ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy

Výroční zpráva za rok 2010

Vážení přátelé,
rok 2010 prověřil profesionalitu ROSY. A nejen tím, že naše organizace prošla kontrolou poskytování sociální
služby utajeného azylového domu pro ženy, oběti domácího násilí a jejich děti. Celý rok jsme totiž především
usilovali, aby naše služby šly ještě více vstříc těm, kteří je potřebují.
Díky spolupráci s týmem mladých českých a německých umělců se podařilo natočit tři televizní spoty, které
režírovala mladá režisérka Tereza Pospíšilová. S nimi jsme uspěli v České televizi, díky této spolupráci se tak
podařilo zrealizovat informační kampaň Přijďte včas. To, že kampaň přispěla k tomu, že oběti násilí našly odvahu začít svůj problém řešit, potvrdil i dvacetiprocentní nárůst klientek, které se po odvysílání spotů začaly na
Rosu obracet se svými životními příběhy.
ROSA v roce 2010 dál navštěvovala střední školy, otevřeně mluvila s desítkami a stovkami mladých dívek a chlapců o tom, jak ve vztazích
předcházet problémům s násilím, ale hlavně, jak na něj, pokud se objeví, správně reagovat. Do škol směřovala i CD, která mají upozornit
na možná rizika, která hrozí na internetu, ať už jde o kyberšikanu, stalking či zneužití osobních údajů.
V rámci kampaně jsme však především v loňském roce posílili spolupráci s těmi, se kterými se ženy, oběti násilí setkávají, když řeší svůj
problém. V rámci interdisciplinárního týmu spolupracujeme na Praze 4 s konkrétními pracovníky a pracovnicemi Policie ČR, Městské policie, sociálními pracovnicemi, učitelkami, zdravotními sestrami, právničkami... Právě vytváření sítě a spolupráce s těmito lidmi na sociálních referátech, policejních služebnách, školách apod. vytvoří to podstatné, co určuje, zda oběť násilí najde skutečně pomoc a podporu,
bude schopná svůj problém vyřešit.
S lidmi nás spojuje i další změna, která proběhla v minulém roce. Získali jsme oprávnění využívat DMS. Nevidíme v tom jen možnost, jak
získat podporu a finanční prostředky, které pochopitelně potřebujeme, abychom mohli fungovat. Je to ale i další nástroj, který nám potvrzuje, že naše práce má smysl, je potřebná.
Bez podpory veřejnosti totiž není možné takovou činnost, jakou se občanské sdružení ROSA zabývá, smysluplně vykonávat. Proto skutečně upřímně děkujeme všem, kteří nás formou DMS podpoří. Vážíme si vaší podpory.
Marie Vavroňová, ředitelka o.s. ROSA

Občanské sdružení ROSA je nestátní nezisková
organizace specializující se na pomoc ženám-obětem
domácího násilí a jejich dětem a na prevenci násilí.
Poslání organizace: ROSA - centrum pro týrané
a osamělé ženy
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. Občanské sdružení ROSA usiluje o zlepšení
systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Jeho
součástí je i odborné specializované poradenství a komplexní pomoc
pro ženu-oběť domácího násilí, mezi niž patří krizová intervence, sociálně terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu, poskytování utajeného azylového bydlení pro ženy-oběti domácího násilí (formou azylového domu a bytu) a telefonická krizová pomoc pro všechny
oběti domácího násilí.
ROSA pomáhá ženám již od roku 1993 - nejprve jako nadace, od roku
1998 jako občanské sdružení.

Cíle organizace: ROSA - centrum pro týrané a osamělé
ženy


Sdružení ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy zřizuje
a provozuje centrum pomoci pro týrané ženy.



Hlavním cílem organizace je pomáhat obětem domácího násilí
prostřednictvím registrovaných sociálních služeb. Smyslem je
poskytnout jim bezpečí, jistotu a zároveň klientky posílit, aby
nalezly sílu a vlastními silami dokázaly situaci pomalu změnit.



ROSA spolupracuje se stáními orgány (policie, soudy, OSPODy)
v případech domácího násilí tak, aby oběti domácího násilí nebyly
viktimizovány, dbalo se na ochranu dětí, svědků domácího násilí
a zvyšovalo se povědomí o problematice domácího násilí a potřebách obětí a jejich ochrany.



ROSA usiluje o zakotvení utajenosti azylového ubytování pro ženy,
oběti domácího násilí zákonem a specifickými předpisy a poskytuje týraným ženám azylové ubytování na adrese, která zůstává díky
specifickým opatřením utajena.



ROSA v rámci minimalizace dopadů partnerského násilí pořádá
vzdělávací a preventivní aktivity pro širokou, odbornou veřejnost,
základní, střední a vyšší odborné školy.

Občanské sdružení ROSA poskytuje od roku 1998 tři
základní služby, tyto sociální služby byly v roce 2007
registrovány:
1. ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy, oběti
domácího násilí
2. ROSA - Azylové ubytování s utajenou adresou pro ženy, oběti
domácího násilí a jejich děti
3. Telefonická krizová pomoc – SOS linka ROSA
Další formy činnosti:
- prevence domácího násilí
- školení, semináře
- vydávání letáků, publikací
- klubová činnost
- kampaně

Sociální služby obětem domácího násilí v roce 2010
poskytovaly:
Marie Vavroňová
Zdena Prokopová

Mgr. Martina Hronová
Zuzana Ilečková, DiS.
Jitka Libišová, DiS.
Mgr. Eva Šilarová
PhDr. Darie Bortová
Hana Kůstková
Tereza Chábová, DiS.

