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Vážení přátelé,
 
děkuji všem spolupracovnicím  a  spolupracovníkům  za jejich pracovní nasazení 
a aktivitu v roce 2016. Jejich činnost přispěla k tomu, že organizace si stále udržuje 
velmi vysoký profesionální standard. Na mateřskou dovolenou v tomto roce odešly tři 
sociální pracovnice. Měli jsme šťastnou ruku při výběru nových kolegyň, které se velmi 
rychle zapracovaly a zvládly složitou problematiku sociální práce se ženami, oběťmi 
domácího násilí. 
 
Kromě naší základní činnosti, kterou je poskytování dvou registrovaných sociálních 
služeb (odborné sociální poradenství a azylové ubytování), ROSA v roce 2016 pokračo-
vala v projektu, který podpořila nadace Open Society Fund prostřednictvím norských 
fondů z programu Dejme (že)nám šanci  „Stop násilí pro zdravotnictví“. Proběhla i řada 
školení zdravotníků v pražských nemocnicích. Byl vydán manuál pro zdravotníky „In-
tervence v případech domácího násilí“  a metodické karty, které byly bezplatně distri-
buovány do nemocnic a zdravotnických zařízení. Cílem projektu bylo přispět k prevenci 
a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti v této problematice. 
 
Prevenci jsme se věnovali i díky podpoře nadace Avast (Stop násilí on-line), Slovak-Czech 
Womens Fund a Philip Morris International (Stop násilí ve vztazích).

Dovolte mi poděkovat za podporu sponzorům, všem pravidelným i příležitostným drobným dárcům a přátelům, městské části 
Praha 2, městské části Praha 4, Magistrátu hlavního města Prahy.
 
Všichni, kdo i malým darem přispějí, nám ukazují, že problémy druhých lidí jim nejsou lhostejné.  Vážíme si Vaší podpory.
 
Děkuji Vám  

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



ROSA — centrum pro ženy, z.s. 
je nestátní nezisková organizace, která se ve své činnos-
ti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obě-
tem 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 
sdružení, 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 i odbornou veřejnost, základní, střední, vyšší od-
borné a vysoké školy. 

ROSA v roce 2016: 
Marie Vavroňová – statutární zástupkyně a ředitelka
Zdeňka Prokopová – statutární zástupkyně, zástupkyně ře-
ditelky 
Mgr. Martina Hronová – manažerka, zástupkyně ředitelky

Služba: ROSA - Informační a poradenské centrum pro 
ženy oběti domácího násilí
vedoucí služby: PhDr. Branislava Marvánová-Vargová  
sociální pracovnice:  Mgr. Hana Pospíšilová, Mgr. Petra 
Suchanová, Bc. Kristýna Kroužková, Bc. Nikola Váňová, 
Mgr. Renata Volková, Bc. Petra Rösslerová, Bc. Zuzana Ilečková  

Služba: ROSA – Azylový dům s utajenou adresou
vedoucí služby: Zdeňka Prokopová, od června 2016 Jitka 
Libišová, DiS.
sociální pracovnice: Barbora Janurová, Dis.,  Mgr. Markéta 
Kaslová, Mgr. Tereza Formanová

Spolupráce na projektech: 
PhDr. Petra Švecová, PhDr. Jiří Vavroň, JUDr. Iva Pavlíková, 
Jana Černá 
Účetnictví: Ing. Lenka Krbečková, MBA 
 
R0SA- centrum pro ženy, z.s.
Registrována u Městského soudu v Praze pod L 9420
Sídlo: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Poradna : Na Slupi 14, 120 00 Praha 2
IČO: 68405359

E-mail:info@rosa-os.cz
Web:www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz

Tel.:241 432 466,  SOS linka 602 246 102 (po-pá 9-18)

Bankovní spojení:0008399319/0800
Sbírkový účet: 2848609349/0800



REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

1. ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy, 
oběti domácího násilí

registrace: 2561884

Adresa/Místo poskytování služby
pracoviště 1:  Na Slupi 14, Praha 2
(zastávka tramvaje 18, 24, 14 „Botanická zahrada”),
 přízemí v průchodu domu
pracoviště 2: Podolská 242/25, Praha 4 – Podolí 
(zastávka Podolská vodárna, bus 134, tram 3,17,21)

Rosa poskytuje ženám, obětem domácího násilí odborné 
sociální poradenství (sociálně terapeutické konzultace, so-
ciálně právní, psychosociální,  právní, psychologické, krizo-
vá intervence). V rámci poradny jsou vypracovávány zprávy 
pro soudy, policii, je poskytována terénní služba, s každou 
klientkou je vytvářen bezpečnostního plán,  jsou identifiko-
vána rizika, které klientce hrozí, a pracuje se na jejich mini-
malizaci. Poradenství je ze zákona poskytováno bezplatně.

V roce 2016 se do IPC ROSA dostavilo 324 nových klientek, 
kterým bylo poskytnuto celkem 1 803 sociálně-terapeutic-
kých konzultací, 1335 sociálně-právních konzultací, 109 
právních konzultací a 39 psychologických konzultací. V pří-
mé péči bylo klientkám poskytnuto osobně celkem 11 898 
úkonů. Tyto úkony zahrnují kromě výše zmíněných sociál-
ně-terapeutických, sociálně-právních, právních a psycho-
logických konzultací také konzultace osobní, krizovou 
intervenci, identifikaci rizik, vytvoření bezpečnostního plá-
nu, individuální plán, telefonické a mailové poradenství.  
Součástí poradenství je i telefonická krizová intervence 
a internetová poradna, která registruje za rok 2016 celkem  
3 352 záznamů.    



Psychické násilí CELKEM 345 100

ponižování, sniž., zesměš. 326 94

vydírání, zastrašování 309 90

výhrůžky zabitím 133 39

nadávky, vulgarismy 297 86

kontrola, zákazy, příkazy 294 85

křik 310 90

omezování a izolace 218 63

partner žárlí 234 68

muž vyžaduje poslušnost 288 83

výhrůžky sebevraždou 150 43

výhrůžky zbraní 51 15

pronásledování 0 0

další psychické 230 67

Fyzické násilí CELKEM 255 74

opakované facky 129 37

bití, rány pěstí 125 36

bití do hlavy 96 28

bití v těhotenství 73 21

škrcení 111 32

kopání 51 15

sražení, pád, prohození 122 35

ohrož. střelnou zbraní 11 3

ohrožování nožem apod. 49 14

trhání vlasů 37 11

kroucení rukou 39 11

další fyzické 131 38

Ekonomické CELKEM 246 71

žádné peníze nedává 
partner

74 21

muž dává málo peněz 188 54

žena si musí říkat o 
peníze

187 54

žena má zakázáno 
pracovat

47 14

žena musí odevzdávat 
peníze

34 10

další ekonomické 85 25

Sexuální násilí CELKEM 128 37

vynucený sex 116 34

znásilněna 28 8

nepříjemné praktiky 67 19

další sexuální 19 6
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ILÍ, 2016

klientka EKONOMICKÝ status

zaměstnaná 47,74

OSVČ 8,19

mateřská 23,73

dávky v nezam 3,11

stat.dávky SSP 0,85 

bez příjmu 5,65

důchod 4,52

jiné 4,52

Klientka zdroj

Policie 3,11

OSPOD 14,41

lékař 6,5

jiná služba 9,89

kamarádka, známí 21,19

Leták, média 2,26

internet 29,94

jiné 11,58

není známo 1,13

v %v % v %

v %

v %

v %



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

Azylový dům vypadá jako každý jiný. Mezi ostatními domy 
byste ho nepoznali. Z důvodu bezpečí a klidu pro naše kli-
entky je azylový dům s utajenou adresou.
Kontaktní adresa utajeného azylového domu je shodná 
s adresou sídla, tedy Podolská 242/25, Praha 4, 147 00. 
Adresu domu nezná ani policie, soud či orgán sociálně 
právní ochrany dětí. Čím méně lidí o utajeném azylovém 
domě ví, tím bezpečněji se mohou klientky cítit a nemusí se 
bát, že je agresor najde. 

