
Výroční zpráva o. s. ROSA
za rok 2011

Vážení přátelé, donátoři, dárci,
představitelé organizací, společ-
ností, spolupracovnice, dovolte mi
ohlédnout se za rokem 2011
a poděkovat Vám za spolupráci
a pomoc. 
Pro ROSU to byl rok velmi aktivní.
Vedle stoupajícího počtu klientek

(kterým je poskytováno odborné sociální poradenství
a mohou najít bezpečí v utajeném azylovém domě pro ženy –
oběti domácího násilí) se ROSA ve své činnosti snažila rychle
reagovat na aktuální problémy žen – obětí násilí.
V Česku především výrazně roste počet žen – obětí násilí, kte-
ré jsou zadlužené, splácí velké finanční půjčky, ale také neu-
mí hospodařit. V loňském roce proto začala ROSA ve spolu-
práci s ČSOB připravovat pracovní manuál pro sociální pra-
covnice azylových domů, ale i městských částí a obcí, který
má poskytovat určitý návod, jak s těmito zadluženými ženami
pracovat.
I díky tomu, že byl v dubnu  2011  přijat  Národní akční plán
boje proti násilí na ženách, se ve společnosti více hovoří
o pocitech dětí, žen, které násilí zažívají. Ani přes různá škole-
ní a diskuse v médiích – zejména v právní praxi i soudnictví –
nejsou specifika a problematika domácího násilí stále dosta-

tečně vnímána tak (zejména pokud  se žena ukrývá v utajeném
azylovém domě), jak by měla. Soudy například  leckdy i v pří-
padech prokázaného násilí neudělí ani předběžné opatření
svěření dítěte do péče matky, než dojde k jednání u soudu.
Mezi úspěchy minulého roku je proto třeba zahrnout  i to, že
ROSA získala akreditaci MPSV na vzdělávací programy
v oblasti domácího násilí – akreditovaná školení budou probí-
hat od roku 2012.
V roce 2011 se ROSE podařilo pokračovat ve vydávání publi-
kací určených pro studenty. Jedná se o edici zaměřenou na to,
aby mladí lidé ve svých prvních vztazích byli schopni reagovat
na první projevy násilí ve vztahu.
Ve spolupráci s MPSV, Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou
částí Praha 4 a řadou firem a společností se ROSE dařilo
naplnit její poslání – pomáhat obětem násilí. Dosud se nám
ale nepodařilo najít pro naši činnost větší prostory, což by
nám pomohlo zvládat nárůst počtu klientek, věnovat  se ve
větší míře preventivní činnosti, umožnit studentkám praxi
v našem zařízení, což není za současných stísněných podmí-
nek možné.
Významným impulzem je pro nás i dlouhodobá a systematic-
ká spolupráce s médii. Jejich role je nezastupitelná zejména
v prevenci násilí.  
Velmi si vážíme Vaší podpory – ať je to sponzorský dar, dopis,
ocenění – to vše nás posiluje, aby naše činnost byla poskyto-
vána v co nejvyšší kvalitě. Vaše pomoc a podpora je potvrze-
ním, že naše práce má smysl a odezvu. Marie Vavroňová



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 zamě-
řuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího
násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Občanské sdru-
žení ROSA usiluje o zlepšení systému pomoci ženám – obětem
domácího násilí a jejich dětem. Jeho součástí je i odborné spe-
cializované 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 zři-

zuje 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 dokáza-
ly situaci pomalu změnit. 