ředitelka, vedoucí služby odborné sociální
poradenství, socioterapeutka
zástupkyně ředitelky, socioterapeutka,
vedoucí azylového domu, vedoucí telefonické
krizové intervence
manažerka
sociální pracovnice
sociální pracovnice
psycholožka
psycholožka
sociální pracovnice
sociální pracovnice

Informace o občanském sdružení ROSA
Statutární zástupci:
Registrace:
IČO:
Kontakt:

Bankovní spojení:
Sbírkový účet:

Marie Vavroňová, Zdena Prokopová
MV ČR VS/1-1/37803/98-R ze dne
30.10.1998
68 40 53 59
ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy,
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
info@rosa-os.cz
www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz
tel.: 241 432 466
SOS linka 602 246 102
0008399319/0800
1976292329/0800

1. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
1.1 INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ROSA –
odborné sociální poradenství
Adresa/Místo poskytování služby: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4,
Tel: 241 432 466
Posláním služby odborné sociální poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA je poskytovat bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti domácího násilí (sociálně právní poradenství, sociálně
terapeutické poradenství, případně psychologickou pomoc) ženám-obětem domácího násilí v nepříznivé sociální situaci, aby se lépe orientovaly
ve svých právech, nalezly odvahu a schopnost řešit svoji situaci a pochopily cyklus násilí. Cílem o.s. ROSA je také posílit jejich ochranu před dalším násilím v rodině. Služba směřuje k posilování schopnosti řešit situaci
vlastními silami, stabilizaci a začlenění do života bez přítomnosti násilí.
Cíli odborného sociálního poradenství jsou:
 poskytovat ženám, obětem domácího násilí bezplatně informace
o možnostech a formách pomoci a nezbytnou psychickou podporu
 poskytovat odborné poradenství formou psychosociálních a sociálně terapeutických konzultací, jejichž cílem je seznámit ženy
s problematikou násilí v rodině tak, aby pochopily, v jaké situaci se
nyní nacházejí, jaké jsou charakteristiky chování násilných partnerů, cyklus násilí a dopady násilí v rodině na jejich děti
 posílit schopnosti a sebevědomí klientky, poskytovat odbornou
pomoc při zpracování traumatu způsobeného prožitým násilím,
v případě potřeby poskytnout krizovou intervenci
 zajistit bezpečí klientky a dětí, které se staly svědky domácího
násilí nebo by násilím v rodině mohly být ohroženy, identifikovat
rizikové faktory a vypracování bezpečnostního plánu



podporovat klientky co se týče uplatnění zákonných nároků formou sociálně právních konzultací včetně právních informací ve
věci samotného násilí v rodině, tak i státní sociální podpory
a pomoci při komunikaci s úřady, policií či soudem, zejména pak
formou písemných zpráv z probíhajících konzultací v IPC
 nabízet nezbytnou právní pomoc formou pomoci se sepisováním
návrhů k soudu a bezplatných právních konzultací (prostřednictvím nabídky konzultací s advokátkou)
 poskytovat pomoc při sociálním začleňování osob ohrožených
domácím násilím do běžného života bez přítomnosti násilí
Cílovou skupinou služby jsou:
 ženy, oběti domácího násilí, v jejichž případě může jít o násilí aktuální, hrozící nebo o pokus o něj
 ženy, které zažily v minulosti domácí násilí a následkem toho mají
psychické problémy nebo vykazují příznaky posttraumatické stresové poruchy
 ženy, které zažily násilí v dřívějších vztazích, nebo rodinní příslušníci, přátelé či známí z okolí žen, obětí domácího násilí, kteří chtějí takové ženě pomoci, nebo se sami v situaci zorientovat
V Informačním centru ženám nabízíme bezplatné jednorázové i dlouhodobé poradenství: individuální konzultace psychosociální, sociálně
právní, sociálně terapeutická. V případě potřeby a je-li to v možnostech
o.s. ROSA zajišťujeme klientkám konzultace psychologické a právní
poradenství.
Ke konzultacím je vždy nutné se předem objednat na tel. 241 432 466.
Vzhledem k bezpečí ostatních obětí domácího násilí není možný vstup
do centra bez objednání.
Konzultace probíhají v po, út 9 -18, st 9 -16, čt, pá 9 -14.
Cena: Konzultace jsou bezplatné.

Příjem klientek: Příjem klientek probíhá vždy na základě telefonického
objednání.
V roce 2010 se k vstupnímu pohovoru do poradny dostavilo 237
nových klientek a 20 dětí, které docházely opakovaně, což znamená, že
celkový počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství za rok, je
přepočten na 1160.
Dalších 71 objednaných klientek se nedostavilo ke vstupní konzultaci.
Ve věkové kategorii 35 až 39 let se dostavilo 34,5 % žen. Ve věkové skupině žen 18 let až 29 let se dostavilo 7,4 % klientek. Ženy ve věku od 60
až 89 se dostavily ve 4 %. Ženám, které zažívaly domácí násilí, bylo
poskytnuto 2861 konzultací.
Přehled výkonů: (rozsah 1/2 hodiny)
Sociálně právní konzultace
Sociálně terapeutické konzultace
Právní konzultace
Psychologické pro děti
Osobní konzultace
Osobní děti
Krizová intervence
Terénní práce
Vypracování zpráv pro OSPOD, soud, Policii
Skupina matky s dětmi
Intervence telefonické uplatňování práv klientek
Celkem konzultací
Zpracování bezpeč. plánů, konzultací, individ. plány
CELKEM PŮLHODINOVÝCH VÝKONŮ