Z důvodu utajení, klidného a bezpečného bydlení, náš azy-
lový dům neposkytuje krizová lůžka.

Adresa :  utajena,   kontaktní   adresa je Podolská 242, 
Praha 4 
Registrace: 5163191 

Celková kapacita služby je 35 lůžek.  Délka poskytování 
služby je dle zákona o soc. službách 108/2006 stanove-
na zpravidla na dobu jednoho roku. Cílovou skupinou so-
ciální služby jsou ženy-oběti domácího násilí a jejich děti.  
Hlavním cílem služby je zajistit ženám a dětem bezpečné 
bydlení na utajené adrese a poskytnout jim podporu a po-
moc v řešení jejich složité sociální situace. V rámci sociální 
služby ubytování je klientkám poskytováno i odborné pora-
denství ve formě sociálně-terapeutických a sociálně-práv-

ních konzultací. Dále jsou klientkám k dispozici konzultace 
s psycholožkou, s právničkou nebo poradenství v oblasti 
výchovy a péče o děti. Klientkám je zajištěna i pomoc v ko-
munikaci s úřady, soudy (včetně doprovázení k soudním 
jednáním), s hledáním zaměstnání, umísťováním dětí do 
nových MŠ a ZŠ nebo následného bydlení. Klientky a je-
jich děti se v rámci pobytu účastní mnoha akcí pořádaných 
v AD i mimo něj, různých herních a výtvarných aktivit, nebo 
i aktivit vzdělávacích či cílených na relaxaci a aktivní od-
počinek.
Forma a obsah poskytování služby azylové ubytování jsou 
koncipovány s cílem zajistit klientkám adekvátní pomoc 
a podporu v takové míře, a v takových oblastech, kde to 



opravdu potřebují, je třeba naslouchat empaticky jejich po-
třebám, podporovat je k samostatnosti a plné kompetenci 
vést do budoucna důstojný život bez násilí.
Po přijetí k pobytu byl s každou klientkou, po vyhodnoce-
ní rizik, vypracován bezpečnostní plán  i  individuální plán 
s cílem zajištění maximální bezpečnosti a stanovení indi-
viduálních cílů, kterých chtěla klientka během pobytu do-
sáhnout.  Klientkám pomáhá v AD i komunitní soužití žen,  
obětí DN, které sdílejí stejnou životní zkušenost s násilím 
a mohou se tak vzájemně lépe pochopit a podporovat.  Dů-
ležitou součástí pobytu v AD bylo a je umožnit klientkám 
i jejich dětem zpracovat traumatickou zkušenost s do-
mácím násilím, porozumět tomu, co prožily, tak aby v bu-
doucnu neopakovaly chybné vzorce chování. V rámci práce 
s klientkami na zlepšení jejich psychického stavu je také 
posilováno jejich sebehodnocení a sebeúcta, které bývají 
v důsledku násilí značně poškozeny.
Klientky se během pobytu účastnily pravidelných skupino-
vých setkání s vedoucí azylové služby. Tato setkání slouží 
především k řešení provozních otázek fungování AD, ale 
i problémů týkajících se soužití jednotlivých klientek v AD, 
nebo jejich individuálních problémů, které aktuálně řeší.  
Klientky se také účastnily mnoha akcí s dětmi v AD (s ná-
zvy např. „Máme rádi zvířata, Kulturní festiválek, Nechci 
kazy, Haloween, Srdíčkový den“ atd.) i mimo AD (např. opa-
kovaných projížděk na koni pro děti, návštěva loutkového 
divadla Zvoneček, muzikálu v divadle Brodway, dětského 
centra Človíčkov,  Fun parku Žirafa, Dino parku nebo něko-
lika filmových představení v kině Lucerna). 

Jako každý rok jsme v AD pořádali setkávání u příležitosti 
významných svátků, kdy se konala Velikonoční dílna, Mi-
kulášská i Vánoční besídka. Děti se zúčastnily 33 dětských 
skupin. V AD jsme realizovali 24 akcí pro maminky s dětmi, 
hudebně výtvarné dílny.  Při každé z těchto událostí jsme 
díky sponzorům mohli potěšit klientky a jejich děti hodnot-
nými a krásnými dárky.  Koncem roku jsme pro ženy a děti 
v AD zorganizovali několik setkání v hudebně-výtvarné díl-
ně, které byly financovány díky sponzorskému daru z Na-
dace UP a budou pokračovat i v následujícím roce 2017.  
Z darů této nadace jsme klientkám v tíživé finanční situaci 
poskytli  také poukázky na potraviny a léky.  Klientky jsme 
rovněž mohli potěšit před Vánocemi poukázkami na nákup 
zboží, které nám daroval obchodní řetězec KiK. V rámci po-
sílení kompetence klientek v jejich uplatnění na trhu práce 
jsme pro ně realizovali Job klub financovaný z grantu Na-
dace AGROFERT. Koncem roku se pro AD podařilo zajistit 
spolupráci s Potravinovou bankou Praha.
Díky dalším finančním prostředkům získaným od sponzorů 
v roce 2016 se nám podařilo dále vymalovat chodby a soci-
ální zařízení v celém azylovém domě, koupit novou sušičku 
prádla, dvě nové ledničky, do některých pokojů nový náby-
tek, částečně opravit některé kuchyňské kouty na pokojích 
ubytovaných klientek.  V rámci darů od mnoha soukromých 
sponzorek jsme ženám a dětem mohli poskytnout velké 
množství staršího i nového oblečení, kosmetiky, i jiného 
potřebného zboží.
 V roce 2016  využilo službu utajené azylové ubytování  
celkem 43  osob (20 žen a 23 dětí). Prioritou je zajištění 



bezpečí pro ženy, které utekly od agresivního partnera. 
Součástí sociální práce je stanovení individuálních cílů pro 
uživatelky služby a vyhodnocení  případných rizik a zajiš-
tění bezpečnostního plánu. 
Celkem : 9 žen  a 11 dětí ukončilo pobyt v AD – z toho 2 ženy 
a jejich děti odešly do dalšího AD. Dalších 7 žen a 9 dětí 
odešlo do přirozeného sociálního prostředí (pronájmy, 
vlastní bydlení).

