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Výroční zpráva ROSA za rok 2014
Vážení přátelé,
dovolte mi, poděkovat všem pracovnicím a pracovníkům ROSY, našim partnerským organizacím, spolupracujícím institucím a všem sponzorům a dárcům
za spolupráci, podporu, pomoc v roce 2014.
Vaše pomoc a podpora přispěly k tomu, že ROSA se dál úspěšně rozvíjí
a může pomáhat všem, kteří její pomoc potřebují.
S radostí musím konstatovat, že všechny naše projekty, granty byly úspěšně
dokončeny.
Proškolili jsme téměř 200 studentek a studentů středních a vyšších škol
na téma „Násilí ve vztazích“ .
Velmi úspěšná byla i kampaň prevence násilí na seniorech. Jen video „Vypadá
takhle láska“ umístěné na www.stopnasili.cz, vidělo 70.000 osob.
Známé osobnosti tuto kampaň podpořili na facebooku pískáním na píšťalky za bezpečí seniorek, seniorů.
Rosa se rovněž v roce 2014 zúčastnila výstav neziskovek ( od května do září
2014) na Praze 4, Praze 10, Praze 12, kde rozdávala tištěné materiály, poskytovala poradenství.
Za náš největší úspěch považujeme, že se nám ve spolupráci s MČ Praha
2 podařilo 8.října 2014 zadaptovat a otevřít nové bezbariérové prostory pro
Informační a poradenské centrum ROSA. Maminky s kočárky, seniorky a zdravotně handicapované tak mohou bez omezení využívat nabídky služeb našeho
centra.
Přes náročné adaptace a úpravy jsme dokázali prakticky bez omezení (adaptace probíhaly o víkendech) poskytovat sociálně terapeutické, sociálně právní
služby. Službu odborného sociálního poradenství loni vyhledalo 277 nových
klientek.
Vážené kolegyně, sponzoři, přátelé, dovolte mi ještě jednou Vám poděkovat,
vážíme si vaší podpory.

Marie Vavroňová, ředitelka ROSA

V říjnu 2014 ROSA otevřela nové poradenské centrum
na Praze 2.

ROSA—centrum pro týrané a osamělé ženy

Azylový dům:

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám
– obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. ROSA
pomáhá ženám jako nadace od roku 1993, jako občanské sdružení od roku
1998, nyní ze zákona jako spolek.

Spolupráce na projektech:

Hlavním cílem organizace je pomáhat obětem domácího násilí prostřednictvím registrovaných sociálních služeb. Smyslem je poskytnutí bezpečí,
jistoty, posilování klientek, aby nalezly sílu a vlastními silami dokázaly situaci změnit.
ROSA v rámci prevence a minimalizace dopadů partnerského násilí pořádá
vzdělávací a preventivní aktivity pro širokou, odbornou veřejnost, základní,
střední, vyšší odborné a vysoké školy.

Zdena Prokopová – zástupkyně ředitelky, vedoucí azylového domu, vedoucí telefonické krizové intervence
Libišová Jitka, Dis., Janurová Bára, Dis., Mgr. Hollová Markéta,
Bc. Veronika Prančlová - sociální pracovnice:
PhDr. Darie Bortová, PhDr.Branislava Marvánová Vargová - psycholožky
PhDr. Petra Švecová, PhDr. Jiří Vavroň, JUDr. Iva Čacká Pavlíková,
Mgr. Petra Ledvinková, JUDr. Soňa Sedláčková

Účetnictví:

Ing. Lenka Krbečková, MBA

Občanské sdružení ROSA (nyní spolek)

Statutární zástupci: Marie Vavroňová, Zdena Prokopová

Tým organizace ROSA v roce 2014:

Marie Vavroňová – statutární zástupkyně a ředitelka,
Mgr. Martina Hronová – finanční, PR a projektová manažerka

Informační a poradenské centrum:

Marie Vavroňová, vedoucí služby odborné sociální poradenství
Sociální pracovnice:
Mgr. Hana Pospíšilová, zástupkyně vedoucí IPC,
Bc.Vavřinová Ivona, Mgr. Petra Suchanová, Kůstková Hana,
Bc. Zuzana Ilečková, Bc. Kamila Parpelová – sociální pracovnice
PhDr. Branislava Marvánová Vargová - psycholožka

