ROSA - centrum pro ženy, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2019

Vážení přátelé,
každoročně se zamýšlím nad tím, co se v Rose povedlo, kam jsme se posunuli, co je třeba zlepšit,
komu poděkovat, vyjádřit uznání.
Rok 2019 byl pro mne nejdynamičtějším rokem v životě. Začali jsme spolu s Nadací Vodafone Česká
republika a Policií ČR spolupracovat na projektu Bright Sky CZ, první české mobilní aplikaci pro oběti
domácího násilí. Tato aplikace, svým způsobem přelomová, spojuje moderní technologie, posun v
náhledu na domácí násilí a současně potvrzuje, že když se spojí síly občanské společnosti, neziskového sektoru, společensky odpovědných organizací a Policie, výrazně se zvýší nabídka pomoci obětem.
Díky veřejné sbírce se nám podařilo v našem třípatrovém azylovém domě ROSA zavést ústřední,
topení, moderně adaptovat pokoje.
Setkali jsme se během loňského roku v ROSE se spoustou lidí, kteří ocenili naši práci, její význam,
pomáhali nám.
V loňském roce jsme ale zažili i několik kontrol. Kontrol, které sice v nikom nebudí nadšení (kdo by
chtěl slyšet, že ne vše dělá výborně), ale které vás upozorní na možná rizika, nedostatky. Které upozorní, na co si dát pozor, co zlepšit. Které by ale uměly i ocenit, že řadu věcí děláme zadarmo, ve volném čase.
Kontroly především utvrdily náš dlouhodobý názor, že je třeba legislativně upravit stávající zákon 108 o sociálních službách, specifikovat především postavení i rozsah služeb poskytovaných obětem domácího násilí a jejich dětem. V neziskovém
sektoru i příslušných vládních výborech se o tom vedou roky debaty, je třeba ale od teoretizování přejít k činům. Kontroly potvrdily
i náš další poznatek, že při využívání evropských sociálních fondů formou dotací na sociální služby, chybí podrobná metodika. Při
administrativní náročnosti evropských projektů, složitosti výkaznictví a evidence, se neziskové organizace bez jasné a včasné
metodiky a průběžného poradenství řídících orgánů neobejdou.
Současně jsme v roce 2019 potkali řadu dobrých lidí, včetně úředníků příslušných ministerstev, kteří nám pomohli, povzbuzovali nás, dávali nám sílu pokračovat.
Děkuji všem pracovnicím, které vydržely tlak a poskytovaly sociální služby v nejvyšší kvalitě.
Vám všem, kteří nás znáte, oceňujete naši práci, podporujete nás, proto ze srdce děkuji.
Vaši pomoc stále potřebujeme. Vážíme si jí.
Marie Vavroňová, ředitelka

Rosa – centrum pro ženy, z.s je nestátní nezisková organi- ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
zace, která se ve své činnosti zaměřuje na přímou pomoc ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy oběti
ženám, zažívající domácí násilí.
domácího násilí
Vedoucí služby: PhDr. Branislava Marvánová Vargová
Posláním organizace je pomáhat a provázet oběti domá- Místo poskytování : Na Slupi 1483/14, 120 00 Praha 2
cího násilí prostřednictvím registrovaných sociálních sluROSA – centrum pro ženy, z.s. poskytuje bezplatné, odžeb (odborné sociální poradenství, azylové ubytování
borné sociální poradenství pro ženy - oběti domácího nás utajenou adresou).
silí. Služba je poskytována ženám, obětem domácího náMezi další činnosti ROSY patří i prevence domácího násilí silí ambulantně, na základě předchozího, zpravidla telefonického objednání. Služba je poskytována týmem sociálformou školení, seminářů, vydávání publikací, letáků,
ních pracovnic. Osobní konzultace s klientkami jsou
kampaně
v zájmu objektivního posouzení a vyhodnocení rizikových
faktorů pro opakování násilí ve vztahu, vypracování bezpečnostního plánu a komplexní podpory klientek
ROSA – centrum pro ženy, z.s.
v souladu s cíli sociálně terapeutických činností poskytoRegistrována u Městského soudu v Praze pod L9420
vány vždy dvojicí sociálních pracovnic. Součástí poskytoSídlo/fakturační adresa/kontaktní adresa pro zájemkyně
vaných služeb je také telefonické a mailové poradenství
o azylové ubytování: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
pro oběti domácího násilí.
Poradenské centrum: Na Slupi 1483/14, 120 00 Praha 2
IČO: 68405359
Od 1.1.2019 do 31.12.2019 bylo pracovnicemi IPC poskytnuto 9 085 úkonů. V IPC ROSA v roce 2019 vyhledaE-mail: info@rosacentrum.cz
lo pomoc 346 klientek (otevřené zakázky), kterým bylo
Telefon/fax: +420 241 432 466,
poskytnuto celkem 1365 sociálně-terapeutických, 931
SOS linka +420 602 246 102 (po-pá 9-18 hod)
sociálně-právních a 62 právních konzultací. Mezi další
provedené úkony patří identifikace rizik (677), vytvoření
Web: www.rosacentrum.cz, www.stopanasili.cz
bezpečnostního plánu (698), terénní práce (4), příprava
na konzultaci (1776). Na žádost PČR, OSPOD nebo souBankovní spojení: 8399319/0800
du bylo vypracováno 71 odborných zpráv. Ženám, které
Sbírkový účet:
2848609349/0800
jsou klientkami IPC ROSA bylo kromě osobních konzultací poskytnuto také 818 telefonních konzultací a odpovědí