PROJEKTY V ROCE 2016:
1.Projekt Rosy  „Stop násilí pro zdravotnictví“
podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu 
Dejme (že)nám šanci, který byl  financován z Norských 
fondů. Zdravotníci jsou jedni z prvních, kteří přicházejí do 
kontaktu s oběťmi domácího násilí (DN). Není-li jejich po-
moc adekvátní, může dojít k sekundární viktimizaci oběti.  
Cílem projektu bylo zvýšení informovanosti o této oblasti 
a zcitlivění k tomuto tématu mezi pomáhajícími zdravot-
ními profesemi. Naplnění cílů bylo postaveno na komplex-
ním vzdělávání klíčových profesí (pedagogové a studenti 
zdravotnických a lékařských škol). Projekt byl zahájen již 
v roce 2015, v jeho rámci byl vytvořen ve spolupráci s Vy-
sokou školou zdravotnickou  výukový modul, realizovaly se 
semináře,  zakončen byl vydáním a distribucí Manuálu pro 
zdravotníky a konferencí  v hotelu ILF dne 19. 4. 2017.



2. STOP násilí pro zdravotnictví  podpořilo v roce 2016 
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Návazný projekt se stejným názvem byl realizován v rámci 
Rozvojových  projektů zdravotní péče Ministerstva zdra-
votnictví ČR v roce 2016.  Díky podpoře ministerstva 
zdravotnictví jsme realizovali i podzimní běh školení. 
Opět jsme požádali o akreditaci série seminářů ČAS (pod 
KK/2272/2016). Na pěti seminářích (Všeobecná fakultní 
nemocnice (2x), Thomayerova nemocnice, Ústřední vo-
jenská nemocnice a VOŠ Medea), jsme proškolili v obdo-
bí 13.10.2016 – 6.12.2016 celkem  135 účastníků v rámci 
akreditovaných seminářů,  dále jsme pak navázali spolu-
práci se studenty 1. Lékařské fakulty a Střední zdravot-
ní školou Ruská, kde jsme na 4 seminářích proškolili 92 
studentů. Závěrečnou konferenci celého projektu (kulatý 
stůl) jsme realizovali v hotelu ILF dne 23.11.2016 s účas-
tí 55 osob (akreditace ČAS KK/2693/2016). Přednášejí-
cí MUDr. J. Albrecht  se zaměřil na agresivitu z pohledu 

psychiatrie, doc. MUDr. Ladislav Horák se zaměřil na doku-
mentaci zranění, správný popis zranění, identifikaci zranění 
způsobenou domácím násilím, PhDr. Branislava Marváno-
vá-Vargová se zaměřila na prožívání a traumatizaci obětí, 
identifikaci rizik.

3.Stop násilí v on-line prostředí, 2016, 
podpora Nadačního fondu  AVAST
Cílem projektu bylo  vzdělávání žen a  jejich dětí (součas-
ně i zaměstnanců)  v bezpečnostních tématech týkající se 
online prostředí:  při využívání počítačů, tabletů, chytrých 
telefonů.  Centrum ROSA pracuje z hlediska bezpečí s ri-
zikovou skupinou žen (a jejich dětí) ohrožených násilím od 
jejich partnerů. Většina žen (98 %), obětí násilí, které v Rose 
hledají pomoc, zažívá psychické násilí,  90 % vydírání, 82 



% kontrolu, 74 % fyzické násilí, 15 % stalking.   Tato čísla 
vnímáme jako varovná a obzvláště u těchto forem násil-
ného chování nepodceňujeme význam právě moderních 
komunikačních technologií, u kterých jde navíc vývoj někdy 
až dramaticky rychle.  S útoky se setkává i organizace, kte-
rá s touto cílovou skupinou pracuje. Díky podpoře Avastu 
jsme se mohli vzdělávat,  spolupracovat s odborníky a vy-
tvořit manuál, letáčky a informovat klientky i veřejnost o 
tématu bezpečí online. Získané informace, jak se bezpečně 
pohybovat v online prostředí šíříme i prostřednictvím na-
šich webů, facebookové stránky. Jsme rádi, že se nám pro 
spolupráci na tomto projektu podařilo získat pomoc těch 
nejpovolanějších – odborníků ze společnosti AVAST Soft-
ware, s.r.o. Společnost AVAST je jednou z nejúspěšnějších 
českých firem a jedním z lídrů na trhu v oblasti počítačové 
a mobilní bezpečnosti. Spolupráce si ceníme o to více, že 
se nejedná o první projekt, který byl touto společností, kon-
krétně Nadačním fondem AVAST, podpořen.

4.ROSA : vracíme dětem radost, 2016, 
podpora Nadace UP
Hlavním cílem projektu byla a je práce s dětmi v azylovém 
domě a individuální terapie, která dětem pomáhá vyrovnat 
se s prožitým násilím, ale přispívá i pozitivnímu posilová-
ní vztahu s matkou. ROSA pro tyto děti buduje v azylovém 
domě přátelské a bezpečné prostředí s odborným záze-
mím. Naším záměrem bylo a je posílit pomoc dětem for-
mou skupinové terapie, herní terapie, arteterapie.  

S dětmi začala pracovat „hudební teta“ Jana, která každý 
týden přichází s propracovaným muziko- a arteterapeutic-
kým programem.  Děti mohly navštívit kulturní akce, zoo, 
do azylového domu přišel ježíšek,  nakoupily se knihy, hrač-
ky, výtvarné potřeby na tvůrčí dílničky.  Projekt podpořila 
Nadace UP. 

5. „Zpět do života“ – návrat žen, které se staly oběťmi 
domácího násilí, do zaměstnání, zpět na trh práce, 
2016 – 2017, podpora Nadace AGROFERT
Ženy, které zažívají opakované a dlouhodobé domácí  ná-
silí, bývají v důsledku manipulativních technik izolované, 
mohou mít  nízké sebevědomí, snížené uplatnění na trhu 
práce. Většina z obětí, které vyhledají pomoc, jsou v produk-
tivním věku 30 – 45 let, s malými dětmi, na mateřské do-
volené, v částečné či úplné závislosti na dávkách podpory. 



6.Stop násilí ve vztazích, 2016, podpora Philip Morris  
prostřednictvím Slovak-Czech Women´s Fund
Cílem projektu bylo  informovat potenciální oběti násilí ve 
vztazích, širokou veřejnost o dopadech násilí, možnostech 
pomoci, rizicích napadení, jejich minimalizaci. A to formou, 
která se osvědčuje v posledním roce v komunikaci: pomocí 
videa a obrazu šířenou elektronickými prostředky, podpo-
řenou materiály na webových stránkách a tištěnými drob-
nými materiály, šířenými na střední školy, vysoké školy, do 
ordinací lékařů, což jsou místa, kde lze zachytit násilí ve 
vztazích ještě v počátku. Díky projektu podpořeným Nadač-
ním fondem Slovak-Czech Women´s Fund a společností 
Philip Morris jsme natočili nové preventivní spoty, vydali 
letáčky a financovali právní poradenství obětem násilí.