� ROSA spolupracuje se stáními orgány (policie, soudy,
OSPOD) v případech domácího násilí tak, aby oběti domá-
cího 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 ubytová-
ní 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 

Tým o. s. ROSA:
Marie Vavroňová ředitelka, vedoucí služby odborné 

sociální poradenství, socioterapeutka
Zdena Prokopová zástupkyně ředitelky, socioterapeutka, 

vedoucí azylového domu, 
vedoucí telefonické krizové intervence

Mgr. Martina Hronová manažerka 

Zuzana Ilečková, DiS. sociální pracovnice
Jitka Libišová, DiS. sociální pracovnice
Mgr. Eva Šilarová psycholožka 
PhDr. Darie Bortová psycholožka 
Hana Kůstková sociální pracovnice
Tereza Chábová, DiS. sociální pracovnice
Petra Handlová, DiS. sociální pracovnice

Spolupráce na projektech:
PhDr. Branislava Marvánová Vargová – psycholožka
PhDr. Petra Švecová 
PhDr. Jiří Vavroň

Účetnictví
Ing. Lenka Krbečková

Informace o občanském sdružení ROSA
Statutární zástupci: Marie Vavroňová, Zdena Prokopová
Registrace: MV ČR VS/1-1/37803/98-R ze dne

30.10.1998
IČO: 68 40 53 59
Kontakt: 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 

Bankovní spojení: 0008399319/0800 
Sbírkový účet: 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

Služba odborné sociální poradenství v Informačním a poraden-
ském centru ROSA poskytuje bezplatné odborné sociální pora-
denství v oblasti domácího násilí (tj. sociálně-právní poraden-
ství, sociálně terapeutické poradenství, případně psychologic-
kou pomoc) ženám – obětem domácího násilí v nepříznivé so-
ciální situaci, aby se lépe orientovaly ve svých právech, nalezly



odvahu a schopnost řešit situaci, pochopit cyklus násilí a posí-
lit ochranu před dalším násilím v rodině. Služba směřuje
k posilování schopnosti řešit situaci vlastními silami, stabiliza-
ci a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Formou
dlouhodobého individuálního a skupinového poradenství
pomáhá oběti násilí vyrovnat se s traumatizujícími zážitky, sta-
bilizovat zdravotní stav, získat opět ztracenou sociální pozici,
umět vyřešit svoji sociální situaci. 
Ročně se průměrně na Informační a poradenské centrum
ROSA obrací okolo 230 žen. V roce 2011 jsme zaznamenali
nárůst klientek o 25 %. V roce 2011 došlo k velkému nárůs-

tu počtu klientek i poskytnutých výkonů – v poradenství evi-
dujeme za rok 2011 celkem 294 nových klientek. ROSA
poskytla 4 114 půlhodinových intervencí/výkonů. Ke konzul-
tacím se nedostavilo 178 objednaných klientek. 

Cíle služby byly naplněny. Ženám bylo v průběhu roku posky-
továno bezplatné komplexní sociálně terapeutické, sociálně-
-právní a psychologické poradenství dle standardů sociální
práce. Poradenství respektovalo přání a zakázku klientky
a bylo realizováno zásadně v týmu. Obecným rysem poskyto-
vaných služeb bylo zvýšení náročnosti a složitosti řešených
případů a zvýšený počet klientek. Projekt svým cíleným
odborným sociálním poradenstvím zkracuje dobu závislosti
na sociálním systému, šetří náklady na zdravotní péči, přispí-
vá ke zkrácení soudních jednání, nepřímo tedy působí i na
snížení traumatizace dětí se všemi doprovodnými jevy. V prů-
běhu poskytované služby se pozornost rovněž zaměřila (ved-
le klasického poradenství, stabilizace psychické, sociální
a právní situace obětí) na změnu jejich sociálního statusu.
Poradna nezaznamenala v průběhu roku žádnou stížnost na
poskytované služby. Poskytování sociálního poradenství je
možné hodnotit jako komplexní, plnící standardy sociální prá-
ce a flexibilně reagující na potřeby klientek. Podle dotazníků
klientky jako přínosné hodnotí možnost se svěřit, najít pocho-
pení v tíživé situaci, pocit že existuje organizace, která se
zabývá pocity žen. Komunikaci s pracovnicemi centra hodno-
tí velmi dobře. Oceňují, že pracovnice s nimi ochotně komu-
nikují i mimo konzultaci v centru – jsou jim dostupné na tele-
fonu a e-mailu.



