violence on children, as well as advices how to speak with
children witnessing violence. Adults are usually silent about violence,
mostly they don’t know how to talk with their children. ROSA here took up
on its 2006 project „To si dovolit nesmíš“ (You’re Not Allowed to Do That),
aimed at violence in teenage relationships.
Thanks to Partnership project, the direct help and prevention webpage
was relaunched in December 2007.
This new version of the webpage has four portals:
# Domestic violence – for women-victims of domestic violence
#

When love hurts – for teenagers

#

My dad beats mum – for child witnesses of domestic violence

#

Stop violence – for general and expert public

The webpage provides various target groups with complex information on
domestic violence. Women can seek here information on what domestic
violence is and which are their means of protection, how a legal system,
a police or specialised centres
could help them. Aside from
these contacts, there is an
option of direct internet
counselling. Teenagers can find
similar info here.
If children click on „My dad
beats mum“, they find shorts

blocks of explanation: what is violence, how they can talk to their mums,
that is good to speak of it, that is normal to have contradictory feelings,
who can help them and what they should do if they are threatened. Even
children can use the e-mail address – a child psychologist will answer
their questions. This answering preserves anonymity and safety – all
answers go directly to respective mailboxes. The fourth portal is designed
for general public (how to help a friend if she is a victim of domestic
violence, how to help teenage children), but also for professionals. They
can find here various papers, statistics and studies on domestic violence
and children witnessing domestic violence.
The Partnership project (cooperation of ROSA, the Municipal Office
of Prague and Prague’s City Police) was presented by Ing. Alena Šindlerová,
the director of Prague’s Municipal Office’s Department of Prevention of
Criminality at the European Crime Prevention Award (ECPA 2007). It won
the second prize on the national level and it was mentioned at Lisbon as
an example to follow for other European Union member states.

" Silent Witnesses
Silent Witnesses project commemorates lives of women killed by their
partners as a result of domestic violence. The 25th of November has been
held since 1980s as the International Day against Violence against Women.
Silent Witnesses project should not only warn of tragic
ends of unsolved domestic violence but also should
function as an appeal: to ensure unnecessary murders of
women, mothers or daughters don’t happen. Civic
Association ROSA therefore decided to commemorate the
day by the project Silent Witnesses. In 2007, an exhibition
of red silhouettes - women murdered by their partners was presented during a ride in a historic tram in Prague’s city centre on
10th December 2007 (the Day of Human Rights, within 16 Action Days

against Violence against Women).
The event was connected with
providing materials on domestic
violence and with a presentation of Rosa’s new website .
" Interdisciplinary cooperation on Prague 4
ROSA has launched a project of interdisciplinary cooperation on a local
level in Prague 4 already in 2006. A long term work with victims of
domestic violence, knowledge of their problems and needs, as well as
experience from an international project Bridging Gaps (focused on
interdisciplinary teams) were motivation to launch cooperation with other
institutions. The first year of the cooperation was focused on preparation
on the law 135/2006 Sb. (ensuring better protection of victims since
January 2007 and enabling e.g. expulsion of perpetrator from a conjoint
residence).
In frame of the interdisciplinary team in Prague 4, representatives of these
institutions had regular meetings: Rosa’s workers, representatives of
Police of the Czech Republic – Municipal directory Prague 4, Municipal
office of Prague 4 – department of offences, Municipal office of Prague 4 –
department of socio-legal protection of children (OSPOD), Municipal office
of Prague 12 - department of socio-legal protection of children (OSPOD),
Municipal office of Prague 4 – Municipal Police, Municipal police,
Grammar School Mendíků Prague 4, Thomayer’s hospital - Prague 4,

a psychiatrist and a lawyer. During two-year cooperation there were many
professionals trained on domestic violence – 40 members of the Police of
the Czech Republic Police ČR, social workers from the department of
socio-legal protection of children of Prague 4, the department of offences
of Municipal Office of Prague 4 and chosen nurses. The evaluation of the
cooperation has shown that regular meetings strengthened mutual
confidence in other partners‘ work, cleared of the roles and possibilities of
intervention in concrete cases and that it contributed to improvement of
lives of victims of domestic violence. The effective aid to victims of
domestic violence has to include well timed identification of the case and
cooperation of all key institutions, from police and health care
professionals to institutions of socio-legal protection of children,
counselling centres for victims, prosecutors, courts etc. Victims of
domestic violence are in a very complicated situation – they usually
hesitate to look for help, because they suffer from feelings of guilt, failure,
they are afraid of revenge or they have a bad experience from the past,
when they tried to find help. First contact is the most important for the
effective help to domestic violence‘s victims. Uncommitted, individual
interventions of individual institutions dealing with victims of domestic
violence are not effective enough and they don’t provide a victim with
maximum safety. Therefore programs of interdisciplinary cooperation,
connecting through key institutions and organisations providing help to
victims of domestic violence, run in many countries of European Union for
many years.
Presentation of team’s results took place on a conference on interdisciplinary
cooperation in domestic violence cases for state institutions and NGO’s on
Municipal Office of Prague 4 on 29th November 2007.
" Stop domestic violence
Thanks to support from Diplomatic Ladies Association, ROSA realized
a project "Stop domestic violence". The main idea was to raise
awareness of unacceptability of domestic violence and of its prevention,