Ještě více izolované bývají ženy, které odcházejí v ohrožení 
na zdraví či životě do azylového domu. Smyslem projektu 
je, po prvotním zvládnutí krize, zajištění bezpečí, postupný 
návrat do plnohodnotného života – nejen bez násilí, ale i ze 
sociální a ekonomické izolace. Smyslem projektu proto je: 
posílení žen, znovunabytí ztraceného sebevědomí, zlepše-
ní sebeprezentace, uplatnění na trhu práce, skloubení sou-
kromého a pracovního života, předávání zkušeností mezi 
ženami v podobné životní situaci. Odbourání pocitu nejisto-
ty, obav a strachu z neznámého. Navázání nových kontaktů, 
seznámení s jinými ženami, souznění s nimi. Poznání sama 
sebe, nácvik nových dovedností a způsobů chování.  Díky 
projektu jsme celý podzim 2016 realizovali mimo jiné prv-
ní běh Job klubů s hlídáním dětí. Projekt pokračuje v roce 
2017.  Projekt byl podpořen v otevřeném grantovém řízení 
„Podpora rodičů samoživitelů” v roce 2016 Nadací AGRO-
FERT.



DALŠÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE:
ROSA je Focal pointem za ČR v orga-
nizaci WAVE (Women  against violen-
ce Europe), členskou organizací České 
ženské lobby, spolupracuje se Slovak-
-Czech womens fund. ROSA koordinuje 
setkávání interdisciplinárního týmu na 
Praze IV. Zdeňka Prokopová za ROSU 
spolupracovala v průběhu roku 2016 
na preventivní akci Policejního prezi-
dia a Hanky Kynychové „Zkus to říct“ 
a s režisérem Davidem Vignerem, auto-
rem  filmu Jakub na jeho preventivních 
besedách se žáky základních škol. ROSA 
spolupracuje  s Městskými částmi Pra-
ha 2 a Praha 4. I v roce 2016 jsme v lis-
topadu připomněli zmařené životy žen, 
které byly tento rok zavražděny svými 
nejbližšími – partnery (Tiché svědkyně). 

Kampaně 2016:
Stop násilí ve vztazích  
(podpora grantu Philip Morris Int.
a SCWF) – výstupem jsou video spoty
(youtube, FB, 
www.rosa-os.cz) 

Termín: červen – srpen 2016
Zacílení: zejména na mladé lidi, 
potenciální oběti násilí

Jsme pro fair play ve vztazích
Fotografická kampaň -  FB, web
Termín:  listopad 2016 (25. listopadu je 
den proti násilí na ženách, 16 akčních dní 
pokračuje do 10.12. – den Lidských práv)
Zacílení: zejména mladí lidé, kteří začí-
nají navozovat první vztahy: 
„Násilí do vztahu nepatří“.

Obsah:
Fotografie  sportovce s vlastním mottem  
a podtextem „Jsem  pro fair play ve vzta-
zích“
(jméno sportovce)
Účast: Kateřina Neumannová, Jaroslav 
Bába, Eliška Klučinová, Kateřina Šafrán-
ková, Kristýna Kroužková, Michal Plocek



Příloha k účetní závěrce pro podnikatele   
ke dni 31. 12. 2016

Článek I. 
Obecné údaje

Účetní jednotka:
ROSA – centrum pro ženy, z. s.
Podolská 242/ 25, 147 00 Praha 4
IČO: 68405359

Předmět činnosti: 
Pomoc obětem domácího násilí

Ubytování v azylovém domě

Nezisková organizace: 
spolek

Účetní jednotka měla během účetního období mezi 11 a 15 
zaměstnanci na HPP či na částečný úvazek, v průběhu roku 
byly uzavírány Dohody o provedení práce. Výše osobních 
nákladů na tyto zaměstnance dosáhla výše 6.926 tis. Kč.
 
Příloha je zpracována ve zkráceném rozsahu, a to vzhle-
dem k tomu, že účetní jednotka nemá zákonnou povinnost 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Článek II.
Informace o účetních metodách

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví žádný hmotný, ne-
hmotný majetek, zásoby ani cenné papíry či majetkové 
účasti. Veškerá aktiva účetní jednotky jsou krátkodobé 
pohledávky (poskytnuté provozní zálohy) a krátkodobý fi-
nanční majetek. 

Článek III.
Doplňující informace

 Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zis-
ku a ztrát žádné významné položky, které by vyžadovaly 
zvláštní vysvětlení s ohledem na hodnocení finanční situa-
ce a pro analýzu výkazů.
 Účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním prá-
vem 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 nevy-
účtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
 
 
V Praze dne 20. 2. 2017   
Marie Vavroňová – předsedkyně



Rozvaha



Výkaz zisku a ztráty



Výrok auditora k účetní závěrce

  Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku spol-
ku ROSA - centrum pro ženy, z.s., se sídlem Podolská 
242/25, 147 00  Praha 4 ke dni 31. prosince 2016 se-
stavenou na základě českých účetních předpisů, kte-
rá se skládá z Rozvahy ve zjednodušeném rozsahu 
k 31.12. 2016, Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném 
rozsahu a Přílohy k účetní závěrce ke dni 31.12. 2016, 
která obsahuje vysvětlující informace.
  Podle mého názoru účetní závěrka podává věr-
ný a poctivý obraz aktiv, pasiv k 31.12. 2016 a nákladů, 
výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12. 
2016 v souladu s českými účetními předpisy.
   Finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem 
práce a sociálních věcí České republiky v celkové výši 
Kč 5,461.000,00 byly využity efektivně a účelně v soula-
du s poskytnutou dotací.
   Finanční prostředky poskytnuté Magistrátem 
hlavního města Prahy v celkové výši Kč 1,274.000,00 
byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou 
dotací.
  Finanční prostředky poskytnuté Městskou částí 
Praha 4 v celkové výši Kč 80.000,00 byly využity efektiv-
ně a účelně v souladu s poskytnutou dotací.

Výrok auditora o ověření  výroční zprávy
 
  Ověřil jsem výroční zprávu spolku ROSA, cent-
rum pro ženy, z.s. se sídlem Podolská 242/25, 147 00  
Praha 4 ke dni 31. prosince 2016. Podle mého názoru 
údaje ve výroční zprávě odpovídají mé znalosti podni-
kání vašeho spolku, informacím o jednotlivých účetních 
zůstatcích a jejich vzájemných vztazích a důkazním in-
formacím.
 
  Audit provedl Ing. Jiří  D u k a , Na Rovnosti 2696/22, 
130 00  Praha 3, oprávnění auditora číslo 1116.
 