Registrace: MV ČR VS/1-1/37803/98-R ze dne 30. 10. 1998, nyní zapsána
v rejstříku spolků pod L 9420 IČO: 68 40 53 59
ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, Podolská 242/25,
147 00 Praha 4
info@rosa-os.cz www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz
tel.: 241 432 466 SOS linka 602 246 102
Bankovní spojení: 0008399319/0800
Sbírkový účet: 2848609349/0800

Registrované sociální služby:
1. R
 OSA - Informační a poradenské centrum pro ženy
oběti domácího násilí
Místo poskytování služby: Podolská 242/25, Praha 4 a od října 2014 souběžně i Na Slupi 14, Praha 2.
Rosa poskytuje bezplatné, odborné sociální poradenství pro ženy - oběti
domácího násilí (psychosociální konzultace, sociálně terapeutické konzultace, sociálně právní, právní)
V roce 2014 se dostavilo do Rosy 277 nových klientek, opakovaně
v průběhu roku přišlo 770 žen, kterým bylo poskytnuto 1313 sociálně terapeutických konzultací, 558 sociálně právních. Dále byly poskytnuty: psychologické konzultace, osobní konzultace, krizová intervence, vypracování
zpráv pro soudy a Policii, terénní služba, vytvoření bezpečnostního plánu
pro oběti, identifikace rizik, které klientce hrozí, atd. Celkem bylo poskytnuto 11 880 půlhodinových úkonů.
V roce 2014 se celkem 248 žen svěřilo, že bylo partnerem vydíráno,
zastrašováno. Výhrůžky zabitím slyšelo 107 žen. Škrceno bylo 94 žen,
zkopáno 48, rány pěstí 107, ohrožování zbraní 13 žen, ohrožování nožem
zažilo 33 žen. V těhotenství bylo partnerem fyzicky napadeno 62 žen.
Ekonomické násilí: Celkem 41 žen se svěřilo, že nedostává od partnera
žádné peníze. Zakázáno pracovat mělo 23 žen. Kolem 19 žen muselo vydělané peníze odevzdávat násilnému partnerovi. Většina žen se svěřila, že
musí o peníze partnera žádat, prosit.
Sexuální násilí: Vynucovaný sex zažilo 103 žen, 64 žen zmínilo sexuální
praktiky, které odmítaly, znásilněno v manželství (partnerství) bylo 29 žen
(tento trestný čin neohlásily).
Jako součást poradny funguje i telefonická krizová intervence pro

všechny oběti domácího a partnerského násilí bez rozdílu věku i pohlaví.
ROSA poskytla:
SOS linka 602 246 102
Pevná linka 241 432 466
Internetová poradna Rosa
Internetová poradna pro IDnes
Telefonické konzultace

1 860 hovorů
2 849 hovorů
774 záznamů
255 záznamů
celkem poskytnuto 		

5 738

Více o poradenském centru: ROSA rozšířila pomoc ženám, které ohrožuje násilí. Otevřela 8.10.2014 za účasti starostky MČ Praha 2 Mgr. Jany
Černochové druhé, nové poradenské centrum na Praze 2, v ulici Na Slupi 14. Navíc je poradna konečně po 16 letech práce v druhém suterénu
v pražském Podolí díky vstřícnosti MČ Praha 2 bezbariérová s přístupem
pro maminky s kočárky, zdravotně znevýhodněné i seniorky. A díky podpoře
NF Avast i s herním koutkem pro děti. (Na stěnách jsou fotografie Michaely
Hrubé, které vzniky pro projekt Dokážeme říci Ne.)

2. R
 OSA - Azylový dům s utajenou adresou pro ženy,
oběti domácího násilí.
Adresa : utajena, uvádí se kontakt na Rosu: Podolská 242/25, Praha 4.
V roce 2014 využilo službu utajené azylové ubytování celkem 30 osob (18
žen a 12 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 zajištění bezpečnostního plánu. Vedle
odborného sociálně právního a sociálně terapeutického poradenství bylo
poskytnuto od září 2014 psycholožkou PhDr.Branislavou Marvánovou 31
psychoterapeutických konzultací.
Vedle provozních záležitostí byla věnována pozornost technikám bezpečnosti, téma jak hledat zaměstnání, práce s dětmi, využití volného času atd.

