
 

 

 

V ý r o č n í  z p r á v a   

 z a  r o k   2 0 1 7  

R O S A  —  c e n t r u m  p r o  ž e n y ,  z . s .  



Vážení přátelé,  

dovolte mi poděkovat všem spolupracovnicím, spolupracovníkům, přátelům, kli-
entkám, sponzorům, kteří se podíleli na tom, že ROSA má ve společnosti stále 
dobré  renomé, stále pomáhá všem, kteří  to potřebují.  

ROSA oslaví  v roce 2018 významné výročí – pomáhá ženám již dvacet pět let. 

Proto nás velmi potěšilo, že Česká televize nás  na podzim 2017 zařadila do svých 
charitativních Adventních koncertů. Bereme to nejen jako ocenění významu naší 
dosavadní práce, ale i jako možnost v letošním roce výrazně zmodernizovat náš 
azylový dům a provoz, zlepšit tak podmínky pro pomoc našim klientkám. 

Přála bych si , aby i v roce 2018 plnila ROSA i nadále svůj  dlouhodobý cíl , přede-
vším přispívat k prevenci domácího násilí,  aby děti našich klientek, nemusely za-
žívat úzkost, strach, napětí. Aby měly  kvalitní mužské vzory, klidné, kreativní , 

kteří  odmítnou jakékoliv násilí. 

V symbolu  ROSY  je kapka rosy. Pro mě je to stále symbol naděje, radosti,  svěžesti, ke kterému bychom 
chtěli přispět.  Vážím si lidí, kteří mají otevřené srdce, jsou vnímaví, opravdoví a chtějí nám v tom pomá-
hat.  

     Přeji Vám všem radost  z práce, pohodu, zdraví.  

     Děkuji Vám přátelé za podporu a pomoc. 

      Marie Vavroňová, ředitelka ROSA—centrum pro ženy, z.s. 



ROSA - centrum pro ženy, z.s.  je nestátní nezisková or-
ganizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou 
komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a 
jejich dětem a na prevenci tohoto jevu.  
 
Nezisková organizace ROSA byla založena v roce 1993 
jako nadace, od roku 1998 působila jako občanské sdru-
žení, od roku 2014 je právní formou zapsaný spolek.  
 
Posláním organizace je pomáhat obětem domácího násilí 
prostřednictvím registrovaných sociálních služeb. Smys-
lem je poskytnutí bezpečí, jistoty, posilování klientek, 
aby nalezly sílu a vlastními silami dokázaly situaci změnit.  
ROSA v rámci prevence a minimalizace dopadů partner-
ského násilí pořádá vzdělávací a preventivní aktivity pro 
širokou, odbornou veřejnost, základní, střední, vyšší od-
borné a vysoké školy.  
 
  
 
 
 
 
 
 

ROSA v roce 2017:  
Marie Vavroňová – statutární zástupkyně a ředitelka 
Zdeňka Prokopová – statutární zástupkyně, zástupkyně 
ředitelky  
Mgr. Martina Hronová – manažerka, zástupkyně ředitel-
ky 
Služba:   ROSA - Informační a poradenské centrum pro 
ženy oběti domácího násilí 
vedoucí služby: PhDr. Branislava Marvánová Vargová   
Služba:   ROSA – Azylový dům s utajenou adresou 
vedoucí služby:  Bc. Zuzana Ilečková, DiS. 
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Registrované sociální služby: 

 1)  ROSA – Informační a poradenské centrum 
pro ženy oběti domácího násilí  

registrace: 2561884 

Místo poskytování služby: Na Slupi 14, Praha 2 

 

Rosa poskytuje ženám obětem domácího násilí odborné 

sociální poradenství (sociálně terapeutické konzultace, 

sociálně právní, psychosociální,  právní, psychologické, 

krizová intervence).  V rámci poradny jsou vypracovány 

zprávy pro soudy, Policii, je poskytována terénní služba, 

s každou klientkou je vytvářen bezpečnostní  plán,  jsou 

identifikována rizika, které klientce  hrozí a pracuje se na 

jejich minimalizaci.  Poradenství je ze zákona poskytová-

no bezplatně. 