1019
238
74
168
5
4
3
10
112
99
151
2 861
2 592
5 453

Od roku 1998 se na poradenství ROSA obrátilo celkem 2180 nových
klientek, kterým bylo poskytnuto celkem 10 921 hodinových konzultací.

kům, přátelům či známým. Uklidnit volajícího, stabilizovat jeho
stav a snížit nebezpečí, kterému je volající vystaven
- motivovat volající (volajícího) k aktivnímu řešení situace domácího násilí
- nabídnout oběti domácího násilí osobní konzultaci v Informačním
a poradenském centru ROSA či předat oběti domácího násilí,
rodinným příslušníkům oběti, jejím přátelům, známým, laické
i odborné veřejnosti potřebné kontakty na ostatní poradny nebo
intervenční centra a další pracoviště v jejich městě či kraji

1.2 Telefonická krizová pomoc – SOS linka ROSA
Adresa/Místo poskytování služby: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4,
Tel: 241 432 466
Poslání:
Poskytování odborné telefonické krizové pomoci je zaměřeno na pomoc
všem obětem domácího násilí, které se ocitají v krizové životní situaci
a nejsou schopny svou situaci řešit vlastními silami. Posláním služby je
nejen krizová pomoc všem obětem domácího násilí v ohrožení života,
ale i odborná pomoc jejich blízkým, svědkům domácího násilí, která je
vedená vyškolenými zaměstnanci.
Cíle služby:
- práce s klientem v krizovém stavu
- poskytovat okamžitou krizovou intervenci osobám v obtížné životní situaci v důsledku domácího násilí, jejich rodinným příslušní-

Cílová skupina:
- oběti domácího násilí, osoby ohrožené domácím násilím, rodinní
příslušníci obětí domácího násilí, lidé z okolí oběti domácího násilí, laická i odborná veřejnost (sociální pracovnice OSPOD, soudci,
policisté, lékaři, psychologové, psychiatři)
- cílová skupina není genderově ani věkově omezená
Poskytovaná služba je bezplatná, za hovor je účtována cena dle běžného tarifu volajícího.
Působnost telefonické krizové pomoci ROSA je celorepubliková.
Telefonickou krizovou pomoc poskytujeme na:
 pevné lince 241 432 466
(po, út 9-18, st, čt 9-16,
pá 9-14)
 SOS lince 602 246 102
(po-pá 9-18)
 Přímé internetové poradenství je zajišťováno na
e-mailové adrese
poradna@rosa-os.cz

Internetové poradenství i telefonická pomoc slouží obětem domácího
násilí, násilí ve vztazích, příbuzným obětí, pracovníkům státních institucí, sociálních odborů, neziskových organizací pomáhajících obětem
domácího násilí. Internetové dotazy jsou zodpovídány do 24 hodin
(mimo svátky a víkendy).
Přehled výkonů:
Pevná linka SOS linka
241432466 602246102
Ohrožená žena
850
308
Muž ohrožený
2
8
Dítě
3
0
Příbuzní, známí
95
64
Partner klientky
3
0
OSPOD, soc. odbor
77
15
Policie
13
18
Právníci
8
0
Jiné instituce
144
45
Novináři
20
28
Studentky
16
Ostatní
25
106
Výhrůžné, útočné
Odchozí hovory
134
296
Poradenství iDnes
Celkem
1390
888
CELKEM služba

Internetová
poradna
259
11
2
93
6
3
0
14
16
1
3
10
60
112
590
2868

Celkem bylo v roce 2010 poskytnuto 2868 konzultací po telefonu či
prostřednictvím internetové poradny.
Od roku 1998 bylo na telefonních linkách poskytnuto celkem 16 339
intervencí.

1.3 Azylový dům s utajenou adresou pro ženy, oběti
domácího násilí
Adresa/Místo poskytování služby: UTAJENA, uvádí se kontaktní adresa:
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4, Telefon: 241 432 466
POSLÁNÍ
Služba ROSA - azylový dům s utajenou adresou pro ženy-oběti domácího násilí v nepříznivé sociální situaci, umožňuje ženám a jejich dětem
zajistit formou pobytové služby bezpečí před násilným partnerem. Služba zahrnuje nejen ubytování, ale i odbornou péči formou sociálně právního a sociálně psychologického poradenství tak, aby se klientky dokázaly vyrovnat s prožitým násilím a dokázaly se vrátit zpět do života bez
násilí a vést samostatný život.
CÍLE
Služba ROSA - azylový dům s utajenou adresou poskytuje ženám:
 ochranu a bezpečí před napadením násilným partnerem
 odborné poradenství s cílem pochopit cyklus násilí a sociálně
právní podporu pro uplatnění zákonných nároků
 podporu a posílení formou skupinových setkání
 přípravu na návrat do života bez násilí a posilování klientek, aby
nalezly sílu a pomalu vlastními silami dokázaly svou situaci změnit.
CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovou skupinou azylového ubytování s utajenou adresou jsou
ženy–oběti domácího násilí a jejich děti ohrožené na životě násilným
partnerem, které se ocitají v nepříznivé sociální situaci, a nejsou po
určitý čas schopny zvládnout situaci vlastními silami.