V Praze, dne 7. června 2017



PŘÍJMY 2016

Dotace na služby:
6.735.000,-  CZK Dotace a granty na službu azylové ubytování a odborné sociální poradenství prostřednictvím:  
    Hlavní město Praha
80.000,-  CZK Grant MČ Praha 4 na odborné sociální poradenství
 
Granty:
1.148.813,-  CZK „Dejme (že)nám šanci“, Nadace OSF  (část rok 2016)
168.560,- CZK Philip Morris Int. Prostřednictvím SCWF -  „Stop násilí ve vztazích“
132.099,-   CZK Nadace skupiny UP – „Vracíme dětem radost“
100.000,-  CZK Nadace AGROFERT – „Zpět do života“ - Podpora rodičů samoživitelů 
100.000,-  CZK Ministerstvo zdravotnictví ČR - „Stop násilí pro zdravotnictví“
50.000,-  CZK Nadační fond  AVAST „Stop násilí online“

Dary:
89.861,-  CZK výtěžek sbírky v prodejnách KiK
50.000,-  CZK Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o
37.091 ,-  CZK Dárcovský účet - pravidelní drobní dárci
25.000,-  CZK Velvyslanectví státu Kuvait, výtěžek z Food and culture festivalu
20.500,-  CZK výtěžek ze SWAN festivalu (Lucie Nepeřená)
8.594,-  CZK Dárcovský účet - platby individuálních dárců přes Darujme.cz
5.358,-  CZK    Dárcovský účet - DMS prostřednictví Fórum dárců
4.824,-  CZK ZOOT – výtěžek z prodeje triček 
3.800,-  CZK   Drobní dárci – hlavní účet



Materiální podpora: 
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.  – poukázky v hodnotě 5.000 Kč (Jídelní kupon)  
a v hodnotě 5.000 Kč ve formě poukázek Unišek+ 
Cleopatra Musical, s.r.o - vstupenky v hodnotě 29.350,- Kč
Společnosti GEP a její zaměstnanci – nákup potřeb pro AD v hodnotěm 7.808,- Kč
IKEA - 2 pytle plyšáků pro děti z Azylového domu ROSA 

Děkujeme 
Paní  Sabrině Karasové,  šéfredaktorce Cosmopolitan, která  zajistila sponzorské 
dárky od firmy Bioderma k Valentýnu (za 60.000,- Kč). Zimní a sportovní oblečení 
pro děti z azylového domu od Fashion Arena Prague Outlet v hodnotě 12.000 Kč.  
Cosmopolitan  dále věnoval  sportovní  oblečení pro 14letou dívku, která využíva-
la služeb AD ROSA společně s maminkou. Cosmopolitanem daroval pro klientky 
kosmetiku Nivea, Avon, feny a kulmy od firmy  BaByliss.  Radost nám Cosmo udě-
lalo i  novou knihovnou se 110 knih  beletrie pro dospělé i děti. 

Paní Lucii Nepeřené, od které  jsme pro provoz AD převzali 20.500,-  Kč jako  
výtěžek  ze SWAN festivalu, který proběhl 31. 3. 2016  v galerii GUD.

Děkujeme Velvyslanectví státu Kuvait. Dne 4. června 2016 v Praze 6 proběhl   
první festival gastronomie a kultury zemí z celého světa Food and culture festival. 
Paní Zdena Prokopová přijala  pro ROSU poté dar 25 tisíc korun (výtěžek z kuvaj-
tského stánku) od rady velvyslanectví státu Kuvait, pana Khalida Al-Yassina. Pro-
středky byly  využity na provozní náklady azylového domu pro ženy a jejich děti 
a zakoupení podlahových krytin pro poradenské centrum v Podolské, které bylo 
poničeno při záplavě po prudkém dešti.



Děkujeme Cleopatra Musical -  V říjnu 2016 předala paní Švábová z Cleopatra Mu-
sical  ROSE vstupenky v  hodnotě 29 350,- Kč  na muzikál Adéla ještě nevečeřela.

Děkujeme i Vieře Ternerové  ze společnosti  GEP Prague:  z výtěžku  Halloween-
ského  obědu  na podporu  ROSY  dobrovolníci ve firmě  vybrali na podporu AD 
ROSA  praktické dárky v hodnotě 7 808 Kč  (rychlovarné konvice,  pánve, polštáře, 
deky). 

Děkujeme i všem drobným dárcům, jejichž pravidelné pomoci si velmi vážíme.

PODPOŘILI NÁS V ROCE 2016



Annual Report 2016 

Dear friends,

I thank all colleagues and co-workers for their work 
commitment and activity in 2016. Their work has contributed 
to the fact that the organization still maintains a very high 
professional standard. There were three social workers on 
maternity leave this year. We have been lucky in choosing 
new colleagues who have integrated very quickly and have 
managed the complex issue of social work with women victi-
ms of domestic violence.

In addition to our core business of providing two registered 
social services (professional social counseling and safe hou-
se accommodation), ROSA continued in 2016 to support the 
Open Society Fund through Norwegian funds from the pro-
gram Give women the chance to „Stop Violence for Healthcare 
„. There was also a number of training of healthcare professi-
onals in Prague hospitals. A manual for „Interventions in Do-
mestic Violence“ and methodical cards issued free of charge 
to hospitals and healthcare facilities. The aim of the project 
was to contribute to preventing and reducing the incidence of 
domestic violence and raising awareness on this issue.
Prevention was also supported by the Avast Foundation, the 
Slovak-Czech Women’s Fund and Philip Morris International 
(Stop Violence in Relationships).

Let me express my gratitude for the support of major spon-
sors, all regular and occasional small donors and friends, 
Prague 2 district, Prague 4 district, Prague City Hall.
Everyone who contributes with small gifts shows us that 
the problems of other people are not indifferent to them. We 
appreciate your support.

Thank you

Marie Vavroňová, Director
ROSA - Women‘s Center 



ROSA - Women‘s Center, z.s. Is a non-governmental, non-
-profit organization that focuses on direct comprehensive 
assistance to women - victims of domestic violence and 
their children and the prevention of this phenomenon. 
The non-profit organization ROSA was founded in 1993 
as a foundation, since 1998 it has been a civic associati-
on, since 2014 it is a legally registered association. The 
mission of the organization is to help victims of domestic 
violence through registered social services. The purpose is 
to provide security, confidence, empowering clients to find 
strength and self-help to change the situation.

ROSA organizes educational and preventive activities for 
the broad, professional public, primary, secondary, tertiary 
and higher education institutions to prevent and minimize 
the impact of partner violence.

ROSA in 2016:
Marie Vavroňová - statutory representative and Managing 
Director
Zdeňka Prokopová - statutory representative, 
Deputy Director
Mgr. Martina Hronová - manager, Deputy Director
Service: ROSA - Information and Counseling Center 
for Women Victims of Domestic Violence
Head of Service: PhDr. Branislava Marvánová-Vargová
Social worker: Mgr. Hana Pospíšilová, Mgr. Petra Suchano-
vá, Bc. Kristýna Kroužková, Bc. Nikola Váňová, Mgr. Renata 

Volková, Bc. Petra Rösslerová, Bc. Zuzana Ilečková
Service: ROSA – Safe house with secret address
Head of Service: Zdenka Prokopová, since June 2016 Jitka 
Libišová, DiS.
Social worker: Barbora Janurová, Dis., Mgr. Markéta 
Kaslová, Mgr. Tereza Formanová
Project co-operation: PhDr. Petra Švecová, 
PhDr. Jiří Vavroň, JUDr. Iva Pavlikova, Jana Černá
Accounting: Ing. Lenka Krbečková, MBA

R0SA - Women‘s Center
Registered at the Municipal Court in Prague under L 9420
Registered office: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Counseling Center: Na Slupi 14, 120 00 Praha 2
IČO: 68405359
E-mail: info@rosa-os.cz
Web: www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz
Tel: 241 432 466, SOS line 602 246 102 (Mon-Fri 9-18)
Bank account: 0008399319/0800
Collection account: 2848609349/0800



REGISTERED SOCIAL SERVICES:

1) ROSA - Information and Counseling Center for Women 
Victims of Domestic Violence

Registration: 2561884

Address / Place of Service
Workplace 1: Na Slupi 14, Prague 2
(Tram stop 18,24, 14 “Botanic Garden“), ground floor in the 
passage of the house
Workplace 2: Podolská 242/25, Praha 4 - Podolí (Podolská 
vodárna, bus 134, tram 3,17,21)

Rosa provides professional social counseling to women 
victims of domestic violence (social therapeutic counse-
ling, social legal, psychological, crisis intervention). Within 
the counseling, reports are prepared for the courts, the po-
lice, the field service is provided, with each client security 
plan is created, the risks are identified and work begins to 
minimize them.  By law advice is provided free of charge.