V roce 2017 se dostavilo 345 nových klientek (celkem  

1295), kterým bylo poskytnuto celkem 1 951 sociálně-

terapeutických konzultací, 1341 sociálně-právních kon-

zultací a 1363 telefonních konzultací. Klientkám v přímé 

péči bylo poskytnuto celkem 13 058 půlhodinových úko-

nů (sociálně-terapeutické, sociálně-právní konzultace, 

krizová intervence, identifikace rizik, vytvoření bezpeč-

nostního a individuálního plánu. Na telefonické krizové 

lince bylo poskytnuto  3155 telefonických intervencí a e-

mailových odpovědí v celkové délce 414,5 hodin. Na IPC 

se telefonicky nebo e-mailem v roce 2017 obrátilo 1033 

žen a 11 mužů, ohrožených domácím násilím. Všechny 

klientky, které využily možnost osobních konzultací v IPC 

ROSA uvedly, že mají zkušenost s psychickým násilím, 

273 klientek uvedlo, že má zkušenost s násilím fyzickým,



(přičemž 122 z nich zažilo škrcení), s ekonomickým nási-

lím se setkalo 259 klientek a obětí sexuálního násilí se 

stalo 162 klientek, přičemž 40 z nich bylo znásilněno.  

Policie řešila situaci klientek pouze v 56 případech (16%), 

k vykázání pachatele došlo pouze  ve 12 případech (3%).  

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že uživatelky 

služby hodnotí po-

skytovanou službu 

velmi pozitivně. 

Jako nejpřínosnější 

hodnotily to, že 

v IPC vnímaly bez-

pečný prostor, kde 

mohly o své životní 

situaci a zkušenosti 

s násilím ve vztahu 

otevřeně hovořit a 

získat informace o 

tom, jak mohou 

postupovat a svou 

situaci řešit.  

2. ROSA - Azylový dům s utajenou adresou pro ženy, 

oběti domácího násilí. 

Z důvodu bezpečí a klidu  je azylový dům ROSA 

s utajenou adresou. 

Kontaktní adresa utajeného azylového domu je shodná 

s adresou sídla, tedy Podolská 242/25, Praha 4, 147 00.  

Registrace: 5163191  

 Sociální služba azylového ubytování je realizována 

v azylovém domě a dvou azylových bytech s utajenou 

adresou 

 Celková kapacita služby je 35 lůžek. 

 Délka poskytování služby je dle zákona o soc. službách 

108/2006 Sb. stanovena zpravidla na dobu jednoho 

roku 

 Cílovou skupinou sociální služby jsou ženy – oběti do-

mácího násilí a jejich děti 

 Hlavním cílem služby je zajistit ženám a dětem bez-

pečné bydlení na utajené adrese a poskytnout jim 

podporu a pomoc v řešení jejich sociální situace. 

V rámci sociální služby ubytování je klientkám poskyto-

váno i odborné poradenství ve formě sociálně-

terapeutických a sociálně-právních konzultaci. Dále jsou 



klientkám k dispozici konzultace s psycholožkou, 

s právničkou nebo poradenství v oblasti výchovy a péče o 

dítě. Klientkám je zajištěna i pomoc v komunikaci 

s úřady, soudy (včetně doprovázení k soudním jednání či 

na úřady), s hledáním zaměstnání, umisťováním dětí do 

nových MŠ či ZŠ nebo následného bydlení. Klientky a je-

jich děti se v rámci pobytu účastní mnoha akcí pořáda-

ných v AD i mimo něj, různých herních a výtvarných akti-

vit, nebo i aktivit vzdělávacích či cílených na relaxaci a 

aktivní odpočinek.  

Forma a obsah poskytování služby azylové ubytování 

jsou koncipovány s cílem zajistit klientkám adekvátní po-

moc a podporu v takové míře, a v takových oblastech, 

kde to opravdu potřebují, naslouchat empaticky jejich 

potřebám, podporovat je k samostatnosti a plné kompe-

tenci vést do budoucna důstojný život bez násilí.  

Po přijetí k pobytu byl s každou klientkou po vyhodnoce-

ní rizik, vypracován bezpečnostní plán a individuální plán 

s cílem zajištění maximální bezpečnosti a stanovení indi-

viduálních cílů, kterých chtěla klientka během pobytu 

dosáhnout. Klientkám pomáhá v azylovém domě i komu-

nitní soužití žen – obětí DN, které sdílejí stejnou životní 

zkušenost s násilím a mohou se tak vzájemně lépe po-

chopit a podporovat. Klientky se během pobytu účastnily 

pravidelných skupinových setkání s vedoucí azylové služ-

by.  

Klientky se také zúčastnily akcí s dětmi v AD nebo i mimo 

AD (např. Mikulášské a Vánoční setkání, Dino park, filmo-

vá představení v kině Lucerna aj.) Součástí akcí spoje-

ných s významnými svátky se podařilo zajistit pro klient-

ky i děti dárky jak ve formě hraček, tak i potřeb jako je 

oblečení, knihy aj.  