na e-mailové dotazy.

V 79 případech se násilná osoba dopouštěla fyzického
násilí i vůči nezletilým dětem, ve 137 případech nezletilým
Na telefonní lince 241 432 466 bylo zodpovězeno dalších
dětem vulgárně nadávala. 172 klientek IPC ROSA uved520 hovorů (z toho se na nás obrátila v 7 případech Polilo, že se už v minulosti pokusilo od násilného partnera
cie ČR a ve 23 případech OSPOD). Na SOS lince bylo
odejít. Po napadení partnerem potřebovalo 92 klientek
zodpovězeno 358 telefonních hovorů. Na e-mailové adrezdravotnickou pomoc.
se poradna@rosa-os.cz bylo v roce 2019 zodpovězeno
366 e-mailových dotazů, přičemž ve 294 případech se na Policie řešila situaci klientek ve 107 případech, přičemž
nás obrátila přímo oběť domácího násilí s žádostí o radu
k vykázání pachatele došlo v 7 případech, jako trestný čin
či konzultaci. Na e-mailové poradně, kterou odpovídá
domácího násilí se situace řešila v 10 případech a v 17
Zdena Prokopová na iDnes bylo zodpovězeno 70 dotazů. případech byla situace PČR vyhodnocena jako přestuCelkově bylo tedy pracovnicemi IPC v roce 2019 zodpo- pek.
vězeno 2132 telefonních a e-mailových dotazů.
Uživatelky služby hodnotí poskytovanou službu velmi poCelkem 331 klientek z těch, které využily možnost osob- zitivně. Jako nejpřínosnější hodnotily to, že v IPC vnímaly
ních konzultací v IPC ROSA uvedlo, že mají zkušenost
bezpečný prostor, kde mohly o své životní situaci a zkus psychickým násilím (ve 47 případech se jednalo o vyšenosti s násilím ve vztahu otevřeně hovořit a získat inforhrožování zbraní, ve 108 případech o výhrůžky zabitím,
mace o tom, jak mohou postupovat a svou situaci řešit.
ve 119 případech o pronásledování), 241 klientek uvedlo,
„Nejpřínosnější byla opora, podpora, to, že mi pracovnice
že má zkušenost s násilím fyzickým (99 klientek bylo škrnaslouchaly, hodně věcí vysvětlily. To, že jsem určité věci
ceno, 44 klientek bylo ohrožováno nožem nebo jiným ne„dopochopila“ a že docházka do centra pro mě byl i určitý
bezpečným předmětem, 8 klientek bylo ohrožováno střel„čistící proces“, na základě toho, že se znovu otevírala
nou zbraní, 68 klientek bylo fyzicky napadeno a zbito bětémata domácího násilí při konzultacích.“
hem těhotenství, 125 klientek uvedlo, že partner bije pěst„Možnost se svěřit, nemuset obhajovat své kroky, pocit
mi a ve 114 případech byl útok směřován na oblast hlapodpory, rady stran stěhování a komunikace s otcem děvy). S některou z forem ekonomického násilí se setkalo
tí.“
236 klientek a obětí sexuálního násilí se stalo 139 klientek, přičemž 34 z nich uvedlo, že byly znásilněny.