Pobytová služba je poskytována:
 ženám ohroženým na životě násilným partnerem a skrývajícím se
před násilnou osobou
 dospělým ženám starším 18 let bez dětí či maximálně se 3 dětmi
do 18 let věku
 ženám hlášeným v ČR k trvalému pobytu, s uděleným azylem,
občankám členského státu Evropské unie hlášeným na území ČR
k pobytu po dobu delší než tři měsíce a dalším osobám uvedeným v § 4 zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách
 ženám, které jednoznačně vysloví zájem o nabízenou sociální
službu a o aktivní spolupráci na změně své sociální situace
Zařízení o.s. ROSA není bohužel v současné době bezbariérové.
Kapacita služby:
9 pokojů v azylovém domě pro matky maximálně se třemi dětmi
a 2 pokoje v azylovém bytě. Celkový počet lůžek služby je 33 včetně dětských.
Příjem klientek:
Příjem klientek probíhá vždy na základě telefonického objednání
a vstupní konzultace na adrese ROSA, Podolská 242/25, Praha 4 v Informačním a poradenském centru ROSA.
Časový rozvrh:
Služba ubytování je poskytována nepřetržitě.
Základní poskytované služby v azylovém domě:
- pobytová služba dle zákona
je poskytována maximálně
na jeden rok.

- pomoc při zajištění stravy: klientky mají k dispozici vlastní
kuchyňský kout s ledničkou
a vestavěným vařičem, nádobím. Klientkám je zajištěno
veškeré zázemí k přípravě stravy.
- sociálně právní pomoc a poradenství. Ženy mohu využít
nabídky služeb při sepisování
soudních návrhů a konzultací
zaměřených na sociálně právní
problematiku.
- sociální pomoc a poradenství.
Klientkám pomáháme s vyřízením zejména dávek hmotné
nouze a státní sociální podpory. Mají možnost se obrátit na
sociální pracovnice azylového
domu, které jim pomohou
zorientovat se v možnostech
sociálních služeb a sociálního
zabezpečení. Ženy se na nás
mohou obrátit i s žádostí
o doprovod na úřad či k soudu. Klientkám pomáháme
v hledání bydlení, zaměstnání,
vyřizování úředních listin či
jiných materiálů a podporujeme je v jiných pro ně náročných situacích.

V azylovém domě dále poskytujeme:
- individuální sociálně terapeutické konzultace
- individuálně sociálně právní konzultace
- sociálně terapeutické skupiny probíhají každý týden. Ženy mají možnost sdílet své zkušenosti s ostatními obyvatelkami azylového domu.
Setkávají se zde s vedoucí pracovnicí azylového domu, která skupinu
vede. Skupiny jsou zaměřené na reflexi stávající situace žen a jejich
pokroky. Ženy v nich také diskutují o tématech, která jsou pro ně
v daných chvílích důležitá. Upevňují se tak vztahy mezi nimi a pocit, že
na „to“ nejsou samy. Ženy jsou vedeny k tomu, aby se navzájem podporovaly a pomáhaly si
- dětské skupiny probíhají paralelně se skupinovými konzultacemi pro
ženy, a to zcela záměrně. Nejčastěji jsou zaměřovány výtvarně, pohybově či „hravě“. Děti se cítí mezi ostatními dětmi a vedoucí dětské
skupiny bezpečně. Mají zde možnost hovořit o svých zážitcích i obavách a zjišťují, že nejsou na nic samy. Mohou se odreagovat. Dětská
skupina není terapeutickou skupinou
- kluby pro maminky s dětmi jsou určeny zejména pro maminky s menšími dětmi. Jsou založeny na prvcích kognitivně-behaviorální terapie,
konkrétně imitačním učení, kdy se ženy navzájem bezděky učí od
ostatních žen nebo bezděky učí ostatní ženy jak s dětmi jednat, jak reagovat na jejich potřeby a požadavky. Maminky mají samy možnost si
„okoukat“, co funguje a co jim vyhovuje
- individuální psychologické konzultace pro ženy, individuální psychologické konzultace pro děti a terapeutické skupiny pro děti, svědky násilí s dětskou psycholožkou probíhají v poradenském centru v omezených cyklech v závislosti na poskytnutých grantech.- Podle možností
azylového domu jsou pořádány různé kulturní akce, výlety, tematické
diskuze, semináře, pomoc s hlídáním dětí.
Služba má celkovou kapacitu 33 lůžek: z toho v azylovém domě je 9

pokojů (26 lůžek včetně dětských) a v azylovém bytě jsou 2 pokoje (6
lůžek a jedno dětské).
V roce 2010 sociální službu azylové ubytování využilo 19 žen a 25
dětí. V azylovém domě probíhaly herní skupiny a práce s matkami
a menšími dětmi.
Přehled výkonů v AD za rok 2010
Počet ubytovaných žen
Počet ubytovaných dětí

19
25

Věkové rozložení žen: nejmladší matka 21 let, nejstarší 68 let.
Ve věkové skupině do 3 let zde bylo 10 dětí, ve věkové skupině od 4 let
do 6 let celkem 5 dětí a ve věkové skupině od 7 let do 17 let celkem 10
dětí.
Přehled výkonů: (rozsah 1/2 hodiny)
Sociálně terapeutické konzultace
Sociálně právní
Osobní konzultace s klientkami
Osobní konzultace s dětmi
Psychologické konzultace
Krizová intervence
Individuální plány s klientkami
Bezpečnostní plán
Psychologická konzultace s dětmi
Skupinová setkání á 1,5 hod (počet klientek/setkán/hodin)
Klub pro ženy
Dětská herní skupina (počet dětí/akcí/hodin)
Akce pro děti celkem
Celkem výkonů