In 2016, 324 new clients were added to IPC ROSA, with 
a total of 1,803 socio-therapeutic consultations, 1335 
socio-legal consultations, 109 legal consultations and 
39 psychological consultations. In direct care, a total of 
11,898 transactions were provided to clients. In addition to 
the abovementioned socio-therapeutic, socio-legal, legal 

and psychological consultations, these actions also inclu-
de personal consultation, crisis intervention, risk identifi-
cation, security plan, individual plan, telephone and mail 
counseling. Part of the counseling is also a telephone crisis 
intervention and an online clinic that registers for the year 
2016 a total of 3 352 records.



Psychological violence 
TOTAL

345 100

Humiliation, belittling, 
laughing.

326 94

Blackmail, strangling 309 90

Threats of killing 133 39

Bullying, vulgarism 297 86

Controls, prohibitions, 
commands

294 85

Shouting  310 90

Restraint and insulation 218 63

Partner is jealous 234 68

Man requires obedience 288 83

Suicide threats 150 43

Threats of weapons 51 15

Persecution 0 0

Another psychic 230 67

Physical violence TOTAL 255 74

Repetitive slaps 129 37

Beatings, fist wounds 125 36

Beating the head 96 28

Beatings during pregnancy 73 21

Strangling 111 32

Kicking 51 15

Falling, throwing 122 35

Firearms threats 11 3

Knife threats, etc. 49 14

Tearing hair 37 11

Hand twisting 39 11

Other physical 131 38

Economic TOTAL 246 71

No money is given by 
a partner

74 21

Man gives little money 188 54

Woman has to ask for 
money

187 54

Woman is forbidden 
to work 

47 14

Woman must hand over 
money

34 10

Other economic 85 25

Sexual Violence 128 37

Forced sex 116 34

Raped 28 8

Unpleasant practices 67 19

Another sexual 19 6
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Client ECONOMIC status

Employed 47,74

Self-employed 8,19

Maternity 23,73

Unemployment benefits 3,11

Other charges - state social 
support

0,85

Without income 5,65

Retirement 4,52

Others 4,52

Client

Policie 3,11

Department of Social and 
Legal Protection of Children

14,41

Doctor 6,5

Other service 9,89

Friend, Acquaintance 21,19

Leaflet, media 2,26

Internet 29,94

Others 11,58

Not known 1,13

%% %

%

%

%



2. ROSA – SAFE HOUSE WITH SECRET ADDRESS FOR WO-
MEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE.

The safe house looks like everyone else. Among other hou-
ses, you would not notice it. For safety and calmness of our 
clients, there is a safe house with a secret address. 
The contact address of the safe house is identical to the 
address of the registered office, ie Podolská 242/25, Praha 
4, 147 00. The address of the house is unknown even to 
the police, court or social-legal protection body of children. 
The fewer people who know about a safe house, the more 
secure they can feel and do not worry about being found by 
the aggressor.
For reasons of confidentiality, quiet and safe housing, our 
safe house does not provide crisis beds. 

Address: secret, contact address is Podolská 242, Prague 4
Registration: 5163191
The total capacity of the service is 35 beds. The length of 
the service adheres to the law on social services 108/2006 
and is generally set for one year. The target group of soci-
al services are women -victims of domestic violence and 
their children. The main purpose of the service is to secure 
safe housing for women and children and to provide them 
with support and help in solving their difficult social situa-
tion. As part of the social service, the accommodation is 
provided to the clients, also by professional counseling in 
the form of socio-therapeutic and social-legal consultati-

ons. Additionally, there is a consultation with a psycholo-
gist, with a lawyer or counseling in the field of childcare 
and care. Clients are also assisted in communicating with 
authorities, courts (including escorting court proceedings), 
seeking employment, placing children in new nursary and 
primary schools or after-school accommodation. As part 
of their stay, clients and their children take part in many 
events organized in and outside of safe house, various ga-
mes and art activities, as well as educational or relaxation 
activities.

The form and content of the Safe House Accommodation 
Service is designed to provide clients with adequate assi-
stance and support to such an extent and in areas whe-
re they really need to listen empathically to their needs, 
support them to independence and full competence to lead 
a dignified life without violence

After accepting the stay, each client, after the risk asse-
ssment, developed a security plan and an individual plan 
to ensure maximum security and set individual goals to 
achieve during the stay. Helping clients in safe house and 
community cohabitation of women who are victims of do-
mestic violence share the same life experience of violence 
and can better understand and support each other. An im-
portant part of Safe house stay was to allow clients and 
their children to process a traumatic experience of domes-
tic violence, to understand what they have experienced, 



and not to repeat bad behavior patterns in the future. In 
working with clients to improve their mental state, their 
self-esteem and self-esteem are also strengthened, which 
are severely damaged as a result of violence.

During the stay, the clients participated in regular group 
meetings with the head of safe house services. These mee-
tings serve mainly to solve safe house operational issues, 
but also to problems related to the co-existence of indivi-
dual clients in safe house, or to their individual problems 
that they are currently addressing. The clients also parti-
cipated in many events with children in the safe house (eg, 
“We like animals, cultural festivals, I do not want to kiss, 
Halloween, Heart day“ etc.) and outside the safe house (eg 
repeated rides for children, puppet theater visit Bell, Musi-
cal in the Broadway Theater, Children‘s Center of Man, Fun 
Giraffe Park, Dino Park or several film performances at the 
Lucerna cinema).

Like every year, we organized a meeting in safe house 
for the occasion of the important holidays, when the Eas-
ter Workshop, the Nicholas and the Christmas party took 
place. The children participated in 33 children‘s groups. In 
safe house, we have realized 24 events for mothers with 
children, musical art workshops. At each of these events, 
thanks to our sponsors, we were able to please our cli-
ents and their children with valuable and beautiful gifts. 
At the end of the year, we organized several meetings for 

the women and children in the safe house in a music and 
art workshop funded by a sponsorship from the UP Foun-
dation and will continue in the coming year of 2017. From 
the donations of this foundation, we also provided clients 
in a difficult financial situation with food vouchers and me-
dicines. We have also been pleased to welcome our clients 
before Christmas with the vouchers for the goods that KiK 
has donated to us. In order to strengthen the clients‘ com-
petence in their application on the labor market, we have 
implemented Job Club funded by the AGROFERT Founda-
tion grant. At the end of the year, safe house managed to 
work with Potravinová bank Praha.