Fungování poradny se ukazuje jako klíčové pro fungování celé
organizace. Zajištění uceleného a na sebe navazujícího řetězce
– krizové telefonické linky, poradny a azylového domu –jednou
organizací se ukázalo pro kvalitu, operativnost a komplexnost
poskytovaných sociálních služeb jako optimální uspořádání
v zájmu klientek.

Od roku 1998 do konce roku 2011 se na poradenství ROSA
celkem obrátilo 2 474 nových klientek, kterým bylo poskyt-
nuto 10 549 hodinových konzultací.

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 kri-
zové životní situaci a nejsou schopny svou situaci řešit vlastní-
mi silami. Posláním služby je nejen krizová pomoc všem obě-
tem domácího násilí v ohrožení života, ale i odborná pomoc
jejich blízkým, svědkům domácího násilí, která je vedena
vyškolenými zaměstnanci. 

Poskytovaná služba je bezplatná, za hovor je účtována cena
dle běžného tarifu volajícího. Působnost telefonické krizové
pomoci ROSA je celorepubliková.

Internetové poradenství i telefonická pomoc slouží obětem
domácího násilí, násilí ve vztazích, příbuzným obětí, pracovní-
kům státních institucí, sociálních odborů, neziskových organi-
zací pomáhajících obětem domácího násilí. Internetové dotazy
jsou zodpovídány do 24 hodin (mimo svátky a víkendy).

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-mailo-

vé adrese poradna@rosa-os.cz

V roce 2011 jsme zaznamenali nárůst krizových intervencí
na linkách o 10 pro-
cent, a to jak na pev-
né lince, mobilní lin-
ce, ale zejména pro-
střednictvím interne-
tového e-mailového
poradenství – o 20 %.
Prostřednictvím tele-
fonické krizové po-
moci bylo poskytnuto
1 283 intervencí na
pevné lince, 1 065 in-
tervencí na SOS lince



602 246 102, prostřednictvím e-mailu 712 intervencí – cel-
kem tj. za službu 3 060 krizových intervencí.

Od roku 1998 bylo na telefonních linkách poskytnuto celkem
19 397 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 psycho-
logického poradenství tak, aby se klientky dokázaly vyrovnat
s prožitým násilím a dokázaly se vrátit zpět do života bez nási-
lí a vést samostatný život.

Služba azylového ubytování byla posílena od 1. 10. 2011
o další byt velikosti 1 + kk (2 lůžka), takže nyní má služba
registrovanou kapacitu 35 lůžek. 

Služba poskytla pomoc 24 ženám – obětem domácího násilí
a jejich 33 dětem (v přepočtu 7 107 osobonocí). Klientkám
(ženám ohroženým na životě násilným partnerem) i jejich
dětem bylo kromě ubytování a možnosti přípravy stravy
poskytnuto celkem 3 953 půlhodinových výkonů. (Konzultace
sociálně terapeutické, sociálně-právní, psychologické,
terénní práce, zprávy k soudům. Pravidelně probíhají skupi-
ny žen a skupiny dětí – herní, výtvarné.)

Azylové ubytování pomohlo od konce roku 1998 do konce roku
2011 celkem 230 ženám a 270 dětem.

V roce 2011 v otázce řešení vlastního bydlení (sociální byt,
podnájem, jiný AD) bylo 61 % žen úspěšných.
V roce 2011 se žádná žena
nevrátila zpět k násilnému part-
nerovi.
Při dotazníkovém šetření byla
100% úspěšnost v kvalitě po-
skytovaných sociálních služeb.
V azylovém domě probíhají dět-



ské 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. Ta je pro děti
dobrým komunikačním médiem, kdy mohou vyjadřovat své
pocity a představy. Může se jednat i o rolové hry, zacílené na
specifické téma.