ROSA – azylový dům s utajenou adresou
ním dětí do nových MŠ a ZŠ nebo následného bydlení.
Adresa azylového domu je utajena. Příjem klientek probí- Klientky a jejich děti se v rámci pobytu účastní mnoha
há na kontaktní adrese: Podolská 242/25, Praha 4.
akcí pořádaných v AD i mimo něj, různých herních a výtvarných aktivit, nebo i aktivit vzdělávacích či cílených na
Vedoucí služby v roce 2019 : Bc. Zuzana Ilečková, Dis
relaxaci a aktivní odpočinek.
Telefon na vedoucí služby: +420 736 739 467 (pondělí až
pátek 9 - 15 hodin)
Sociální služba byla během stávajícího období poskytnuta
E-mail: azyl@rosacentrum.cz
celkem 61 osobám. Z toho bylo 25 žen a 36 dětí.
Služba ROSA – azylový dům s utajenou adresou pro ženy, oběti domácího násilí v nepříznivé situaci aktuálně
ohroženým domácím násilím umožňuje ženám a jejich
dětem zajistit formou pobytové služby bezpečí před násilným partnerem.
Sociální služba azylové ubytování je realizována
v azylovém domě a dvou azylových bytech s utajenou
adresou. Celková kapacita lůžek služby je 35. Délka poskytování služby je dle zákona o sociálních službách
108/2016 stanovena zpravidla na dobu jednoho roku.
Cílovou skupinou sociální 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 pomoc v řešení jejich složité
sociální situace.
V rámci sociální služby je klientkám poskytováno i odborné poradenství ve formě sociálně-terapeutických a sociálně-právních 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 komunikaci s úřady, soudy (včetně doprovázení
k soudním jednáním), s hledáním zaměstnání, umísťová-

 5 odmítnutých klientek, 3 z důvodu kapacity a 2 z jiných
důvodů
 Klientky se účastnily 35 provozních skupin, z toho 7 s
psycholožkou
 Děti se zúčastnily 33 dětských skupin a spolu
s maminkami 3 spojených skupin.
 V AD se realizovalo 10 akcí pro děti a matky a 2 promítání v kině Lucerna
Klientky a jejich děti absolvovaly 17 Dílniček s hudební
tetou Janou
18 žen a 24 dětí ukončilo pobyt v AD – z toho 1 žena
odešla do zařízení pro léčbu závislostí, 11 žen do svých
bytů a domu či známým, 2 se vrátily zpět k násilnému
partnerovi, 1 nevíme a 3 do jiných azylových zařízení.
Forma a obsah posykování služby azylového ubytování
jsou koncipovány s cílem zajistit klientkám adekvátní pomoc a podporu v takové míře, a v takových oblastech,
kde to opravdu potřebují. Klientky jsou vedeny k převzetí
vlastní zodpovědnosti za svůj život a práci s hranicemi ve
vztazích, nejen partnerských, aby mohly vést v budoucnu
život bez násilí.

V průběhu konzultací jsou klientky edukovány obecně o
domácím násilí s důrazem na práci s bezpečností a bezpečnostním plánem, který je upravován vždy ke konkrétní
situaci dané klientky. Konzultace jsou vedeny tak, aby
byly srozumitelné pro klientky dle jejich možností a
schopností. S každou z nich je sestaven individuální plán
a v souladu s ním se s klientkou postupuje při řešení její
situace. V průběhu konzultace se zaměřujeme z velké
části i na praktické skutečnosti jako jsou finanční situace
klientek, dluhové poradenství, insolvence, řešení dávek
hmotné nouze i státní sociální podpory, hledání zaměstnání, posilování rodičovských kompetencí, hospodaření a
péče o domácnost (včetně praktických náležitostí jako je
úklid), hledání školských institucí, doporučení návazných
služeb dle potřeb klientky či dětí (psycholog, psychiatr,
lékař aj.).

ce situace po odchodu z AD, co pro ně bylo přínosné slyšet od blízkých či okolí v době plánovaného odchodu nebo když se komukoliv svěřily, co by jim bývalo pomohlo,
téma vlastní zodpovědnosti a moci, cyklus násilí, vision
board – co by chtěly v roce 2019.