Thanks to the additional funding we have received from 
our sponsors last year, we have succeeded in redecorating 
corridors and sanitary facilities throughout the safe house, 
buying a new clothes dryer, two new refrigerators, new fur-
niture in some rooms, partially repairing some kitchens in 
guest rooms. As part of donations from many private spon-
sors, we have been able to provide women and children 
with a great deal of older and new clothes, cosmetics, and 
other necessary goods.

In 2016, the secret safe house was used by 43 people (20 
women and 23 children). The priority is to ensure safety 
for women who have escaped from an aggressive partner. 
Part of the social work is to set individual goals for users of 
the service and to assess possible risks and to ensure the 



security plan.
Total: 9 women and 11 children ended up in safe house - of 
which 2 women and their children went to the next safe 
house. Another 7 women and 9 children went into the na-
tural social environment (rent, own housing).

PROJECTS IN 2016:
1.The Rosa Project “Stop Violence for Healthcare“ was 
supported by the Open Society Fund Prague Foundation 
from the program Give women a chance, which was funded 
by the Norwegian funds. Physicians are among the first to 
come in contact with victims of domestic violence (DN). If 
their assistance is not adequate, victim may be victimized 
second time. The aim of the project was to raise aware-
ness of this area and to be sensitive to this topic among 
the assisting health professions. The achievement of the 
objectives was based on the comprehensive education of 
key professions (educators and students of health and me-
dical schools). The project was launched in 2015, a health 
training module was created in co-operation with the Uni-
versity, seminars were organized, and was completed by 
the publication and distribution of the Medical Manual and 
Conference at the ILF Hotel on 19 April 2017.

2. Stop the violence for healthcare in 2016 supported 
the Ministry of Health of the Czech Republic.
A follow-up project with the same name was implemented 
within the Healthcare Development Projects of the Minis-

try of Health of the Czech Republic in 2016. Thanks to the 
support of the Ministry of Health, we also carried out the 
autumn training course. Again, we have requested accredi-
tation for a series of TIM seminars (under KK / 2272/2016). 
At the five seminars (General Teaching Hospital (2x), Tho-
mayer Hospital, Central Military Hospital and Medea High 
School, we trained 135 participants in the framework of ac-
credited seminars in the period 13. 10. 2016 - 6. 12. 2016, 
then we cooperated with students 1. The Faculty of Medi-
cine and the Medical School on Ruska, where 92 students 
were trained in 4 seminars. The final conference of the 
whole project (round table) was realized at the Hotel ILF 
on 23. 11. 2016 with the participation of 55 persons (accre-
ditation ČAS KK / 2693/2016). Lecturer MUDr. J. Albrecht 
focused on aggression from the point of view of psychiatry, 
doc. MUDr. Ladislav Horák focused on injury documentati-
on, correct description and identification of injuries caused 
by domestic violence, PhDr. Branislava Marvánová-Vargo-
vá focused on victimization and traumatization of victims, 
identification of risks.

3. Stop violence in online environments, 2016, support for 
the AVAST Foundation
The aim of the project was to educate women and their 
children (at the same time employees) about security is-
sues related to the online environment: using computers, 
tablets, smartphones.  From safety perspective, the ROSA 
Center works with a risky group of women (and their chil-



dren) at risk of violence from their partners. Most women 
(98 %), the victims of violence that Rose seeks to help, 
experience psychological violence, 90 % extortion, 82 % 
control, 74 % physical violence, 15 % stalking. We perceive 
these figures as a warning, and especially in these forms of 
violent behavior we do not underestimate the importance 
of modern communication technologies, which are some-
times even dramatically rapid. Attacks also include orga-
nizations working with this target group. Thanks to Avast‘s 
support, we were able to educate, collaborate with experts, 
and create a manual, leaflets and inform clients and the 
public about online safety. The information we receive on 
how to safely move in the online environment is spreading 
through our sites, facebook pages. We are delighted that 
we have been able to get the help of the most proficient 
partners for this project - experts from AVAST Software, 
s.r.o. AVAST is one of the most successful Czech companies 
and one of the market leaders in the field of computer and 
mobile security. Collaboration is all the more valued that 
this is not the first project that was supported by this com-
pany, specifically the AVAST Foundation.

4.ROSA: We give joy to children, 2016, support of the UP 
Foundation
The main objective of the project was to work with chil-
dren in a safe house and individual therapy to help chil-
dren cope with the violence they experienced but also to 
strengthen the relationship with their mother. For these 

children, ROSA builds a friendly and safe environment with 
a professional background in the safe house. Our intention 
was to strengthen the help of children through group the-
rapy, game therapy, artetherapy. A “musical aunt“ of Jan 
started working with children, who  comes up with a sophi-
sticated musical and arte therapeutic program every week. 
Children could visit cultural events, the zoo, the little house 
came to the safe house, books, toys, art supplies for creati-
ve workshops were bought. The project was supported by 
the UP Foundation.

5. “Back to Life“ - the return of women who have been vic-
tims of domestic violence to work, back to the labor mar-
ket, 2016-2017, support for the AGROFERT Foundation
Women experiencing repeated and long-term domestic 
violence tend to be isolated as a result of manipulative 
techniques, they may have low self-esteem, reduced em-
ployment in the labor market. Most of the victims who seek 
help are in the working age of 30-45, with young children, 
on maternity leave, partial or total dependence on support 
benefits. Even more isolated are women who leave in fear 
on health or life into a safe home. The purpose of the pro-
ject is to ensure safety, after the first crisis, to gradually re-
turn to normal life - not only without violence, but also from 
social and economic isolation. The purpose of the project is 
therefore: to empower women, to regain lost self-esteem, 
to improve self-presentation, to work in the labor market, 
to combine private and working life, to transfer experien-



ce among women in a similar life situation. Removing the 
feeling of uncertainty, fear and fear of the unknown. Es-
tablishing new contacts, getting acquainted with other 
women, matching them. Knowing yourself, practicing new 
skills and behaviors. Thanks to the project, in the autumn of 
2016 we realized the first run of Job Clubs with child care. 
The project continues in 2017. The project was supported 
in an open grant procedure “Support of single parents“ in 
2016 by the AGROFERT Foundation.

6. Stopping violence in relationships, 2016, supporting 
Philip Morris through the Slovak-Czech Women‘s Fund
The aim of the project was to inform potential victims of 
violence in relationships, the general public about the im-
pact of violence, the possibilities of assistance, the risks of 
assault, minimizing them. And this is most effective form 
that has proven itself in the past year - communication 
through video and image spread by electronic means, sup-
ported materials on webpages and printed mini-materials 
distributed in high schools, universities, doctors‘ offices, 
where they can capture violence in relationships early on. 
Thanks to a project supported by the Slovak-Czech Wo-
men‘s Fund and Philip Morris, we have filmed new preven-
tive spots, published leaflets and funded legal advice to 
victims of violence.