Klientky se též účastnily hudebně – výtvarných dílniček, 

při nichž mají možnost rozvíjet vzájemný vztah s jejich 

dětmi a naučit se lépe spolupracovat, komunikovat.  

Pro klientky se také povedlo zajistit podporu formou po-

ukázek k zakoupení jídla, léků . Dále spolupracujeme 

s potravinovou bankou, díky níž mají klientky podporu 

jak potravinovou, tak drogistickou a příležitostně i mate-

riální ve formě vybavení kuchyně, domácnosti.  

Díky sponzorským darům a finanční podpoře bylo možné 

dále rozvíjet péči o celý dům a pokoje klientek. Z darů 

drobných dárců bylo ženám poskytnuto častěji oblečení, 

kosmetika nebo jiné komodity.  

Kvantitativní hodnocení služby: 

 Sociální služba byla poskytnuta celkem 43 oso-

bám. Z toho 21 žen a 22 dětí. 

 Klientky se účastnily 41 skupinových setkání. 

 Děti se účastnily 29 dětských skupin. 

 Klientky se zúčastnily 8 terapeutických skupin 

s psycholožkou AD. 

 Klientky absolvovaly 73 různých akcí pořádaných 

AD.  

 Klientky a jejich děti absolvovaly 37 krát hudebně - 

výtvarné dílny v AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba azylové ubytování je financována z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018  



DALŠÍ PROJEKTY V ROCE 2017  

STOPNÁSILÍ.CZ, podpora NF AVAST 

ROSA  je aktivní v oblasti osvěty a prevence násilí ve vzta-

zích. Díky podpoře NF Avast jsme mohli předat naše zku-

šenosti mnohem širší cílové skupině díky podpoře na 

stránkách www.stopnasili.cz a na FB ROSA. V rámci pro-

jektu jsme publikovali na podzim  2017 preventivně za-

měřené texty na stránkách www.stopnasili.cz  ( stopnasi-

li.cz/clanky/   )   a sdíleli je na facebooku. Zaměřili jsme 

se na to, jak násilné vztahy začínají, jak rozpoznat agreso-

ra, co je pro ně typické .  Zvedla se sledovanost FB, ná-

vštěvnost webové stránky, v posledním čtvrtletí roku 

2017 narostl počet konzultací v poradně, telefonátů, do-

tazů přímo přes FB a také na přímém internetovém pora-

denství poradna@rosa-os.cz. Což vzneslo nároky na soci-

ální pracovnice organizace, ale jsme rádi, že roste počet 

těch, kteří na-

jdou odvahu vy-

hledat pomoc a 

opustit nekončící 

kruh násilí. Potě-

šil nás i počet 

těch, kteří texty sdíleli. Děkujeme za podporu Nadační-

mu fondu AVAST. 

 

ROSA: pomoc obětem domácího násilí,  Lesy ČR 

Smyslem služby v centru ROSA je poskytovat bezplatné 

odborné sociální poradenství v oblasti  domácího násilí 

(tj. sociálně právní poradenství, sociálně terapeutické 

poradenství, případně psychologickou pomoc) ženám 

obětem domácího násilí v nepříznivé sociální situaci. Ja-

ko nejpřínosnější klientky v ROSE hodnotily to, že porad-

nu, konzultační místnosti vnímaly jako  bezpečný pro-

stor, kde mohly o své životní situaci a zkušenosti s nási-

lím ve vztahu otevřeně hovořit a získat informace o tom, 

jak mohou postupovat a svou situaci řešit. Kromě přímé 

práce s klientkami se projekt zaměřil i potřebnou pre-

venci domácího násilí. 

Koncem roku se proto 

zvýšil počet telefonních 

hovorů a celkově za rok o 

15 % i počet klientek a 

konzultací za celý rok. 
 



Vracíme dětem radost, podpora Nadace UP 

Děti, které přicházejí se svými matkami, oběťmi domácí-

ho násilí, do utajeného azylového domu, se ocitají ne 

svojí vinou v cizím prostředí, bez kamarádů a zázemí, 

které měly doma vybudované.  

Z důvodu bezpečí svého i svých matek, které jsou akutně 

ohroženy na životě násilným partnerem, jsou izolované 

od svých kamarádů, musí měnit školu, opouštějí dosa-

vadní kroužky.  

Navíc jsou tyto děti samy v 95 procentech případů svěd-

ky násilí a ve 20 % i oběťmi násilí, což s sebou nese riziko 

psychických, emočních, sociálních a zdravotních problé-

mů. Tyto děti prožívají strach, bezmoc, pocity odloučení, 

hněv a neví, jak se s nimi vyrovnat. Nacházejí se v psy-

chické krizi, stejně jako jejich matky, často oběti dlouho-

dobého a velmi vážného násilí. Děti, potřebují odbornou 

pomoc, která by jim pomohla vyrovnat se s prožitými 

traumaty.   

Hlavním cílem projektu je práce s dětmi v azylovém do-

mě a individuální podpora, která dětem pomáhá vyrov-

nat se s prožitým násilím, ale i pozitivnímu posilování 

vztahu a matkou.  

ROSA pro tyto děti buduje v azylovém domě přátelské a 

bezpečné prostředí s odborným zázemím. Naším zámě-

rem je posílit pomoc dětem formou skupinového setká-

vání, herní terapie, arteterapie,  muzikoterapie.  Projekt 

podpořila i v roce 2017 Nadace UP. 

  



Návrat do života, podpora Nadace Agrofert 

Projet  Návrat do života  – má za cíl  návrat žen, které se 

staly oběťmi domácího násilí a jsou dočasně v azylovém 

domě, zpět  do samostatného života, na vlastní nohy, do 

zaměstnání, zpět na trh práce a podpora jejich dětí, kte-

ré byly svědky násilí doma. Smyslem projektu proto 

je:  psychická podpora žen a jejich stabilizace, posílení 

žen, znovunabytí ztraceného sebevědomí, zlepšení sebe-

prezentace, uplatnění na trhu práce. 

 

 

 

 

 

 

Dětský úsměv 

Maloobchodní řetězec Tesco, který v České republice v 

současné době provozuje necelé dvě stovky prodejen, 

opakovaně věnuje peníze lokálním neziskovým organiza-

cím prostřednictvím programu Vy rozhodujete, my po-

máháme.  Zákazníci prostřednictvím hlasovacích žetonů 

vybírají  jeden z projektů, které se v dané lokalitě do pro-

gramu zapojily.  ROSA 

s projektem  DĚTSKÝ 

ÚSMĚV dostala  na podzim 2017  cel-

kem 45 866 hlasů a byla příjemcem 

30 tisíc korun.  ROSA podporuje  děti, 

které se staly svědky násilí v rodině.   
 

Azylový dům  pro ženy není jen střecha nad hlavou,          

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Poskytování kvalitních služeb v azylovém 

domě s utajenou adresou, které znamená 

nejen ubytování ženám obětem domácího 

násilí a jejich dětem, ale i komplexní práci se ženami 

oběťmi domácího násilí (socioterapeutická, sociálně 

právní včetně práce dětské psycholožky, psycholožky a 

právničky).  Zároveň i zlepšení prostředí obnovou vyba-

vení azylového domu za-

koupením nových paland, 

matrací, koberců, pračky, 

ledničky, sušičky, komod a 

skříní do pokojů a zásob-

ních skříní do kuchyně .   



S t o p  n á s i l í  v e  v z t a z í c h  

Cílem projektu podpořeného Nadačním fondem Slovak-

Czech Women´s Fund a společností Philip Morris bylo  

informovat  mladé lidi, kteří navazují první vztahy,  oběti 

násilí ve vztazích, širokou veřejnost o dopadech násilí, 

možnostech pomoci. A to zejména pomocí videa ve spo-

lupráci s filmaři z   Cittadelly (www.cittadella.cz).   

Základním cílem projektu bylo informovat o dopadech 

násilí a možnostech pomoci ženám obětem domácího 

násilí a násilí ve vztazích. Zároveň projekt cílil na minima-

lizaci rizik pro oběti násilí. Specifickými jednotlivými cíli 

byla podpora právního poradenství obětem násilí, pod-

pora krizové intervence.   Dále pak prevence 

násilí mezi studenty, mladými lidmi, kteří navazují své 

první vztahy.  

podařilo realizovat i preventivně zaměřené aktivity – a to 

natočení videí – sporů, které jsou umístěny na webových 

stránkách, Youtube i FB, pouštíme je při přednáškách a 

preventivních akcích pro studenty. Dotiskli jsme preven-

tivně zaměřenou publikaci 

s drobnými úpravami To si líbit 

nenechám, kterou školy poptávají 

pro své studenty na seminářích i 

mimo ně. 



Adventní koncert České televize 

Velice si ceníme, že byl vybrán náš projekt  do Advent-

ních koncertů České televize pro obnovu prvního utaje-

ného azylového domu ROSA – pro ženy, oběti domácího 

násilí v České republice. Adventní koncert s výtěžkem 

pro ROSU se uskutečnil 26.11.2017  v Břevnovském 

klášteře, živě ho přenášela  ČT 1 . 

„Azylový dům ROSA jsme založily v listopadu 1998 dí-

ky  Městské části Praha 4.  Za tuto dobu jsme poskytly 

komplexní pomoc a především bezpečí mnoha týraným 

ženám a jejich dětem. Konkrétně se jedna o 350 žen a 

370 dětí, které zde nalezly nový přechodný  domov, od-

bornou péči a podporu, aby se znovu zapojily do dalšího 

života bez násilí.  

Pro děti je to „ Kouzelný domeček“, kde neslyší křik, hád-

ky, nevidí žádné násilí, ale naopak zde naleznou klid a 

bezpečí. Aby byly děti v bezpečí – musí být v bezpečí i 

jejich matky, které jsou v mnoha případech brutálně týrá-

ny, leckdy jim jde o život.  Cílem je zázemí domu, které  

bude odpovídat novým materiálně technickým standar-

dům. A také lepší a  veselé  vybavení  herny a studovny 

pro děti, aby i ony zapomněly na chvíle hrůzy, které mu-

sely zažít před odchodem s maminkou do bezpečí.“     

Zdena Prokopová, statutární zástupkyně ROSA – centrum 

pro ženy, z.s., zakladatelka azylového domu ROSA a vedoucí 

služby v letech 1998-2016 

 „Osud týraných žen je pro mě trochu osobní věc. Domácí 

násilí jsem zažila v poměrně těsné blízkosti a bohužel ne 

jen jednou. Musím ocenit, že se změnil přístup okolí 

i policie. Zatímco dříve se všichni kolem tvářili, že jim 

do toho, co se děje za dveřmi domácnosti, nic není, teď 

už situaci snáze berou do vlastních rukou,“ řekla pro 

ČT  Nora Fridrichová, patronka břevnovského koncertu. 



Pomáháme spolu  

Rosa – centrum pro ženy, se zapojila  do projektu Pomá-

háme spolu PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny. Jeho princip je 

jednoduchý: umožnit finanční podporu dobré věci jen 

tím, že je člověk pojištěný. 

Projekt PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny na podporu charita-

tivních organizací vychází z myšlenky, že pojištění i chari-

ta mají stejné poslání – pomáhat lidem, kteří se ocitli v 

nesnázích. Podpora Rosy i dalších neziskovek je možná 

díky modelu fungování PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny. Ta 

na rozdíl od klasických pojišťoven vrací na konci každého 

roku lidem peníze, které nevyužije na výplatu škod. Prá-

vě tyto ušetřené peníze mohou získat neziskovky. 

Vedle toho má pojišťovna jiný přístup k rozšiřování člen-

ské základny. Nevyužívá síť makléřů ani agentů, ale spo-

léhá na doporučení od svých členů, kteří mohou do po-

jišťovny zvát své přátele a známé.  

Nyní pojišťovna otevírá možnost, aby nové členy zvaly i 

neziskovky. Za každého člena, který do pojišťovny přijde 

díky Centru Rosa, dostaneme jednorázově 500 Kč a dále 

každoročně 8 až 12% z pojistek, na kterých nebude v 

daném roce vyplacena škoda. Jen pro představu, pokud 

by do pojišťovny takto přišlo 100 lidí, mohlo by Centrum 

Rosa získat každoročně cca 100 000 Kč. 

Pokud by vás projekt zaujal, podívejte se na podrobnosti 

na  webu  https://www.prvniklubova.cz/cs/microsite/

centrum-pro-zeny-rosa-a-prvni-klubova-pomahaji-spolu-

7EhZcD.aspx  

   



Děkujeme  

Cosmopolitanu a Sabrině Karasové  

Děkujeme paní Sabrině Karasové,  šéfredaktorce lifesty-

lového časopisu  Cosmopolitan  za opakovanou a milou 

podporu žen a dětí v azylovém domě ROSA, která  zajisti-

la během roku spolupráce krásné oblečení, kosmetiku, 

vybavení a 

praktic-

ké  potřeby 

pro  naše 

klientky a 

jejich děti.   

 

 

 

 

Společnosti Rajapack , jejím zaměstnancům a country 

manažerce Gabriele Fabianové 

Velmi mile nás potěšila společnost Rajapack, její country ma-

nažerka Gabriela Fabianová nám předala symbolický šek na 50 

tisíc korun na podporu činnosti organizace při práci se ženami, 

které jsou ohrožené domácím násilím.   

Firmu Rajapack jsme i 

navštívili v centrále v 

Nupakách, zaměstnanci 

společnosti uspořádali 

sbírku pro azylový dům 

ROSA.    

A z Rajapacku k nám 

putoval ještě úžasný 

náklad kancelářských 

potřeb.  

 Z navázané spolupráce 

máme obrovskou ra-

dost i proto, že nadace 

celé skupiny Raja Foun-

dation Daniele Marcovi-

ci podporuje a 

pomáhá nejen ve 

Francii, ale ženám 

na celém světě v 

rámci solidarity, 

obrany ženských 

práv a pomoci 

ženám. 



Děkujeme 

Panu Antonínu Koláčkovi   

Za opakovanou finanční podporu  aktivit Rosy při 

práci se ženami, které zažily domácí násilí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnosti GEP a jejím za-

městnancům  

za opakovanou podporu azylo-

vého domu ROSA nákupem 

vybavení a potřeb. 

 

Henkel ČR, s.r.o 

Česká spořitelna,  zaměstnan-

cům pobočky Budějovická,   

www.verimedobrymvecem.cz/  

Ondřej Bušta, Com-PASS Advisory 

Cleopatra Musical 

IKEA    

KiK textil a Non Food spol. s r.o.  

 

Děkujeme  zaměstnan-

cům společnosti Capge-

mini Czech Republic  za 

nádherné vánoční dár-

ky, které plnily přání 

dětem v azylovém do-

mě ROSA.  



Děkujeme za podporu formou dotací a grantů: 

Magistrátu hlavního města Praha, Městské části Praha 2, 

Městské části Praha 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrok auditora k účetní závěrce 

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku spolku ROSA - centrum 

pro ženy, z.s., se sídlem Podolská 242/25, 147 00  Praha 4 ke 

dni 31. prosince 2017 sestavené na základě českých účetních 

předpisů, která se skládá z Rozvahy ve zjednodušeném rozsa-

hu k 31.12.2017, Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném roz-

sahu ke dni 31.12.2017 a Přílohy k účetní závěrce ke dni 

31.12.2017, která obsahuje vysvětlující informace. 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý 

obraz aktiv, pasiv k 31.12.2017 a nákladů, výnosů a výsledku 

hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými 

účetními předpisy. 

Finanční prostředky poskytnuté Magistrátem hlavního města 

Prahy v celkové výši Kč 8,592.606,42 byly využity efektivně a 

účelně v souladu s poskytnutou dotací. 

Finanční prostředky poskytnuté Městskou částí Praha 4 

v celkové výši Kč 50.000,00 byly využity efektivně a účelně 

v souladu s poskytnutou dotací. 

Finanční prostředky poskytnuté Městskou částí Praha 2 

v celkové výši  Kč 50.000,00 byly využity efektivně a účelně 

v souladu s poskytnutou dotací. 

Audit provedl Ing. Jiří  D u k a , Na Rovnosti 

2696/22, 130 00  Praha 3, oprávnění auditora číslo 

1116.V Praze, dne 9. května 2018 

Služba azylové ubytování je financována z projektu „Podpora vybraných 
druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. 
Prahy“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018 
Projekt PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRAJSKÉ 
SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY je spolufinancován 
Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti poskytování a 
rozvoj vybraných druhů sociálních služeb v souladu se Střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 – 
2018.  





 

 
 

 

 

 





 

 

ROSA—centrum pro ženy, z.s.         Pomoc ženám, obětem domácího násilí 
 www.rosa-os.cz , www.stopnasili.cz  
Sídlo: Podolská 242/25, 14700 Praha 4 
Poradna: Na Slupi 14, 12000  Praha 2    
info@rosa-os.cz 
tel./fax: 241 432 466 
IČO 68405359 
bankovní spojení 8399319/0800 
Sbírkový účet:   2848609349/0800  
 
Odborné sociální poradenství: 
krizová linka, objednávání do poradny : +420 241 432 466 
SOS linka +420 602 246 102 
Přímé poradenství na:   poradna@rosa-os.cz 
 
Azylový dům:   
Kontakt na vedoucí AD:  azyl@rosa-os.cz, +420 736 739 467 