Současně s provozními skupinami běžely skupiny pro
děti, které se zaměřovaly zejména na hlídání a hravé či
hravě edukativní činnosti. Děti s matkami měly navíc
možnost účastnit se Dílniček s Janou, které jsou financovány ze sponzorského daru Nadace Up. Dílničky jsou
rozděleny do dvou částí – hudební a výtvarné. Dále nad
rámec pravidelných akcí proběhly v AD akce jako Velikonoční dílny, a klientky s dětmi měly možnost zúčastnit se
promítání pohádky v kině Lucerna, Den Dětí s Nadací UP
(viz. níže), návštěva Filmohrátek v ČT, Oslavy ke Dni zvířat a Svatováclavské velebení, Podzimní tvoření, HallKlientky se během pobytu účastnily pravidelných provoz- oween, Zdobení textilu – foukací fixy, Barevné mandaly,
ních skupin, které byly částečně zaměřeny na řešení pro- Stromy – zapouštění barev, Mikulášské vyrábění, Mikuláš
vozních záležitostí vyplývajících z chodu domu a komunit- a Ježíšek v AD.
ního soužití a částečně zaměřeny tematicky. Témata jsou
vybírána dle aktuálních potřeb klientek a současně zamě- Nadace UP dále formou sponzoringu poskytla unišeky.
Spolu se zaměstnanci firmy pořádáme Den Dětí, jehož se
řena na témata související s problematikou domácího
násilí, bezpečností a hranic ve vztazích. V průběhu toho- zaměstnanci firmy aktivně zúčastnili, tedy při jeho přípravě a průběhu akce. Akce proběhla 26. 6. 2019. V rámci
to období proběhly skupiny tematicky zaměřeny na bezpečnostní plány, domácí řád, krizové situace, zkušenosti sponzoringu v současné době spolupracujeme s firmou
Alza, jež nás opakovaně zásobuje drogistickým zbožím
klientek s návratem k násilnému partnerovi, jaký pro ně
byl nástup do AD, co by bývaly chtěly jinak apod., časová jako jsou prací prášky, pleny pro děti, aviváže, mýdla,
osa života, vzájemnou komunikaci a sdělování nepříjem- mycí prostředky na nádobí aj. Firmu jsme oslovili také
s potřebou zajištění nových set top-boxů do azylových
ných skutečností, potřeby dětí, péče o děti, jak s dětmi
hovořit, zdroje klientek, asertivní řešení konfliktů vyplýva- bytů v souvislosti s novou formou televizního vysílání.
jících z komunitního soužití, téma sebevědomí, vizualiza- Mezi další sponzorsky získané dary patří soundbar, mi-

krovlnná trouba, pračka a sušička v jednom, chladničku
s mrazničkou od firmy Samsung ve spolupráci s Cosmpolitanem. I nadále dochází ke spolupráci s Potravinovou
bankou, kterou se podařilo rozšířit a distribuovat i klientkám do poradenského centra a klientkám AD poskytovat
více koncepčně. Současně je využívána potravinová banka i při edukaci v souvislosti s řešením finanční gramotnosti a klientky jsou vedeny k jejímu maximálnímu využívání a tím snížení finanční zátěže. Od firmy Nielsen jsme
obdrželi finanční dar v hotovosti, stravenky a poukázky do
různých obchodů jako je DM drogerie, Marks and Spencer, H a M, C a A a to v různých částkách. Na konci června jsme obdrželi dvě krabice kosmetiky od firmy Mark
Distri, spol. s. r. o. A v rámci akce Probuďme Nusle bylo
ve prospěch našeho azylového domu uspořádán swap
oblečení, knih a věcí do domácnosti. Dále od spolku
Kiwanis z charitativní akce finanční dar ve výši 5 000 Kč.
Od firmy MARK DISTRI, spol. s.r.o. jsme obdrželi kosmetiku značky Essence (stíny, rtěnky, laky, make-upy...),
firma Ragwear poskytla oblečení jako bundy, trika, mikiny
apod., Natland poskytl dárky dětem k Vánocům, stejně
tak Česká spořitelna a firma Capgemini, získali jsme též
pro děti dárky od dětí přes Diakonii – Krabice od bot, Lesy
ČR poskytly vánoční stromek do AD a Alza také uspořádala materiální sbírku sportovního vybavení, knih, oblečení a hraček.
Díky výtěžku z adventního koncertu České televize jsme
mohli významně zlepšit azylový dům. V celém domě bylo
na jaře 2019 instalované ústřední topení, 3 pokoje prošly
kompletní rekonstrukcí (včetně výměny podlah a instalací
nového nábytku). Díky velkému úsilí pracovnic a technika

byl zajištěn provoz v azylovém domě i během několikaměsíční rekonstrukce.

Služba azylové ubytování je Podpora vybraných druhů sociálních služeb
v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 20192021. Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073 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 2019 – 2021.

PROJEKTY:
ROK JINAK, podpora Nadace Vodafone ČR.
Díky podpoře Nadace Vodafone jsme získali na
celý rok velmi potřebnou pomoc, a to odborníka na
oblast IT strategie a agilního řízení, který vede projekt digitalizace naší organizace. Peter Mišún jako
ředitel technologií do ROSY zavedl bezpečnější a
efektivnější technologie.
Co jsme se naučili a čeho si ceníme? Nejvíce zabezpečení komunikace. Máme lepší propojení, komunikaci, sdílení, přišla úspora času a možnost
změny řízení.
S Petrem do Rosy přišel agilní přístup řízení, technologické inovace, zaškolování u nových technologií včetně školení základních pravidel agilního řízení, práce se sociálním marketingem a úspornější IT
řešení.
Rok jinak byla skvělá možnost získat na čas odborníka pro trend digitalizace, která je pro nás velmi
důležitá pro další existenci, s ohledem na rozvoj
služeb, týmu a pro další možnosti pomoci obětem
násilí.
Díky Nadaci Vodafone ČR jsme získali grantistu,
který jednak rozumí svému oboru a zároveň má
citlivost k našim tématům. Je pro nás velké plus
umět to, co v neziskovém sektoru zatím není standardem.