Aktivity v azylovém domě
Skupina provozní 			
36x
Dětská skupina			36x
Klub pro maminky s dětmi 		
8x
Beseda v jeslích Kotorská		
2x
Další akce AKCE v AD i mimo AD
12x
(návštěvy Cirkusu, ZOO, Divadlo Zvoneček, Kino Lucerna- Tři bratři, další
aktivity v AD: Mikuláš, Vánoce, Malujeme čerta na zeď, Světový den dětí,
Šatník, Halowen …)
Klientky byly v azylovém domě i dvou utajených bytů spokojené. Celkem
11 žen odešlo po skončení této služby do podnájmu, 2 ženy do vlastních
bytů , 5 žen využilo službu dalších neziskových organizací (Proxima Sociále,
Women for Women, AD Šromova)

Další aktivity v roce 2014:
Projekt: STOPNASILI.CZ na školách (podpora prevence kriminality,
Magistrát hl.m. Prahy, částka 105.000,-)
Jedinou obranou proti násilí, je prevence. ROSA přednáší opakovaně na pražských středních školách v rámci projektu Stopnasili.cz na školách, který podporuje Magistrát hl.m.Prahy. Kromě seminářů, předávání
informací, se studentů ptáme i na jejich zkušenosti s násilím, ať už doma
a nebo v jejich prvních vztazích. V roce 2014 více než 10 % studentů přiznává, že zažili násilí v rodině svých rodičů. V roce 2014 ale rekordní počet
studentek a 1 student (24,5%) uvedli, že již zažili násilí ve svém vztahu
s přítelem / přítelkyní. (Pro srovnání: procento odpovědí ano na otázku prožití
násilí ve vlastním vztahu bylo v předchozích průzkumech malé, více studentů odpovídalo ano na otázky indikující násilí ve vztahu, kdy např. 10 %
studentek bylo uhozeno.) Šestnáct procent studentů v roce 2014 bylo partnerem ponižováno, 9 % bylo uhozeno 4,2 % studentek zažilo sexuální nátlak. Na profilu na Facebooku nebo podobných stránkách má o sobě dost
pravdivých informací s datem narození, kdy kam chodí, fotky z domova
apod., nebo třeba fotky, které by neměl nikdo cizí vidět, stále ještě 5 % dívek, i když v minulém roce to byla celá pětina. Čtrnáct procent dívek má
zkušenost s tím, že dostávala provokativní, urážející SMS a nevyžádané
maily a stejný podíl dívek má zkušenost, že jejich spolužáci dali na web, facebook informace, fotky, video, které je zesměšňovalo, ponižovalo. Studenti
se svěřili i se sledováním – 5 % dívek sledovalo kamaráda, spolužáka, kluka.
Bohužel 32 % studentů si stále myslí, že s oddaností a láskou se agresivní
partner může změnit. Dalších 37 % studentů věří tomu, že násilí je jen ztrátou
kontroly nad svým chováním. Populární je i další mýtus: 25 % studentů si
myslí, že žárlivost je znakem opravdové lásky. Celých 60 % dívek stále věří
mýtu, že jsou doma lépe chráněny před sexuálním útokem, ve skutečnosti se
ale většina znásilnění odehraje právě v bytě známou osobou. Rovněž tak studenti věří tomu v 65 %, že lidé, kteří ohrožují ostatní, jsou psychicky narušení.

Projekt Dokážeme říci NE (podpořen MV ČR, částkou 195.000,-)
V rámci prevence ROSA za podpory Ministerstva vnitra ČR připravila
semináře, besedy a kampaň v rámci projektu Dokážeme říci NE. Základním cílem projektu byla komplexní preventivní ochrana seniorek a seniorů
před různými formami násilí. V IPC se setkáváme s klientkami starší 60 let,
které zažívají násilí v rodině, i násilí na ulici. Proběhly semináře pro seniory,
i pomáhající profese. Byly vyrobeny 3 videa ve spolupráci se společností
Cittadella , fotografie (Michaela Hrubá), plakáty (foto Michaela Hrubá, grafika Ivo Kiapeš). Video „Vypadá takhle láska?“ shlédlo 70.000 lidí. Projekt
byl medializován na ww.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz a na facebookovém
profilu ROSA Stop násilí. V Praze jezdily tramvaje s potiskem z kampaně
a na metru B byly reklamní rámečky s plakátem kampaně.