2. PROJEKTY ROSA 2011
Popis dalších projektů o.s. ROSA mimo registrované sociál-
ní služby: 

Protect II. – 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 je partnerskou organizací v projektu, který koordinuje
Austrian Womens Shelter Network/ WAVE (Women Against
Violence Europe).

SOS linka pro oběti násilí – 
telefonická krizová pomoc
Fond pomoci Siemens podpořil grantem Telefonickou krizovou
pomoc – SOS linku ROSA. Z prostředků grantu byla nakoupe-
na počítačová a telefonní technika, počítačový software pro
záznam a evidenci hovorů. Konkrétně jsme mohli pracovnice
na linkách vybavit novým telefonem s faxem pro pevnou linku
a dvěma přídavnými přenosnými přístroji s možností přepínání
hovorů včetně náhlavní soupravy pro pohodlné vedení hovoru,
kdy pracovnice zároveň poskytuje intervenci a případ zazname-
nává do počítače a rovnou vyhledává kontakty na místa v celé
republice, kde volající mohou najít další potřebnou pomoc.
Dále byly zakoupeny dva mobilní telefony a dva počítače včet-
ně obrazovek a potřebného softwaru. Linka tak může dál a kva-
litněji poskytovat služby všem obětem domácího násilí a jejich
příbuzným v celé České republice. Projekt byl vybrán Fondem
pomoci Siemens jako jeden ze dvou nejlepších v listopadovém
kole z celkem 18 projektů.

STOPNASILI.CZ na školách 
Studenti jsou ohrožováni násilím již v prvních vztazích, které
začínají navazovat. Ohrožují je také další podoby násilí pro-
střednictvím komunikace po internetu, telefonu, sociálních
sítích, sledování v kyberprostoru, prostřednictvím dalších tech-



nologií i v reálném životě. Jsou proto ohroženou skupinou.
ROSA v rámci prevence kriminality připravila projekt pomoci
studentům středních škol v Praze, aby věděli, jak mají včas roz-
poznat začínající násilí, jak se bránit ohrožení v kyberprostoru,
kde a jak účinně hledat pomoc. Součástí projektu byly na pod-
zim 2011 semináře pro studenty na školách, vytištění letáků,
náramků s nápisem www.stopnasili.cz, publikace To si líbit
nenechám. Zároveň byly doplňovány informace na preventivně
zaměřeném webu www.stopnasili.cz v sekci pro mládež a pro
pedagogy. Projekt byl podpořen grantem prevence kriminality
Magistrátu hl. m. Prahy.

ČSOB podporuje finanční gramotnost – Já už to vím
Ženy – oběti domácího násilí (zejména v azylovém domě) se
potýkají s řadou finančních potíží: neumějí hospodařit, neměly
účet, jsou zadlužené vysokými částkami. Cílem projektu je těm-
to ženám pomoci. Součástí projektu jsou odborná školení pra-
covnic azylových domů, manuál pro sociální pracovnice,
pomoc ženám samostatně a odpovědně hospodařit a nebýt
závislá na sociální pomoci. Projekt podporuje ČSOB – Nadační
program vzdělávání.

3. AKCE s ROSOU
Celoroční akce
� ROSA se aktivně účastnila přípravy Národního akčního

plánu prevence domácího násilí ve Výboru pro preven-
ci domácího násilí, který působí při Radě vlády pro

rovné příležitosti pro ženy a muže. Národní akční plán
byl přijat 13. 4. 2011. Celý rok ve Výboru pro prevenci
domácího násilí aktivně pracovala paní Zdeňka Proko-
pová, místopředsedkyně o. s. ROSA, která současně
zastupuje ROSU v koalici organizací Koordona.

� Se Zdenou Prokopovou, vedoucí telefonické krizové inter-
vence o. s. ROSA, se mohou každý den setkat čtenáři
internetového portálu iDnes, kde vede internetovou
poradnu pro oběti domácího násilí. 