BRIGHT SKY CZ, podpora Nadace Vodafone ČZ
Bright Sky CZ je bezplatná mobilní aplikace, která poskytuje podporu a informace každému, kdo se nachází v násilném vztahu, nebo těm, kdo se obávají o někoho ze
svého okolí. ROSA se stala garantem této aplikace. Mobilní aplikace Bright Sky CZ vznikla v roce 2019 díky Nadaci Vodafone ČR v rámci grantu Technologie pro společnost. Na aplikaci spolupracovali i Policie ČR a Ministerstvo vnitra ČR.
Svým uživatelům umožňuje po zadání oblasti, směrovacího čísla nebo momentální polohy vyhledat nejbližší pomoc. Kromě kontaktů nabízí aplikace také krátký dotazník, sloužící ke stanovení míry bezpečí nebo naopak ohrožení ve vztahu, informace o formách násilí, o možnostech
pomoci, o tom, co je třeba mít na paměti, pokud se oběť
rozhodne odejít z nebezpečného vztahu, nebo jak nejlépe
pomoci známé, kamarádce, příbuzným, pokud se stanou
obětí domácího násilí.
Pomocí Bright Sky CZ lze také vest záznamy o násilných
incidentech, aniž by informace zůstávaly uloženy na použitém zařízení. Uživatelé mohou incidenty dokumentovat
formou textových, audio, video nebo fotografických záznamů, které se ukládají do bezpečného digitálního deníku. Ten pak lze využít jako důkazní materiál pro policejní sexuální násilí.
intervenci a stíhání pachatele.
Aplikace je zároveň určena specializovaným i nespecializovaným poradnám a dalším organizacím, jakož i všem,
kdo hledají informace o tématech spojených s domácím
násilím, jako jsou online bezpečí, stalking a obtěžování a

Aplikace Bright Sky CZ je pro zařízení Android k dispozici
od roku 2020 v obchodě Google Play a pro zařízení se
systémem iOS na Apple App Store.

BEZPEČÍ DO KABELKY, podpora Nadační fond Avast
Projekt Bezpečí do kabelky se věnuje tématu, které je pro
naše klientky zcela zásadní – tedy tématu bezpečí. Žijeme
v době moderních technologií, které mají mnohé praktické
využití, ale v nesprávných rukou mohou značně komplikovat život. Máme chytré telefony se spoustou aplikací,
ale pokud je náš telefon napaden či sledován, může o
nás prozradit mnoho informací a my se stáváme velmi
zranitelnými. Násilní partneři velmi často svým partnerkám kontrolují osobní věci a v případě, že najdou něco z
jejich pohledu „závadného“, zvyšuje to jejich agresi a tím
roste míra ohrožení klientek. Každý rok zažije nějakou
formu kontroly 87 % našich klientek. Proto s podporou
Nadačního fondu Avast realizujeme v období 2019/2020
VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME, podpora Nadační
projekt, který pomůže k většímu bezpečí žen ohrožených
fond Tesco
násilím.
Díky podpoře Nadačního fondu Tesco – programu Vy rozhodujete, my pomáháme, jsme mohli navýšit kapacitu
poradny pro oběti domácího násilí prostřednictvím přímého právního poradenství ženám, obětem domácího násilí.
Pro oběti domácího násilí je důležité najít odbornou pomoc včas a na místě, kde nejsou obviňovány a traumatizovány. Zatímco sociální pracovnice poskytují základní
sociálně právní poradenství, ke složitějším případům můžeme díky projektu využívat služby právničky, která poskytuje osobní konzultace přímo obětem. Projekt je zaměřen na podporu obětí domácího násilí, kterým ROSA
poskytuje odborné sociální poradenství v centru ROSA a
telefonickou krizovou pomoc, mailové poradenství a následně případně i azylové ubytování.

HRAJEME SI SPOLIU - Podpora Nadační fond Tesco, Vy
rozhodujete, my pomáháme, 5. kolo:
Díky podpoře projektu Hrajeme si spolu pracovnice azylového domu vytvořily lepší prostředí v azylovém domě pro
děti, které zažily doma násilí a jsou zde dočasně se svými maminkami. Tyto děti jsou traumatizované jako jejich
maminky, někdy jsou zamlklé, stávají se oběťmi šikany,
jindy jsou agresivní, opakují chování zažité doma. A právě hry, péče pedagožky volného času, psycholožky, pomáhá dětem uvolnit se, pohybovat se, relaxovat, tvořit,
hrát si. Zhruba během tří týdnů se tak chování dětí v azylovém domě mění. Zamlklé děti začínají komunikovat,
agresivní děti se postupně zklidňují. Děti se cítí lépe a

na chvíli tak mohou zapomenout i na své starosti ve chvílích, kdy jejich maminky jsou na konzultaci, sepisují návrhy s právničkou, jednají na úřadech. Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco, že teď máme spoustu podnětů a prostředků pro práci s dětmi. Výstup projektu: pořízení knížek, her, hraček, sedacích vaků, žíněnek, potřeb na tvořivou a výtvarnou činnost a domečku na zahradu.
DĚTSKÝ ÚSMĚV: azylový dům ROSA podporuje v letech
2018-2020 UP Česká republika a La Fondation
d‘enterprise UP.
Projekt je zaměřený na práci s dětmi s aktivním zapojením maminek, které žijí dočasně s dětmi v azylovém domě. Skupinová práce s dětmi je zaměřena na edukaci,
muzikoterapii, tvořící dílničky, rozvíjení sociálních

dovedností dětí. Nejsilnějším pocitem naplnění naší práce je právě dětský úsměv malých dětí, když se jim výtvory
podaří, smějí se, pomalu zapomínají na traumata
v původní rodině, kde se bály, schovávaly před křikem,
násilím otce.

STOPNÁSILÍ.CZ - podpora společnosti Avon prostřednictvím grantu České ženské lobby
Preventivně zaměřený web stopnasili.cz je realizován s
cílem poskytnout ženám obětem odvahu hledat odbornou
pomoc, podporovat je a jejich blízké při řešení domácího

násilí. A také podpořit veřejnost k zcitlivění k problematice
domácího násilí. Sdělením pro veřejnost je i odmítnutí
násilí, které by mělo být neakceptovatelné pro všechny.
Jedině včasná informovanost a prevence vedou ke snížení rizika útoků a včasného nalezení potřebné pomoci. Pro
ženy, oběti domácího násilí, je zásadní získat včas informace o tom, jak se domoci svých práv, o bezpečnostním
plánování pro případ rozchodu nebo rozvodu s násilným
partnerem. Riziko napadení a zranění v násilných vztazích v této fázi vztahu nebezpečně narůstá. Chceme proto ženy zažívající násilí, jejich kamarády, známé, příbuzné, jejich sousedy, spolupracovníky, informovat prostřednictvím kampaně o násilí, jeho projevech, možnostech
podpory a pomoci. Výstupem projektu jsou nové letáčky
a brožurky, videa a preventivně zaměřená kampaň na

na stránkách stopnasili.cz , rosacentrum.cz a na FB
stránkách Rosy @rosacentrum.cz . V rámci projektu jsme
se společností Cittadella natočili na podzim 2019 videa o
službách pro oběti násilí, aby neměly strach se svěřit a
přijít, vyhledat pomoc, co mohou čekat v poradně a v azylovém domě.
A JÁ JSEM HO MILOVALA , podpora NF AVAST
Cílem projektu zažila jsem domácí násilí podpořeným Nadačním fondem AVAST v rámci výzvy Spolu se zaměstnanci bylo vytvoření publikace s podtitulem … „A já jsem
ho milovala…”. Publikace obsahuje skutečné příběhy našich klientek, které nám daly svolení se zveřejněním. Tyto
příběhy jsou pro naše současné klientky nesmírně důležité, protože kombinují úlevné uvědomění ve smyslu
“nejsem v tom sama”, naději, že „se to dá zvládnout” a
inspiraci „tohle by mi taky mohlo pomoci”.
Popsané příběhy jsou upřímné zpovědi, které mají pro
vyprávějící terapeutický účinek. Když už si hrdinky našich
příběhů musely sáhnout na dno, což se změnit nedá, mohou své zkušenosti předat a třeba navést jinou ženu, aby
neopakovala stejné chyby nebo nefunkční postupy. Odborné sociální poradenství spolku ROSA je založené na
principu „ženy pomáhají ženám”. Publikace A já jsem
ho milovala je esencí tohoto přístupu, obohacenou o
rozměr, že pomáhající se může stát každá z nás.

úspěchem u klientek. Neměli jsme již k dispozici žádný
výtisk, přitom potřeba povzbudit, dodat sebedůvěru a pocit, že se dá násilný vztah ukončit, je pořád nesmírně aktuální. Klientky potřebují slyšet, že představa života bez
násilí je reálná.

Projekt umožňuje i “obyčejným” ženám, aby v pozitivním
smyslu ovlivnily život dalších žen. Je to projekt, pomáhající jak našim současným klientkám, tak umožňující našim
bývalým klientkám, aby se se svými životními zkušenostTato publikace navázala na úspěch souboru příběhů, vy- mi lépe vyrovnaly. Publikace je plná bolesti, ale i porozudaných v roce 2003 pod názvem „Přežila jsem… Výpově- mění, naděje a sebepřijetí.
di týraných žen”. Tato publikace vynikla mezi všemi svým

PREVENTIVNÍ AKTIVITY
ROSA – centrum pro ženy je zastoupena v ČŽL a ve Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného
násilí při Radě vlády ČR (Zdena Prokopová).
Na podzim 2019 proškolila Zdena Prokopová a Marie
Vavroňová 4 třídy VOŠ zdravotnické školy na Praze 10.
Na zahraniční konferenci Rady vlády pro lidská práva
vystoupila 7. října 2019 v poslanecké sněmovně
s referátem Zdena Prokopová. Při té příležitosti ROSA
zahájila výstavu Tiché svědkyně (siluety žen zavražděných svými násilnými partnery).

„Trauma a domácí násilí“ - konference o bezdomovectví
pořádané MPSV proběhlo dne 7.listopadu 2019 ,
s referátem vystoupila Zdena Prokopová.

Zdena Prokopová vystoupila v České televizi v pořadu
Sama doma s tématem Dárcovství, tou dobou Česká televize vysílala kampaň Rosy. Martina Hronová, zástupkyně
ředitelky ROSA – centrum pro ženy z.s. a Zdeněk Hromádko, producent společnosti Cittadella, převzali totiž
koncem roku 2018 cenu za 1. místo v kategorii Cena
České televize v rámci Cen Fóra dárců s klipy, které na
podzim 2019 Česká televize charitativně vysílala v rámci
kampaně.
PhDr.Branislava Marvánová Vargová, vedoucí sociální
služby odborné poradenství zastupuje ROSA - centrum
pro ženy, z.s. v mezinárodní síti organizací WAVE
(Women Against Violence Europe, www.wavenetwork.org), která sdružuje více než 150 organizací aktivních proti násilí na ženách a domácímu násilí ze 41 zemí. V roce 2018 byla valnou hromadou sítě organizací
zvolena do správní rady WAVE, jejíž činnosti se po celý
rok 2019 aktivně věnovala. Kromě pravidelných on-line i
osobních jednání správní rady se účastnila také jednání
poradního orgánu členských zemí (Advisory Board),
25.výroční konference WAVE v Tallinu a podílela se na
editaci publikace WAVE Country report, která přináší informace a statistická data o situaci v oblasti domácího
násilí na ženách v jednotlivých zemích a také o situaci
specializovaných center ve 4 základních oblastech: specializované azylové domy, telefonní linky pro oběti domácího násilí, poradenská centra a centra pro oběti sexuálního násilí.
PhDr.Branislava Marvánová Vargová je předsedkyní Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného

násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
Kromě toho, že vede jednání Výboru a zastupuje Výbor
na jednáních Rady vlády se aktivně podílí na tvorbě programu jednotlivých jednání. V roce 2019 bylo klíčovým
úkolem dokončení Akčního plánu prevence domácího a
genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Každoročně se pak podílí na vyhodnocování plnění jednotlivých úkolů a přípravě Zprávy o plnění Akčního plánu, který se předkládá ke schválení Vládě ČR.
V roce 2019 byla PhDr.Branislava Marvánová Vargová
jmenována odbornou garantkou oblasti Bezpečí a život
bez násilí, jež je součástí připravované Strategie rovnosti
žen a mužů 2021+. Aktivně se podílela na přípravě strategických oblastí a vedla jednání pracovní skupiny, která
centrum pro ženy, z.s. JUDr.Helena Válková zmocněnkybyla k tomuto tématu zřízena. V listopadu 2019 reprezen- ně Rady vlády pro lidská práva.
tovala PhDr.Branislava Marvánová Vargová s aktivním
příspěvkem organizaci ROSA - centrum pro ženy, z.s. na
mezinárodní konferenci k tématu domácího násilí a jeho
prevence Stop the backlash – stop domestic violence,
která se konala v rámci finského předsednictví EU
v Helsinkách.
Návštěvy významných osobností v ROSE:
Dne 8.3.2019 nás osobně navštívila kanadská velvyslankyně paní Richardson. Děkujeme všem zaměstnancům
Embassy of Canada za podporu, jak materiální tak finanční. Na dar přispěli finančně zaměstnanci velvyslanectví.
Dne 25.listopadu 2019 navštívila a ocenila práci ROSA –

Dne 20.12.2019 navštívila Rosu s dárky pro AD nová
kanadská velvyslankyně Ayesha P.Bekhi

Děkujeme všem, kdo podpořili sbírku Energie pro ROSU. Aleš Michl, český ekonom, od prosince 2018 člen
bankovní
rady České národní banky
sbírku
podporoval. ROSA – centrum pro
ženy vybírala
prostředky na
náklady
na energie azylového domu s utajenou adresou pro ženy a děti
ohrožené domácím násilím.
Jsme rádi, že se najdou společnosti, které reálné pomáhají. Jako investiční
skupina Natland.
Zaplatíme tak provoz
azylového domu
(spotřebu energií) na
celý rok. Tým Natlandu
koupil dárky pro všechny děti i jejich maminky
na Vánoce. Děkujeme!

Příloha k účetní závěrce pro podnikatele ke dni 31.12. 2019
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 17 zaměstnanců na HPP či na částečný úvazek, v průběhu roku byly uzavírány
Dohody o provedení práce. Výše osobních
nákladů na tyto zaměstnance dosáhla výše
11.516 tis. Kč.
Příloha je zpracována ve zkráceném rozsahu, a to vzhledem 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, nehmotný majetek, zásoby ani
cenné papíry či majetkové účasti. Veškerá
aktiva účetní jednotky jsou krátkodobé po-

hledávky (poskytnuté provozní zálohy) a
krátkodobý finanční majetek.
Článek III.
Doplňující informace
Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani
ve výkazu zisku a ztrát žádné významné
položky, které by vyžadovaly zvláštní
vysvětlení s ohledem na hodnocení finanční situace a pro analýzu výkazů.
Účetní jednotka 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 1.3. 2020

Marie Vavroňová předsedkyně

Azylové ubytování

Zaměstnanci společnosti Rajapack uskutečnili sbírku pro azylový dům ROSA. A ne
poprvé. Zaměstnancům děkujeme. Český
Rajapack, stejně jako mateřská firma, jsou
sociálně odpovědná společnost a podporují ženy ve světě. Díky Rajapacku máme
darem zásobu kancelářských potřeb.

Sympatičtí muži a krásné ženy si 4.7.2019 oblékli své nejlepší červené šaty a pomohli vybírat peníze na charitu při 4. ročníku běhu
Red Dress Run v ulicích Prahy. Děkujeme pražským Hash House
Harriers, kteří charitativní akci s výtěžkem pro ROSA – centrum pro
ženy,z.s. iniciovali.

Děkujeme za velmi milé přijetí na Velvyslanectví
Francie v Praze, panu velvyslanci Rolandu Galharaguovi za morální podporu a pochopení pro problematiku domácího násilí a potřebě přijetí Istanbuslké
úmluvy. A samozřejmě Nadaci UP a UP Česká republika i FONDATION D'ENTREPRISE UP za podporu projektu Dětský úsměv zaměřený na pomoc a
práci s dětmi v azylovém domě .

ROSA byla při tom, když se v pátek 12.4.2019 konal druhý
ročník jedinečného galavečera ženského boxu. Děkujeme za
podporu Girl Power Boxing night a trenéru D. Táborskému,
který s návrhem podpory přišel. České a srbské šampionky
se utkaly v prostorách divadla Venuše ve Švehlovce. A myšlenku, že silné ženy v ringu podpoří ty, které pomoc potřebují, se podařilo realizovat. Děkujeme za finanční podporu a
zaslání DMS i divákům skvělého galavečera.

Děkujeme za podporu formou dotací a grantů:
Magistrátu hlavního města Praha, Městské části Praha 2,
Městské části Praha
4

Služba azylové ubytování je Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021. Registrační
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

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

ROSA - centrum pro ženy, z.s.
IČO 68405359
sídlo/fakturační adresa: Podolská 242/25, 147
00 Praha 4
Kancelář: Na Slupi 1483/14, 120 00 Praha 2
Tel./fax: +420 241 432 466
Hlavní e-mail: info@rosacentrum.cz
www.rosacentrum.cz
www.stopnasili.cz
Číslo účtu: 8399319/0800
Sbírkový účet: 2848609349/0800

ROSA - Informační a poradenské centrum pro
ženy oběti domácího násilí:
Na Slupi 1483/14, 120 00 Praha 2,
• konzultace jsou možné po telefonickém objednání na tel. čísle 241 432 466
Krizová linka 241 432 466, telefon poradny
739 709 764
SOS linka: 602 246 102
E-mail pro klientky: poradna@rosacentrum.cz
ROSA - Azylový dům s utajenou adresou
Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Telefon vedoucí AD: +420 736 739 467 (po-pá
9-15 hodin)
E-mail vedoucí AD: azyl@rosarosacentrum.cz