nadbytečnosti, 40 % žen má zkušenost se shazováním, urážkami, zastrašováním. Dvacet procent žen má zkušenost s fackováním, ranami
pěstí, kopáním. Muži mají zkušenost s nátlakem na nákupních akcích,
násilím na zvířeti, 1 z nich uvedl násilí v zařízení služeb a 1 psychické
násilí. A kdo se násilí dopouští? V 60 % ženy zažily násilí od partnera, pětina od dalších příbuzných. Deset procent dotázaných seniorů se setkalo
s násilným chováním v dopravním prostředku a jednou tolik zažilo
nátlak na předváděcích akcích. Pro seniory jsou tak nejhorší situací nátlakové nákupní akce, vybírání důchodů u bankomatů a nabídkové akce
po telefonu.

20 let organizace WAVE – 20 let mezinárodní spolupráce
V Česku stoupá počet odkrytých případů týraných seniorů. Každý pátý senior mohl zažít některou z forem násilí. Je smutnou skutečností, že v každém druhém případě týrání jsou agresory vlastní potomci. Děti nebo vnoučata psychicky, ale i fyzicky týrají seniory. Až čtvrtina osob vykázaných
ze společného bydliště, se dopouštěla mezigeneračního násilí na starém
člověku. Mnoho obětí v seniorském věku se ze studu či ze strachu z pomsty
bojí vyhledat odbornou pomoc. Senioři jsou velmi zranitelnou skupinou. Nevědí jak se bránit, mají strach o násilí hovořit, protože agrese násilné osoby
by rostla. Někdy násilí berou jako samozřejmost nebo dokonce své selhání
(pokud je týrají vlastní děti). Tento pocit je pro ně paradoxně horší, než týrání.
Do centra ROSA, které se kromě přímé pomoci ženám obětem domácího
násilí, zabývá i prevencí násilí, pro pomoc chodí nejčastěji ženy ve věku
30 – 45 let (65 %), nicméně roste podíl skupiny žen 60+, které přichází
řešit násilí od partnera či syna, vnuka, dcery. Podle posledního průzkumu
ROSA zažila třetina seniorů násilí, většinou od svého partnera, z tohoto
počtu je 80% podíl žen a pětinový podíl mužů. Z těch, kteří násilí
zažili – má zkušenost 65 % žen s ponižováním, 45 % se zdůrazňováním

ROSA je focal pointem organizace WAVE (Womens Against violence Europe) za Českou republiku. Ve dnech 17.-19. listopadu 2014 se ve Vídni konala konference mezinárodní sítě ženských neziskových organizací WAVE
s názvem Budoucí perspektivy prevence násilí na ženách a dětech, které
se zúčastnilo 300 účastníků ze 37 zemí. Během své 20ti leté existence se
stala z organizace WAVE skutečně celoevropská síť, sdružující neziskové
organizace i akademické pracovníky zabývající se problematikou násilí
na ženách a dětech. Myšlenka nastartovat mezinárodní spolupráci organizací v oblasti domácího násilí vznikla v roce 1993 během Mezinárodní
konference o lidských právech, která se konala ve Vídni. Byl to právě závěrečný dokument této konference, který poprvé v historii definoval násilí
na ženách jako zásadní porušování lidských práv a vyzval jednotlivé státy
k aktivnímu řešení této problematiky. Právě koncepce násilí na ženách
(včetně domácího násilí) jako porušování lidských práv je jedním ze základních východisek organizací spolupracujících v rámci této mezinárodní
sítě.