238
195
112
15
25
5
37
18
25
588
129
416
3
1806

Azylové ubytování pomohlo od konce
roku 1998 do konce roku 2010 celkem
206 ženám a 237 dětem.
V roce 2010 v otázce řešení vlastního
bydlení (sociální byt, podnájem, jiný AD)
bylo 61 % žen úspěšných.
V roce 2010 se žádná žena nevrátila zpět
k násilnému partnerovi.
Při dotazníkovém šetření byla 100%
úspěšnost v kvalitě poskytovaných sociálních služeb.
V azylovém domě probíhají dětské skupiny, jichž se účastní děti různého věku. Skupiny jsou zaměřeny zejména na arteterapeutické prvky, kdy
mají děti možnost se vyjadřovat pomocí kresby nebo mohou vyrábět
různé předměty. Nejčastější náplní skupin je hra. Hra je pro děti dobrým
komunikačním médiem, kdy mohou vyjadřovat své pocity a představy.
Může se jednat o rolové hry, zacílené na specifické téma.

PROJEKTY ROSA 2010
Popis dalších projektů o.s. ROSA mimo registrované sociální služby:
 Vím, kde hledat pomoc – Přijďte včas
Domácí násilí samo od sebe
neskončí. Partner, který týrá, své
chování nezmění. Chvíli je milý, pak
se násilí stupňuje a přijde útok.
Následují omluvy. I proto pro oběti
násilí nikdy není snadné vystoupit
z nekončící spirály násilí. Jsou na

partnerovi závislé, stále mu věří, doufají, že se změní. Proto chceme
ženy, které zažívají násilí, podpořit, aby našly odvahu a nebály se vyhledat odbornou pomoc. Pokud už ale oběť násilí zveřejní a chce jej řešit,
je třeba, aby měla vypracován bezpečnostní plán, své kroky konzultovala s pracovnicemi, které mají zkušenost s odhadem rizika v násilných
vztazích, sestavují profil pachatele a poradí jí s bezpečnostním plánováním. Řada žen totiž bývá zbytečně napadena poté, co násilnému partnerovi oznámí, že končí vztah a odchází. Pokud se ovšem násilí neřeší,
stupňuje se – jak na intenzitě, tak četnosti. Každým rokem je v České
republice zavražděno několik desítek žen rukou jejich partnera.
ROSA proto na podzim 2010 zahájila informační kampaň Přijďte včas.
Jejím cílem bylo zajistit dostupnost
informací pro oběti domácího násilí, aby dokázaly včas zastavit násilí.
Cílem projektu byla dostupnost
informací pro ženy, oběti domácího
násilí: kde mohou najít specifickou
a zároveň odbornou pomoc. Ne
vždy dostávají oběti násilí správné
informace. Přitom první intervence, kdy žena vyhledává pomoc a chce
ukončit násilí, je nejdůležitější. Projekt zahrnoval natočení spotů Přijďte včas režisérkou BcA. Terezou Pospíšilovou, které byly vysílány
v rámci osvětových kampaní v České televizi v říjnu až prosinci 2010.
Podíl ČT: tři verze sporů bylo v období 18.10. 2010 až 5.12. 2010 uvedeny celkem 147x, a to 54x na ČT1 a ČT2 a 93x na ČT24. Z toho v prime time na ČT1 a ČT2 celkem 32x.
Projekt podpořili: finančně Slowak Czech Womens Fund a AK Pokorný,
Wagner a spol., vysílacím časem Česká televize (http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/charitativni-osvetove-humanitarni-a-sbirkove-kampane/kampane-2010/) (Foto z natáčení kampaně: Martina Šimkovičová)



Protect - Good practise in preventing serious violence,
attempted homicides, including crimes in the name of honour
and in protecting high risk victims of gender based violence
ROSA byla partnerskou organizací v projektu, který koordinoval Austrian Womens Shelter Network/ WAVE (Women Against Violence Europe).
Tento projekt se zaměřil na oběti, jimž hrozí vysoké riziko závažného
násilí, a na metody, které
jsou k vyhodnocování závažnosti násilí využívány
v různých zemích. Projekt,
jehož se vedle rakouských
organizací účastnili zástupci a zástupkyně organizací a institucí z České republiky, Chorvatska,
Německa, Slovenska, Španělska, Švýcarska a Velké Británie, zahrnoval
tři expertní konference (ve Vídni, Madridu a Bristolu). Na těch byly sdíleny zkušenosti z jednotlivých zemí, příklady dobré praxe i výsledky
výzkumů. Jeho součástí byl i průzkum využívaných nástrojů k hodnocení rizik v zemích, které se na projektu podílely, a odborná zpráva
zaměřená na přehled metod v západní Evropě i Spojených státech amerických. Projekt byl podpořen v rámci programu EU Daphne a bude
pokračovat i v roce 2011.
 Stopnasili.cz na školách 2.
Studenti mohou být ohroženi násilím již ve svých prvních vztazích, které začínají navazovat. Často je přitom mohou ohrožovat nové podoby
násilí, které se objevují díky sdílení informací prostřednictvím sociálních sítí, sledování v kyberprostoru či prostřednictvím nových technologií. ROSA se proto v rámci prevence zaměřila na pomoc studentům
středních škol v Praze, aby věděli, jak včas rozpoznat začínající násilí,