and to prepare information for victims of
domestic violence as well as for general
public. Within the project, there were
published leaflets and posters with ROSA
services, a leaflet for women Domestic
Violence: Law and Right on Your Side, small
cards with contacts for victims of domestic
violence, a leaflet Safety plan, a leaflet Asylum Shelter is not only
Lodging and a poster Stop Violence against Women and Children.
Leaflets with information for victims and potential victims were
distributed to social departments, Police, Municipal Police, among
healthcare professional and to schools in Prague.
" Translation of the manual „Away from the Violence“
ROSA worked on translation of „Away from the
Violence“ (the manual of Women against violence
Europe – WAVE) into Czech language (in Czech Cesta
z násilí, Doporučení pro zakládání a provozování
azylových domů pro ženy, oběti domácího násilí). This
manual was issued by Wave in frame of the DAPHNE
project in 16 languages and is accessible at.

What also happened in ROSA in 2007:
" Adaptation of the asylum shelter's laundry
Thanks to support of Dagmar and Vaclav Havel Foundation VIZE 97 there
was a new laundry and a drying room built up in the asylum shelter. The
room was reconstructed and equipped with facings and paving and
decorated. We have also bought two new washing machines for women to
have enough room and possibility to wash and dry their clothes and linen.

" Events for ROSA: Spinning Marathon at DOMYNO Studio

" Flooding of Informational and Counselling Centre ROSA
by a cloudburst in August 2007
Due to a strong cloudburst the ROSA centre was flooded by raising water
from canalisation on the night of 10th August 2007. The Fire brigade of the
city of Prague as well as Prague Water Supply and Sewerage Company
were intervening there. All carpeting was destroyed; the walls were wet till
the end of September (aloft 30 centimetres), partially there was also
destroyed new furniture bought in 2006. Unfortunately it was the second
flooding (the first took place during floods in 2002). Only thanks to quick
and devoted work of family members of Rosa’s workers claims on its
possession were minimal.

Charity events for ROSA were organised on 16 May 2007 by Americans
Lisa Biffin and Ros Pause: Spinning Marathon at DOMYNO Studio and the
Raising for ROSA: Charity Wine Event. The marathon was supported by
companies Vodafone, Scholl, Sony
Ericsson, Culinaria, Hewlett
Packard, Sony, Club DOMYNO,
Logica CMG, Probike and
MyClinic. The profit from this
event was used to equip the
asylum shelter and the ROSA
centre with a safeguarding camera
system.
" IWAP (International Women’s Association) for ROSA:
A Tribute to the Godfather
IWAP (International Women’s Association of Prague) organised a thematic
Black And White Mafia event on 13 October 2007 in Bellevue Restaurant in
Prague. Proceeds from the Godfatherlike party's auction (there was
auctioned e.g. a Persian carpet,
a sculpture by Olbram Zoubek’s or
a plasma TV) were donated to ROSA for
adaptations and the new equipment of
Rosa’s Asylum Shelter with a Secret
Address. The auctioned plasma TV was
consequently given to ROSA.
" Support of children at the asylum shelter
In June 2007, ALGIDA provided children from the asylum shelter with ice
creams and bought tickets to mothers and their children to Prague ZOO.

Thanks to ALGIDA company, there were
also personal Christmas gifts for children
as well as new community toys for the
playroom. JABLONEX company donated
children beads. A new computer (for
studies and games) was bought as well as
DVDs with fairytales, games and art
supplies due to ATEL company.
At the end of 2007, the Children group
was supported by O2 Foundation (support
in a form of group and game therapy
started in 2008).
In case of need there is a child
psychologist and a game therapist taking
care of the children, there are topical game
and entertaining activities being organised
for them: an excursion to the ZOO,
Drakiáda or Halloween….
Children, who were witnessing domestic
violence and whose mother was threatened
by a violent partner, find refuge at the
asylum centre. For their safety these
children have to leave their homes,
toys, friends, they
often change their
school. That’s the
reason ROSA tries to
create friendly
atmosphere with
support of
sponsoring
organisations.