ROSA je dlouholetým členem sítě WAVE a společně s dalšími zahraničními odborníky a organizacemi se podílela na realizaci řady významných
mezinárodních projektů, např. Bridging Gaps (zaměřeno na zavádění interdisciplinární spolupráce v oblasti domácího násilí), Protect I a Protect II
(zaměřeno na ochranu obětí ohrožených zvláště závažným násilím). Více
informací o těchto projektech najdete na www.wave-network.org.
Z příspěvků na konferenci vyplynulo, že se v současné době celá Evropa
potýká s projevy ekonomické i politické krize, nárůstem nacionalistických
tendencí, ozbrojenými konflikty a sílícími tendencemi proti principům genderové rovnosti. To však neznamená, že by aktivity v oblasti eliminace násilí
na ženách a dětech byly méně důležité, spíše naopak. Právě aktivity v oblasti posilování práv žen a dětí na život bez násilí jsou důležitou součástí
ochrany lidských práv, jejichž dodržování je i v dnešní Evropě potřeba stále
prosazovat a monitorovat. Na letošní výroční konferenci podpořila činnost
organizace WAVE řada významných osobností, které zdůraznily potřebu
pokračovat v dalším úsilí o zlepšování prevence a pomoci ženám a dětem,
obětem domácího násilí a významnou a nezastupitelnou roli neziskových
organizací v této oblasti. Se svými příspěvky vystoupili např. Rashida Manjoo, zvláštní zpravodajka OSN pro oblast násilí na ženách, Rudolf Hundstorfer, rakouský ministr práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele, Gabriele
Heinisch-Hosek, rakouská ministryně školství, Brigitte Luggin, rakouská
zástupkyně v Evropské Komisi, Gisela Wurm, předsedkyně komise pro rovnost při Radě Evropy, Rosa Logar, předsedkyně organizace WAVE a další.
Za ROSU zde aktivně vystupovala PhDr. Branislava Marvánová Vargová.
Během konference proběhlo celkem 18 workshopů, které se věnovaly různým tématům. Mezi nejdiskutovanější patřily otázky možnosti efektivnější
ochrany dětí, svědků domácího násilí, legislativní úprava domácího násilí
na národní i mezinárodní úrovni včetně významu Istanbulské konvence,
která již byla ratifikována potřebným počtem zemí a vstoupila v platnost.
Česká republika se bohužel řadí mezi minimum zemí, které tuto úmluvu
zásadního významu zatím nepodepsaly.

Projekt: Dětský úsměv (podpora NF Avast, částka 50.000,-)
Děti, které přicházejí se svými matkami, oběťmi domácího 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 dosavadní
kroužky. Jsou svědky násilí a často i jeho oběťmi. Pro tyto děti jsme díky
podpoře NF Avast v azylovém domě vytvořili přátelské a bezpečné
prostředí s odborným zázemím. Od září je u nás zaměstnána výchovně
vzdělávací pracovnice / terapeutka, jejíž pracovní náplní je nejen hlídání,
když maminky musí např. k lékaři či k soudu, na Policii, ale i herní terapie, arteterapie, odpočinkové aktivity, doučování. O víkendech děti chodí
ve skupině do divadla, kina, na výlety, což jsou činnosti, na které jejich
matky často nemají finanční prostředky. Díky podpoře Nadačního fondu
Avast jsme pro tyto účely mohli nakoupit množství knížek pro různé věkové
skupiny, pohádek, CD s hudbou na cvičení, výtvarných potřeb (pastelky,
čtvrtky, tempery, prstové barvy, tvarovací hmoty), puzzle, deskové hry.
Největší položkou pro azylový dům nebyl tentokrát nábytek, ale zakoupení
kláves.

Zaměstnanci společnosti AC Nielsen podporují maminky
v azylu
Také zaměstnanci společnosti AC Nielsen Czech Republic mysleli na ženy
v azylovém domě ROSA a jejich děti. Darovali v rámci akce Hunger action
month maminkám s dětmi v utajeném azylovém domě ROSA potraviny,
stravenky v hodnotě 5.000,- Kč a finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

Dar Raiffeisen stavební spořitelna - 35 000,Bezpečnostní dveře, kuchyňská linka, stavební úpravy v nové poradně
Na Slupi.

Empowering women
Grant Philip Morris International prostřednictvím Slowak Czech Womens
fund 171 680,Právní konzultace, projekt pokračuje kampaní a vydáním brožur
do 8/2015		

LMC: SMYSLUPLNÉ DÁRKY (34 000 pro azylový dům ROSA)
Každý významný klient a zaměstnanec firmy LMC (jobs.cz, prace.cz) mohl
před Vánoci 2013 obdarovat svoji neziskovku. LMC se rozhodla podpořit
vybrané smysluplné neziskové projekty, kterým důvěřuje. K dárcovství se
jí podařilo přitáhnout klienty LMC a své kolegy a dopřát jim dobrý pocit
z toho, že přispěli na dobrou věc. Kromě toho, že LMC umožňuje přibližně
400 neziskovým organizacím ročně inzerovat zdarma na portálech Jobs.
cz a Prace.cz, rozhodli se na podporu neziskových organizací vyčlenit ještě
více peněz. Každý klient či zaměstnanec mohl „svou“ neziskovku obdarovat symbolicky 200 korunami, které reálně darovala LMC. Na ROSU a její
azylový dům se podařilo vybrat 34 000 korun, které v roce 2014 převzala
vedoucí azylového domu paní Zdeňka Prokopová. Za tyto prostředky jsme
nakoupili poukázky na potraviny, oblečení, obuv, které jsme mohli celý rok
používat pro přicházející maminky, které byly ve finanční tísni.