jak se bránit v kyberprostoru, kde účinně hledat pomoc. Součástí projektu byly i semináře pro studenty na školách, distribuce CD s publikacemi o násilí ve vztazích, bezpečnostním plánem, který by jim měl
pomoci přímo ve vztahu i kyberprostoru, a také s informačními spoty.
Zároveň jsou doplňovány informace na preventivně zaměřeném webu
v sekci pro mládež a pro pedagogy.
Násilí ve svém vztahu zažilo 32,7 % středoškoláků. Více než 80 procent
studentů 3. a 4. ročníků z Prahy již s někým chodilo a ačkoli v dotaznících odpověděla jen 4 procenta, že zažila násilí, z dalších odpovědí je
patrné, že studentů, kteří mají osobní zkušenost s násilím, je více než
třetina. Konkrétně 11,5 procent středoškoláků bylo ve vztahu ponižováno, 14 % bylo uhozeno, 11,5 % bylo omezováno, aby všechen čas trávili jen s partnerem, 9,2 % z nich mělo strach z partnera. Každý pátý ví
o násilí ve svém okolí, 12 % středoškoláků ví o násilí ve vztahu svých
kamarádů a 12 % z nich přiznává, že zažívají násilí doma mezi rodiči.
Projekt podpořil grantem prevence kriminality Magistrát hl.m. Prahy.
 Skupiny pro matky s dětmi
Na podzim 2010 probíhaly v prostorách občanského sdružení ROSA
skupiny pro děti a jejich matky. Cílem skupinových setkání bylo posílit
sebevědomí zúčastněných žen v jejich roli matky a posílit vzájemný
respekt mezi matkou a dítětem tak, aby dítě respektovalo matku jako
rodičovskou autoritu a matka přistupovala k dítěti adekvátně jeho věku
a nevnímala ho jako „malého dospělého“. Skupina měla za cíl posílit
vzájemný vztah mezi matkou a dítětem a naučit matku i dítě lepší vzájemné a otevřené komunikaci. Skupina také přispěla k tomu, aby byl
dětem vytvořen bezpečný prostor, v němž vidí, že mohou s matkami
mluvit otevřeně, a to i o nepříjemných tématech. Skupinová setkání byla
zacílena na témata bezpečí, stavění a držení hranic, otevřené komunikace, důvěry, prožívání a podpory.

ROSU můžete podpořit formou DMS
ROSE byl schválen projekt ROSA: stopnásilí, což znamená, že služby
o.s. ROSA můžete od 8.10.2010 podpořit i formou DMS. Podpořit
pomoc obětem domácího násilí je možné odesláním dárcovské SMS
ve tvaru DMS ROSA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč,
ROSA obdrží 27 Kč. Cílem projektu je podpora sociálních služeb
poskytovaných občanským sdružením ROSA-obětem domácího násilí,
a to: azylového ubytování pro ženy, oběti domácího násilí a jejich děti
s utajenou adresou, odborného sociálního a sociálně právního poradenství v Informačním a poradenském centru ROSA a telefonické krizové linky pro všechny oběti domácího násilí a jejich příbuzné.
ROSA zahájila veřejnou sbírku
Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy zahájilo 1.9.2010 veřejnou sbírku. Účelem sbírky je pomoc obětem domácího násilí formou podpory sociálních služeb: azylové ubytování pro
ženy oběti domácího násilí a jejich děti, Informační a poradenské centrum pro oběti domácího násilí a Telefonická krizová pomoc poskytované občanským sdružením ROSA. Sbírka byla oznámena a je osvědčena Magistrátem hl.m.Prahy. Číslo sbírkového účtu ROSA:
1976292329/0800

AKCE s ROSOU
4. února 2010 – křest Kouzelné knížky v Parlamentu ČR. Publikace
Kouzelná knížka byla vydána za podpory Nadace O2. Kouzelná knížka je
určená odborníkům, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi – svědky či
oběťmi domácího násilí (pracovníci/ce OSPOD, pedagogicko-psychologických poraden). Zábavnou formou v podobě omalovánek se děti
dozvědí jak to vypadá u soudu, na policii, kdo je sociální pracovnice,
kdo jim pomůže. Knížka je určena pro mladší školní děti. Knížka je ke
stažení na www.stopnasili.cz

Slavná holywoodská herečka přijela
do Prahy natáčet
svůj nový film Mission: Impossible
IV. Při této příležitosti uvedl Modřanský biograf,
z iniciativy paní
Kateřiny Enders
společně s paní
Martinou Melhem,
českou premiéru filmu Precious, který holywoodská herečka Paula
Paton uvedla.
Z výtěžku promítání filmu (5000 Kč), který byl věnován provozovatelkou
Modřanského biografu paní Martinou Melhem, o.s. ROSA zakoupila pro
utajený Azylový dům pro ženy oběti domácího násilí elektrické spotřebiče.