" Christmas meeting at the Information
and Counselling Centre ROSA
The Christmas meeting for women from the asylum shelter, clients of the
Information and Counselling Centre and for women from Club ROSA took
place on 12 and 17 December. Women received gifts with AVON
cosmetics.
" ROSA and prevention of domestic violence
Besides the direct support provided to women-victims of domestic
violence and their children, we focus on prevention of domestic violence.
We organise lectures, seminaries or conferences on domestic violence for
professional and wide public; publishing leaflets, brochures and
publications is also an integral part of our activities.
Trainings, lectures and seminaries of ROSA in 2007:
# Rosa’s seminar for social workers, interventional centres on domestic
violence – 23 March
# training for nurses and crisis intervention workers – 27 March
# seminar for students of Teacher‘ college in Svatý Jan pod Skalou – 21
May
# discussion with students of training college in Středokluky - June
# training for Municipal police – 24-25 October
Rosa’s presence at conferences:
# 7 March – presentation at the Parliament – a conjoint activity with
Koordona
# 21 June -12 July 2007 – Embassy of the United States nominated and
chose PhDr. Branislava Marvánová-Vargová to participate in an
international program Citizen Participation in Democracy, that was
focused on a position and a role of NGO’s in a democratic system.
Within the program she met representatives of NGO’s as well as state
authorities in 5 states of USA.

#

#

#

#

#

5 - 7 November - Branislava
Marvánová– Vargová presented ROSA at
the conference „Stop Domestic Violence
Towards Women – Interdisciplinary
Approach in a Domestic Violence
Prevention” in Vienna
13 November - ROSA was presented at
the conference „Domestic Violence and
Socio-legal Protection of Children“ in
Pilsen
20 November - Rosa’s representatives
appeared at the Koordona conference at
the Parliament of the Czech Republic
(Zdena Prokopová with a report on the
issue „Stalking“ and Branislava
Marvánová–Vargová on the issue
„Children, Witnesses of Domestic
Violence“)
23 November - Zdena Prokopová and
Branislava Marvánová–Vargová present
at the international conference on
domestic violence that took place
in Görlitz
5 -7 December – Branislava Marvánová–
Vargová as the only representative of the
Czech Republic represented the Czech
Republic at the Council of Europe
campaign to combat violence against
women including domestic violence in
Strasbourg with her report
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„Interdisciplinary Cooperation – Practical
experiences from the Czech Republic“
" ROSA and cooperation in the
Czech Republic
Rosa cooperates with many state authorities
and non-governmental organisations
ROSA is a member of Koordona (coalition of
organisations against domestic violence), it
is involved in the Association for Equal
Opportunities, SKOK, Czech
Women’s Lobby.
n September 2008 Branislava
Marvánová–Vargová, a psychologist of
ROSA, was on behalf of Koordona named
a member of Government Council for Equal
Opportunities of women and men and she
also became a chairperson of its Committee
for Domestic Violence.
" ROSA and cooperation
with foreign organisations
Rosa is a focal point of international network
WAVE (Women against Violence Europe) for
the Czech Republic and it cooperates with
many organisations from the United States
of America and from European countries.
" Media activities
ROSA actively cooperates with media. In
2008, the organisation provided pieces of
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information to many newspapers (MF Dnes, Právo, Pražský deník, Katolické
noviny, Šíp) and magazines (e.g. ONA DNES, Cosmopolitan, Vlasta,
Betynka). Our members presented the issue of domestic violence on radio
and TV stations: Radiožurnál, ČRo6, Regina, Česká televize, TV Nova.
The agency PR Point has offered the long-term cooperation to ROSA in
2007.
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Are you interested in supporting ROSA?
If you would like to support the SOS crisis hotline, Information and
Consulting Centre or the asylum shelter with a secret address for mothers
with children, you can use the account:
0008399319/0800
Thank you.
ROSA o.s., Podolská 242/25, 147 00 Prague 4,
IČO 68405359, bank 0008399319/0800
Tel/fax 420 241 432 466
SOS crisis line 602 246 102
http://www.rosa-os.cz
e-mail: info@rosa-os.cz