Cineast: Podpora bezpečí v azylovém domě - 53 932,Díky pořadatelům festivalu CinEast a všem, kteří přispěli v rámci na jejich
charitativního projektu na pomoc ženám v azylovém domě ROSA pro ženy

oběti domácího násilí, jsme mohli zabezpečit azylový dům bezpečnostními
dveřmi a prostory, kde ženy přijímáme. Bezpečí je pro oběti domácího
násilí totiž prioritou. Šestý středo- a východoevropský filmový festival
v Lucemburku se konal už v říjnu 2013 a jeho tématem byly „ženské
příběhy“ . Díky charitě se sešlo neuvěřitelných 2000 EUR, které dorazily
na účet ROSY v lednu.2014. Pak mohla začít realizace projektu.

Podpora prostřednictvím dárcovských projektů:
DMS (Forum dárců): Prostřednictvím DMS jste nás podpořili v roce 2014
celkem 5 871 korunami.
Darujme.cz (Nadace VIA) : Prostřednictvím portálu Darujme.cz nám dárci
v roce 2014 poslali celkem 10 584 koroun.
Modrý život (ČSOB) : Modrý život je dárcovský projekt a portál, který
se zaměřuje na drobné i větší konkrétní projekty neziskových organizací
v různých oblastech Usnadňuje darování online (Klinkni a daruj) a umožňuje sdílení zkušeností na sociálních sítích. Vznikl za podpory ČSOB. Odborně
jej zaštiťuje a administruje Fórum dárců. Sdílíme zde projekt Azylový dům
(www.modryzivot.cz).

ROSA na internetu:
Organizace aktivně využívá pro lepší kontakt s veřejností internet (dvě
webové stránky) a sociální sítě (Facebook)
n www.stopnasili.cz - stránky pro teenagery, děti svědky domácího násilí,
odborníky
nw
 ww.rosa-os.cz - informační web organizace k poskytovaným službám
Nový design (a nový redakční systém) připravil Peter Mišun
(everything2human).

Nemateriální podpora:
Nadace VIA – Techsoup – dostupné počítačové programy
ČSOB Společenská odpovědnost - ROSA byla jednou ze sedmi neziskových organizací, která se účastnila pilotního ročníku zaměřeného na komunikaci, marketing a PR pořádanou ČSOB.
Aktivní účast ROSY
n Seminář stálé komise pro rodinu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR „Konírna“ dne 26.listopadu 2014 - vedle odborníků ze Švédska,
ředitelky probační a mediační služby PaedDr.Čadové, psychologa J.Klimeše a dalších vystoupila s referátem za ROSU Zdeňka Prokopová
s referátem „Dětské oběti a svědci domácího násilí – azylový dům ROSA.
n Pracovnice ROSY se aktivně zúčastnily setkání poskytovatelů sociálních
služeb na Praze 4 dne 24. 6. 2014 a dne 25. září 2014 na veletrhu sociálních služeb na Praze 12.
nD
 en lidských práv – 10. 12. 2014 na setkání studentů III. lékařské
fakulty vystoupily Marie Vavroňová a Zdena Prokopová.

Do azylového
domu ROSA,
stejně jako
každý rok,
zavítali
i Mikuláš
a andělé.

Příloha k účetní závěrce pro podnikatele ke dni 31.12. 2014
Článek I.
Obecné údaje
Účetní jednotka:
ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy
Podolská 25
147 00 Praha 4
IČO: 68405359
Předmět činnosti:
			

Pomoc obětem domácího násilí
Ubytování v azylovém domě

Článek III.
Doplňující informace
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztrát žádné významné položky, které by vyžadovaly zvláštní vysvětlení s ohledem na hodnocení finanční situace a pro analýzu výkazů.
Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem ani majetek jehož tržní cena by byla výrazně nižší než zůstatková
účetní cena.
Účetní jednotka nemá pohledávky více dnů po lhůtě splatnosti ani závazky
180 a více dnů po lhůtě. Nemá ani závazky kryté podle zástavního práva, či
závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
V Praze dne 17.2. 2015	

Nezisková organizace: občanské sdružení
Účetní jednotka měla během účetního období mezi 9 a 12 zaměstnanci
na HPP či na částečný úvazek, v průběhu roku byly uzavírány Dohody
o provedení práce. Výše osobních nákladů na tyto zaměstnance dosáhla
výše 5.098 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) a krátkodobý
finanční majetek.

Halloween v azylovém domě ROSA.

Marie Vavroňová – předsedkyně

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 2014. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace občanského sdružení
ke dni 31. prosince 2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření
za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy.
Finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních
věcí v celkové výši Kč 5,252.000,- byly využity efektivně a účelně
v souladu s poskytnutou dotací.
Finanční prostředky poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy
v celkové výši Kč 1,469.900,- byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací.
Finanční prostředky poskytnuté Městskou částí Praha 4 v celkové
výši Kč 120.000,- byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací.
Podle mého názoru není ohrožen předpoklad časově neomezeného
trvání účetní jednotky.

Výrok auditora o ověření výroční zprávy
Ověřil jsem výroční zprávu občanského sdružení ROSA, občanské sdružení se sídlem Podolská 242/25, 147 00 Praha 4 ke dni
31. prosince 2014. Podle mého názoru údaje ve výroční zprávě odpovídají mé znalosti podnikání vašeho občanského sdružení, informacím o jednotlivých účetních zůstatcích a jejich vzájemných
vztazích a důkazním informacím.
Metro trasa B, kampaň ROSY proti násilí na seniorech
„ Dokážeme říci NE“.

Audit provedl Ing. Jiří D u k a , Na Rovnosti 2696/22,
130 00 Praha 3, oprávnění auditora číslo 1116.
V Praze, dne 6. května 2015

Podpořili nás v roce 2014:
Dotace:
MPSV- azylové ubytování
—	
MPSV—odborné soc. poradenství — 	

3 161 000
2 091 000

Granty:
Magistrát hl.m. Prahy—azylové ubytování—	 620 000
Magistrát hl.m. Prahy—odborné soc. poradenství549 900
Magistrát hl.m. Prahy—prevence kriminality—	 105 000
MV ČR—					
195 000
MČ Praha 4—odborné sociální poradenství—	 120 000
Philip Morris ČR
prostřednictvím Slowak–Czech womens fund	 171 680
Finančními dary v rámci Corporate social responsibility:
Raiffeisen stavební spořitelna 		
35 000
Nadace České pojišťovny		
30 000
LMC — Smysluplné dárky		
34 000
Nadační fond Avast — Dětský úsměv		 50 000
Cineeast (bezpečnostní prvky)	
53 932
P. Škrla 					
45 000
Renata Jiříková		
15 000
Obec Středokluky 
10 000
Zaměstnanci Nielsen
10 000
Klára Koblížková 				
6 000

Radim Kindl 	
Eva Čejková Vašková	
Fitmami (Dobročinný bazárek
„Větrání skříní pro ROSU“) 	
a další drobní dárci

2 400
2 000
1 400

Materiálními dary:
T-Mobile a zaměstnanci T-Mobile
(telefony, karty, kosmetika, oblečení pro děti)
zaměstnanci AC Nielsen, Emily Shearer, paní Sedláčková
a její kolegové z České pojišťovny ( hračky pro děti
v azylovém domě a stravenky v hodnotě 5 tisíc korun)
Podpora služeb:
MČ Praha 2
MČ Praha 4
Podpora IT: zaměstnanci Hewlett Packard
Everything2human - webové stránky www.rosa-os.cz
a www.stopnasili.cz
Další podpora:
Cleopatra Musical, s.r.o.

vstupenky na muzikály

Sídlo: Podolská 242/25, Praha 4,
Poradna: Na Slupi 1483/14, Praha 2
tel. 241432466, tel. 602 246 102
www.rosa-os.cz,
info@rosa-os.cz
Bankovní spojení: 8399319/0800
Sbírkový účet: 2848609349/0800

Děkujeme všem, kdo nás podporují