8.-14. dubna 2010 v rámci prevence syndromu vyhoření se zakladatelky ROSY Marie Vavroňová a Zdena Prokopová díky projektu Slowak
Czech Womens Fund zúčastnily zahraničního tréninkového semináře
v Modřicích u Brna.
21.-24. května 2010 - Návštěva prof. Annelis Hagemaister z University Minnesota v Rose – seminář pro Interdisciplinární tým
Rosa společně s katedrou sociální práce FF UK připravila seminář pro
studenty „Dítě jako svědek domácího násilí“
10. října 2010 Rosu podpořila i představitelka oscarového filmu Precious Paula Patton.

10. listopadu přednášela Marie Vavroňová a Zdena Prokopová za o.s. ROSA
na školící akci Násilí na ženách ve FTNsP Praha 4 o domácím násilí
15. listopadu až 17. listopadu 2010 se sociální pracovnice Jitka Libišová a Zuzka Ilečková z Rosy zúčastnily tréninkového semináře ve Vídni.
25. listopadu – akce se senátorkou Gajdůškovou: slyšení interdisciplinárního týmu a výstava Tiché svědkyně. Slyšení týmu iniciovala
1. místopředsedkyně Senátu Gajdůšková ve spolupráci s o.s. Rosa. Senátorka Gajdůšková jako členka Parlamentního shromáždění Rady Evropy
ve svém úvodním vystoupení stručně shrnula postoje a východiska, se
kterými přistupuje Rada Evropy k problematice násilí na ženách a domá-

cího násilí. ROSA již v roce
2006 iniciovala vznik interdisciplinárního
týmu
v Praze 4. Tým vznikl
s cílem poskytovat rychlou
a efektivní pomoc obětem
a rovněž jejich dětem, které jsou často svědky
domácího násilí. Součástí
akce v Senátu byla i část výstavy o.s. Rosa „Tiché svědkyně“, siluety skutečných obětí domácího násilí, které zemřely rukou svých partnerů.
1. prosince 2010 proběhl křest materiálů pro teenagery v Poslanecké
sněmovně.
Bez internetu a komunikace na Facebooku si řada mladých lidí již nedokáže svůj život představit. Svůj profil už mají na sociálních sítích děti na
prvním stupni základní školy. Přestože internet potřebují a počítač s přístupem na internet má doma 60 % domácností, nové technologie z hlediska bezpečí dětí a teenagerů znamenají určité úskalí. Jednou zveřejněná informace z osobního života tu může v různých archivech přežívat
roky a může být použita proti každému v nejméně vhodném okamžiku.
Mohou tu zůstávat informace o tom, v kolik hodin a kam děti chodí, jaké
jsou jejich největší záliby, přidávají se k různým skupinám a tyto informace může po čase kdokoli zneužít. Děti ze Základní školy Mendíků
před tímto nebezpečím varovala
v prostorách Parlamentu ČR předsedkyně Sněmovny Miroslava
Němcová i zástupci občanského
sdružení ROSA, které pro teenagery vydalo CD-ROM a letáčky, jak se
nebezpečím nových technologií

a násilí ve vztazích vyvarovat. Miroslava Němcová poté rozdala dětem
materiály a barevné náramky s nápisem . Veškeré informace pro teenagery jsou totiž umístěny i na webových stránkách www.stopnasili.cz.

Celoroční akce


ROSA se aktivně účastní přípravy Národního akčního plánu
prevence domácího násilí v komisi, která působí při Radě vlády
pro rovné příležitosti pro ženy a muže. Celý rok v ní aktivně pracovala paní Zdeňka Prokopová, místopředsedkyně o.s.ROSA,
která současně zastupuje Rosu v Koordoně.



Se Zdenou Prokopovou se mohou každý den setkat čtenáři internetového portálu iDnes, kde vede internetovou poradnu pro oběti
domácího násilí.

ROSA v médiích
Právo, 8.ledna.2010: „ Nová podoba šikany:školáky děsí stalking“
ČT 24, Studio 6, Profil, 5.2.2010, 7:40 hodin – Mgr. Martina Hronová
hostem ve Studiu 6 na ČT24, přestavuje Kouzelnou knížku
Právo, 5.2.2010 , „ Kouzelná knížka pro odbornou veřejnost“
Právo, 25.3.2010, „Ženy bývají svými partnery nuceny k půjčkám i bitím“
Blesk pro ženy, 24.5.2010, „Život s tyranem? Peklo na zemi!“
Prosperita Madam Business, srpen 2010, „ Kdy pomůže Rosa „
Právo,29.9.2010, „S agresivním chováním rodičů se setkaly dvě třetiny
dětí“
Blesk pro ženy, 6.12.2010, „Když doma není pohoda“
Právo,22.11.2010, „Přišly vám výhrůžné SMS?Odesílateli hrozí vězení“
JUICY prosinec 2010, „5 dní v životě konzultantky krizové linky“
ČRo 6, 21.12.2010 Hovory na bělidle.Téma:Vláda a domácí násilí
Tučňák I/2011, „Návštěva Poslanecké sněmovny“ – 1.12.2010