� ROSA koordinuje činnost intervenčního týmu na Praze 4.
Tým funguje od roku 2006. V rámci interdisciplinárního
týmu na Praze 4 se pravidelně scházejí zástupci následu-
jících 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. Cílem je účinná a efektivní pomoc obětem
domácího násilí. Od roku 2008 není činnost týmu podpo-
řena žádným grantem. Tým se schází pravidelně. V roce
2011 se setkal pětkrát. 

� Zdena Prokopová se pravidelně zúčastňuje setkání Inter-
venčního centra Praha.



Rozsviťte s námi 
Prahu 
Díky unikátnímu pro-
jektu radia City Roz-
sviťte s námi Prahu,
kdy se každý mohl stát
sponzorem žárovky na
pražském vánočním
stromě, byl podpořen
náš azylový dům
ROSA pro ženy – oběti
domácího násilí. V sobotu
26. 11. 2011 programová ředitelka radia City Mgr. Barbora
Lukášová předala Zdeně Prokopové, vedoucí azylového domu
ROSA, symbolický šek. Poté pražský primátor na Staroměst-
ském náměstí rozsvítil vánoční strom. Posluchači radia City
odeslali za 26 dní, po které akce trvala, celkem 5 013 DMS a při-
spěli na sbírkové konto o. s. ROSA částkou 135 351 Kč. Spon-
zorem jedné nebo třeba stovky žárovek se mohl stát každý. Tím,
že jste poslali DMS ZAROVKA, jste podpořili náš azylový dům
pro týrané ženy na utajené adrese v Praze. Výtěžek pomůže
ženám a jejich dětem začít v bezvýchodné situaci nový život
v bezpečí a beze strachu strávit klidné Vánoce. Děkujeme radiu
City za skvělý projekt a všem, kdo nás podpořili zasláním DMS.

ROSA pokřtila publikaci To si líbit nenechám
O. s. ROSA a ředitelka Základní školy Mendíků Praha 4 Mgr. Jit-
ka Poková na tiskové konferenci 24. 11. 2011 slavnostně
pokřtily publikaci To si líbit nenechám, určenou zejména stu-

dentům středních škol, ale i starším žákům základních škol.
Naleznou v ní informace o partnerském násilí, stalkingu, násilí
po internetu, znásilnění a rady jak bezpečně komunikovat v reá-
lu i na síti. ROSA již pátým rokem realizuje projekt prevence kri-
minality na školách díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy. Jeho
součástí jsou bezplatné semináře na školách, školení pro
pedagogy, vydávání publikací, letáčků a aktualizace stránek
www.stopnasili.cz, kde najdou informace nejen oběti násilí, ale
také studenti, pedagogové, odborná i široká veřejnost. Na tis-
kové konferenci v prostorách Interiér de l‘Art byly zveřejněny
výsledky sociologické sondy mezi studenty středních škol na
téma vnímání násilí a bezpečí. Sondu si můžete přečíst na
www.rosa-os.cz.

Foto: Aleš Hanousek, radio City



ROSA se představila 
na veletrhu
Občanské sdružení ROSA před-
stavilo své služby (azylové ubyto-
vání pro ženy – oběti domácího
násilí, odborné sociální poraden-
ství a telefonickou krizovou
pomoc) na veletrhu sociálních
služeb, který pořádala 9. června
MČ Praha 4 v Kulturním centru
Novodvorská.

Sociologická sonda o. s. ROSA: 
Lékařům se s následky zranění od partnerů nesvěřujeme 
Většina žen, které doma zažívají násilí, se se svým problémem
nesvěří. 64 procent žen, které byly zraněny v důsledku domá-
cího násilí svým partnerem, nevyhledalo lékařskou pomoc.
Některé proto, že jim pachatel nedovolil opustit byt, některé
se bojí, že násilí bude ještě horší, některé měly strach, jak je
zdravotníci přijmou, některé již měly zkušenost s ošetřením
po napadení (nepříjemná, nešetrná poznámka personálu).
Některé ženy se dostavily k lékaři až po mnoha týdnech. Ne-
sdělily mu však, že doma zažívají násilí, ale řekly mu, že je
„bolí žaludek, nemohou spát“, říká Marie Vavroňová, ředitel-
ka občanského sdružení ROSA, které pomáhá ženám – obě-
tem domácího násilí. Ze 152 žen, které zažily fyzické násilí,
vyhledalo lékařskou pomoc celkem 36 % žen. Vypracování
sondy podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.

Školení a semináře
� Školení sociálních pracovníků a pracovnic v Brně a Pra-

ze pro Společnost sociálních pracovníků 1. a 8. 3. 2011
na téma domácí násilí

� Semináře na téma Násilí ve vztazích na středních ško-
lách v Praze
Díky podpoře grantu Prevence kriminality Magistrátu
hl. m. Prahy připravila ROSA i na podzim 2011 bezplatné
semináře pro studenty přímo na středních školách v Pra-
ze. Termíny: 5. 10. 2011 (SŠKK Praha), 6. 10. 2011,
12. 10. 2011 (SZŠ Ruská), 13. 10. 2011 (SZŠ Ruská),
30. 11. 2011 (EA Hrusická), 1. 12. 2011 (Škola meziná-
rodních a veřejných vztahů Praha). Celkem bylo proško-
leno 251 studentů.

� ROSA byla akreditována jako vzdělávací instituce
a podala žádost a akreditaci 5 výcvikových programů
u MPSV.

4. ROSA v médiích
Domácí násilí začíná být opět důležitým tématem i pro
média. ROSA pomáhá ženám – obětem domácího násilí již
od roku 1993. Ačkoli je již schválena řada zákonů, každý rok
zemře rukou násilného partnera několik žen. Přestože máme
zaveden institut vykázání, často jsou to ženy, kdo opouští
domov a hledají pomoc v azylovém domě pro oběti domácí-
ho násilí. 



Rozhovor o domácím násilí – Diagnóza F – se Zdenou Proko-
povou, vedoucí azylového domu ROSA a SOS telefonní krizové
linky z občanského sdružení ROSA, si můžete poslechnout na:
http://www.rozhlas.cz/radiowave/diagnozaf/_zprava/927734

V srpnu byla Zdena Prokopová hostem v pořadu Tah dámou
na ČT24.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10315089302-tah-
damou/211411058160029-tah-damou/

Pořad Sama doma na ČT1 se v září tematicky věnoval domá-
címu násilí. Kampaň odstartoval pořad s o. s. ROSA. Záznam
najdete v archivu ČT, pořad Sama doma, 13. 9. 2011 na:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-
doma/

Téma s o. s. ROSA pokračovalo 29. 9.
2011. Chat s diváky vedla Zdena Pro-
kopová za o. s. ROSA a Mgr. Zdena
Malíková. Záznam najdete na: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysila-
ni/1148499747-sama-
doma/211562220600118/

Odkaz na celou kampaň k domácímu násilí v pořadu Sama
doma na ČT najdete na:
http://samadoma.ceskatelevize.cz/article.asp?id=752 

Svědectví terapeutky – Hlavně ať mi nesahá na děti, říkají
týrané ženy – najdete na webových stránkách magazínu Ona
Dnes z 5. 9. 2011: 

http://ona.idnes.cz/svedectvi-terapeutky-hlavne-at-mi-nesaha-
na-deti-rikaji-tyrane-zeny

V pořadu Nad věcí 19. 9. 2011 (ČRo 1 Radiožurnál) hovořila
Zdena Prokopová živě s Norou Fridrichovou. Rozhovor s tera-
peutkou a členkou občanského sdružení ROSA Zdenou Proko-
povou o tom, jak se už osmnáct let snaží pomáhat téměř čtyři-
ceti procentům českých žen, které zažily, nebo zažívají domácí
násilí, najdete na: 
http://hledani.rozhlas.cz/iradio/
Se Zdenou Prokopovou z o. s. ROSA se můžete potkávat každý
den – odpovídá v poradně na www.onaidnes.cz přesněji na:
http://ona.idnes.cz/tyra-vas-partner-poradi-vam-socioterapeut-
ka-zdena-prokopova-p58-/

Socioterapeutka, místopředsedkyně o. s. ROSA, vedoucí SOS
linky ROSA a azylového domu Zdena Prokopová odpoví všem,
kteří řeší psychické či fyzické násilí.



5. HOSPODAŘENÍ





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

Nezisková organizace: občanské sdružení

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 3 676 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 krátkodobé pohledávky (poskytnuté
provozní zálohy), krátkodobý finanční majetek a jiná aktiva.

Článek III.
Doplňující informace

Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztrát
žádné významné položky, které by vyžadovaly zvláštní vysvětle-
ní s ohledem na hodnocení finanční situace a pro analýzu vý-
kazů.
Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem nebo
věcným břemenem ani majetek, jehož tržní cena by byla výraz-
ně 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 29. 2. 2012

Marie Vavroňová – předsedkyně

Příloha k účetní závěrce pro podnikatele ke dni 31. 12. 2011



VÝROK AUDITORA
Výrok auditora k účetní závěrce

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku občanského sdružení
ROSA, občanské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 00
Praha 4 ke dni 31. prosince 2011. Podle mého názoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční
situace občanského sdružení ke dni 31. prosince 2011
a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2011 v sou-
ladu s českými účetními předpisy.

Finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí v celkové výši Kč 3 290 000,00 byly využity
efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací.
Finanční prostředky poskytnuté Magistrátem hlavního města
Prahy v celkové výši Kč 711 500,00 byly využity efektivně
a účelně v souladu s poskytnutou dotací.
Podle mého názoru není ohrožen předpoklad časově neome-
zeného trvání účetní jednotky.

Výrok auditora o ověření výroční zprávy
Ověřil jsem výroční zprávu občanského sdružení ROSA, občan-
ské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 00 Praha 4 ke dni
31. prosince 2011. Podle mého názoru údaje ve výroční zprávě
odpovídají mé znalosti podnikání vašeho občanského sdružení,
informacím o jednotlivých účetních zůstatcích a jejich vzájem-
ných vztazích a důkazním informacím.

Audit provedl Ing. Jiří D u k a , Na Rovnosti 2696/22, 130 00
Praha 3,
oprávnění auditora číslo 1116.
V Praze dne 30. dubna 2012



PODPOŘILI NÁS V ROCE 2011
DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MPSV azylový dům 2 642 000,00
MPSV telefonická kriz. pomoc 480 000,00
MPSV odborné poradenství 168 000,00

GRANTY
Magistrát hl. m. Prahy na sociální služby 711 500,00
MČ Praha 4 na odborné poradenství 110 000,00
Magistrát hl. m. Prahy prevence kriminality 150 000,00
Siemens na techniku tel. kriz. pomoci 50 000,00
ČSOB finanční gramotnost 2011/2012 200 000,00

DARY
Antonín Koláček 100 000,00
Petr Škrla 60 000,00
Vlasta Šabatková 35 000,00
Mgr. Petra Ledvinková 30 000,00
Citibank 26 934,00
výtěžek z prodeje kalendáře 
Milníky ženské emancipace 8 000,00
Blanka Baloušova 3 000,00
Markéta Hušková 2 200,00
Marie Fousková 2 000,00
Martin Slanina 800,00

VEŘEJNÁ SBÍRKA ROSA 
Čistý výtěžek za rok 2011 56 727,00

Sbírka přes DMS s radio City (připsáno 2012) 134 028,00

MATERIÁLNÍ PODPORA
MERCK Vitamíny s probiotikyFemibionEnergeticMum
MANGO (CZ), s. r. o oblečení a doplňky Mango
HENKEL ČR prací prášky MiniRisk
T-MOBILE Czech Republic telefony, SIM karty 

a dobíjecí kupony T-Mobile