Other activities and cooperation:
ROSA is the Focal Point for the Czech Republic in WAVE 
(Women against Violence Europe), a member of the Czech 
Women‘s Lobby, and cooperates with the Slovak-Czech wo-
mens fund. ROSA coordinates the meeting of an interdis-
ciplinary team in Prague IV. Zdeněk Prokopová for ROSA 
cooperated during the year 2016 on the preventive action 
of the Police Presidium and Hanka Kynych „Try to Tell“ and 
with director David Vigner, the author of the film Jakub 
in his preventive talks with pupils of elementary schools. 
ROSA cooperates with the City Districts of Prague 2 and 
Prague 4. In 2016, in November, we are reminded of tragic 
lives of women who were murdered this year by their clo-
sest partners (Silent Witnesses).

Campaigns 2016:
Stop Violence in Relationships (Philip Morris Int. & SCWF 
Grant Support) - Outputs are video spots (youtube, FB, 
www.rosa-os.cz) 
Term: June - August 2016
Targeting: especially young people, potential victims of vio-
lence



We are fair play in relationships 
- Photo campaign - FB, web
Deadline: November 2016 (25 November is a day against 
violence against women, 16 action days continues until 10 
December - Human Rights Day)
Targeting: especially young people who are beginning to 
engage in the first relationship: “Violence  does not belong 
in the relationship“.
Content: 
Photo of an athlete with his own motto and the subtext “I‘m 
for Fair Play in Relationships“ (Athlete‘s Name)
Participation: Kateřina Neumannová, Jaroslav Bába, Eliška 
Klučinová, Kateřina Šafránková, Kristýna Kroužková, Mi-
chal Plocek

Auditor‘s Opinion on Financial Statements  
I have audited the accompanying financial statements of 
ROSA - the center for women, zs, with registered office at 
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4, as at 31 December 2016 
compiled on the basis of Czech accounting regulations, 
which consists of the Simplified Balance Sheet as of De-
cember 31, 2016, The Simplified Profit and Loss Statement 
and the Notes to the Financial Statements as at 31.12.2016, 
which contains explanatory information.

In my opinion, the financial statements give a true and fair 
view of the assets, liabilities as of December 31, 2016, and 
the expense, income and income statement for the year en-

ded 31 December 2016 in accordance with Czech accoun-
ting regulations.

The funds provided by the Ministry of Labor and Social Af-
fairs of the Czech Republic totaling CZK 5,461,000.00 were 
used efficiently and effectively in accordance with the grant 
provided.

The funds provided by the City of Prague in a total amount 
of CZK 1,274,000.00 were used efficiently and efficiently in 
accordance with the grant provided.

Funds provided by Prague 4 in the total amount
CZK 80,000.00 were used efficiently and efficiently in ac-
cordance with the subsidy provided.

Auditor‘s Opinion on Verification of Annual Report

I have audited ROSA Annual Report, Women‘s Center, z.s. 
Based in Podolská 242/25, 147 00 Prague 4, on December 
31, 2016. In my opinion, the data in the annual report corre-
spond to my knowledge of the business of your association, 
the information on individual book balances and their mu-
tual relationships and evidence.

The audit was carried out by Ing. Jiří D u k a, Na Rovnosti 
2696/22, 130 00 Prague 3, Auditor No. 1116.
In Prague, June 7, 2017



Revenue 2016
Subsidies for services:
6.735.000, -  CZK  Grants and subsidies for safe house accommodation and professional social counseling through:  
    Capital City of Prague
80.000, -  CZK  Grant of Prague 4 for vocational social counseling

Grants:
1.148.813, - CZK  “Give women a chance“, OSF Foundation (part 2016)
168.560, -  CZK  Philip Morris Int. Through SCWF - “Stop Violence in Relationships“
132.099, -  CZK  Nadace skupiny UP - “We give joy to children“
100.000, -  CZK  AGROFERT Foundation - “Back to Life“ - Support of Single-parent families
100.000, -  CZK  Ministry of Health - “Stop Violence for Healthcare“
50.000, -  CZK  AVAST Endowment Fund “Stop Violence Online“

Gifts:
89.861, -  CZK  Collection proceeds in KiK stores
50.000, -  CZK  Law Office Pokorny, Wagner & Partners, s.r.o
37.091, -  CZK  Donor account - regular small donors
25.000, -  CZK  Embassy of the State of Kuwait, proceeds from the Food and Culture Festival
20.500, -  CZK  Proceeds from SWAN festival (Lucie Nepeřená)
8.594, -   CZK  Donor account - payments of individual donors via Darujme.cz
5.358, -   CZK  Donor account - DMS through the Donors Forum
4.824, -   CZK  ZOOT - Proceeds from the sale of T-shirts
3.800, -   CZK  Small donors - main account



Material support:
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. - vouchers worth CZK 5,000  
(Dinner coupon) and CZK 5,000 in the form of vouchers 
Unique 
Cleopatra Musical, s.r.o - tickets worth 29,350 CZK
GEP and its Employees - Purchases for Safe house needs 
in the amount of CZK 7,808
IKEA - 2 bags of soft toys for children from the ROSA Safe 
House

Thank you
Mrs. Sabrina Karasová, Editor-in-Chief of Cosmopolitan, 
who provided sponsorship gifts from Bioderma on Valen-
tine‘s Day (for 60.000, - CZK). Winter and sportswear for 
children from the safe house from Fashion Arena Prague 
Outlet worth CZK 12,000. Cosmopolitan also donated sport-
swear for a 14-year-old girl who used Safe house ROSA‘s 
services with her mother. Cosmopolitan donated to clients 
Nivea, Avon cosmetics, BaByliss hairdryers and curling 
irons. Cosmo also made us a new library with 110 books of 
fiction for both adults and children.

Mrs. Lucie Nepeřená, from which we received 20,500 CZK 
for the operation of Safe house, as a proceeding from the 
SWAN festival, which took place on 31.3.2016 in the GUD 
Gallery. 

We thank the Embassy of the State of Kuwait. On June 4, 
2016, the first festival of gastronomy and culture of coun-
tries from around the world Food and culture festival took 
place in Prague 6. Ms. Zdena Prokopová received a donati-
on of RUU 25,000 crowns (proceeds from a Kuwaiti stand) 
from the council of the Kuwait embassy, Mr. Khalid Al-
-Yassin. The funds were used for the operating costs of the 
safe house for women and their children and the purcha-
se of floor coverings for the Podolská counseling center, 
which was destroyed during the heavy rainfall.

Thank Cleopatra Musical - In October 2016 Ms. Švábová 
from Cleopatra Musical  handed out to ROSA tickets worth 
of 29 350 CZK for the musical Adéla has not dined yet.

Thanks to Vera Terner from GEP Prague: who organised 
Halloween lunch in support to ROSA, volunteers in the com-
pany collected for Safe house ROSA  practical gifts worth of 
CZK 7,808 (kettle, pans, pillows, blankets).

We would like to thank all the small donors, whose regu-
lar assistance we greatly appreciate.

Many thanks to Jitka Rajnoskova for  english translation 
of Annual Report 2016.