Strategie.cz , 4.10.2010 Neziskovky okupují hlavně televizi
ČTK, 8.10.2010 „V ČR chybí utajené azylové bydlení pro oběti násilí“
Web.
www.idnes.cz, 4.2.2010 „Táta bil mámu a já šla k soudu“
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/21055211315-pomahejme-si (pořad
o dětech, kteří potřebují pomoc) – v pořadu Pomáhejme si vystoupila
psycholožka o.s. ROSA Mgr. Eva Šilarová – vysíláno na ČT1 dne
14.9.2010 od 15:55
www.idnes.cz- Kultura, 11.10.2010, Hvězda Mission:Impossible okouzlila diváky i cyklisty.
www.praha12.cz - 14.10.2010 Hollywood v Modřanech
www.ct24.cz - 25.11.2010, Kampaň Přijďte včas varuje ženy před
domácím násilím
www.novinky.cz - 7.12.2010, „Deset procent českých dětí má úplnou
volnost na internetu“
www.novinky.cz 10.12.2010, „Téměř pětina žen, obětí násilí, je brutálně
napadena v těhotenství“
www.ihned.cz 16.12.2010, „Ochránkyně žen přesvědčily Jocha:boj
s domácím násilím bude“

ROSA: školení a přednášky
Pro městskou policii na téma Domácí násilí dne 27.května a 3.6.2010.
Bylo proškoleno 40 policistů a policistek.(3 hod.).
Školící akce-Násilí na ženách, domácí násilí, FTNsP pro 60 zdravotních
sester, záchranářů, dne 10.listopadu 2010 (4,5 hod.).
Školení pro 40 zdravotních sester z FN Motol 21.10.2010 (2 hod.).
V rámci projektu prevence kriminality STOPNASILI.CZ na školách proběhly semináře pro studenty a studentky středních škol v Praze. Bylo
proškoleno 193 studentů v problematice Násilí ve vztahu.

Výrok auditora
Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku občanského sdružení ROSA, občanské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 00 Praha 4 ke dni 31. prosince 2010. Podle
mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční
situace občanského sdružení ke dni 31. prosince 2010 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy.
Finanční prostředky poskytnuté MPSV v celkové výši Kč 3,766.000,00 byly využity
efektivně a účelně v souladu s poskytnutým grantem. Podle mého názoru není
ohrožen předpoklad časově neomezeného trvání účetní jednotky.
Audit provedl Ing. Jiří D u k a, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3,
oprávnění auditora číslo 1116.
V Praze, dne 30. března 2011

Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12. 2010
Článek I. Obecné údaje
Účetní jednotka: ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy
Podolská 25, 147 00 Praha 4, IČO: 63405359
Předmět činnosti:
Pomoc obětem domácího násilí, Ubytování v azylovém domě
Účetní jednotka měla během účetního období mezi 8 a 10 zaměstnanci na HPP či
na částečný úvazek, v průběhu roku byly uzavírány Dohody o provedení práce. Výše
osobních nákladů na tyto zaměstnance dosáhla výše 3533 tis. Kč.
Příloha je zpracována ve zkráceném rozsahu, a to vzhledem k tomu, že společnost
nemá zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Článek II. Informace o účetních metodách
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví žádný hmotný, nehmotný majetek, zásoby ani
cenné papíry či majetkové účasti. Veškerá aktiva účetní jednotky jsou krátkodobý
finanční majetek.
Článek III. Doplňující informace
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztrát žádné významné
položky, které by vyžadovaly zvláštní vysvětlení s ohledem na hodnocení finanční
situace a pro analýzu výkazů. Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem
nebo věcným břemenem ani majetek, jehož tržní cena by byla výrazně nižší než
zůstatková účetní cena. Účetní jednotka nemá pohledávky více dnů po lhůtě splatnosti ani závazky 180 a více dnů po lhůtě. Nemá ani závazky kryté podle zástavního práva, či závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
V Praze dne 28. 2. 2011
Marie Vavroňová – předsedkyně

PODPOŘILI NÁS V ROCE 2010 :
FINANČNÍ PODPORA:

Kč

Dotace:

MPSV
MPSV
MPSV

Azylové ubytování
Informační a poradenské centrum
Telefonická krizová pomoc

Granty:

Magistrát
hl.m. Prahy
Magistrát
hl.m. Prahy
MČ Praha 4

sociální služba Informační
a poradenské centrum ROSA
prevence kriminality - Projekt
Stopnasili na školách 2
Informační
a poradenské centrum
Přijďte včas (kampaň a tisk letáků)
Zdravotní dopady násilí na ženách

SCWF
VZP
Nadační
Výbor
příspěvek: dobré vůle

Azylový dům s utajenou
adresou – vybavení domu

Dárci:

provoz Informačního
a poradenského centra
(čerpání leden 2011)

EGAP

Petr Škrla
AK Pokorný,
Prostředky na kampaň
Wagner a spol
– natočení spotů
Ivana Pelánová
Ing. Miloň Miller
Gabriela Koukalová
Martina Melhem
ostatní
drobní dárci celkem
(dary do 5000 na osobu za rok)

2 670 000
562 000
534 000

98 200
150 000
80 000
100 000
100 000

90 000

100 000
60 000
30 000
20 000
10 780
5 000
5 000
14 200

MATERIÁLNÍ PODPORA:
 T-Mobile Czech republic (mobilní telefony)
 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – dobíjecí kupony na
mobilní telefony T-Mobile v hodnotě 20.000,- Kč
 Služba kriminální policie, Policie ČR Praha 5-Zbraslav - dárky pro
děti z azylového domu
DLOUHODOBÁ PODPORA:
 Ing. Antonín Koláček, MAITREA
Děkujeme všem, kteří si naší práce váží, děkujeme Vám za Vaši podporu.
Děkujeme i všem drobným dárcům, kteří pravidelně podporují občanské
sdružení ROSA, a všem, kteří podpořili činnost o.s. ROSA v roce 2010.

PODPORUJÍ NÁS:

