ROSA - čentrum pro zený, z.s.

Výroční zprává zá rok 2018

Rosa v loňském roce oslavila 25 let činnosti. Začátky byly těžké, procházeli
jsme nelehkými obdobími. Byla to doba hledání, odchodů, úspěchů , čekání, zda přijdou dotace a kdy, ale také období, kdy jsme získávali první přátele a podporovatele,
získávali první uznání za naši práci.
Došlo k vybudování poradenského centra, azylového domu i bytů s utajenou
adresou. Začali jsme spolupracovat s řadou organizací i v zahraničí. Podařilo se
nám zachytit nástup sociálních sítí, přímo oslovovat prostřednictvím internetu mladé lidi. Snažíme se být aktivní i na poli prevence domácího násilí, násilí
v partnerských vztazích.
A čím přispěl v oné pomyslné pětadvacetileté šnůře let konkrétně ten loňský?
Obdrželi jsme například cenu Fóra dárců – cenu České televize za kampaň Děti svědci domácího násilí, Dvojí tvář.
Výrazně se začala měnit tvář našeho azylového domu, k čemuž přispěl i výtěžek z charitativního adventního koncertu České televize a spolupráce s nadací UP , která napomáhá rozvíjení programů pro děti v azylovém domě.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala všem ženám i mužům, kteří se podíleli na spolupráci, podporují a pomáhají ROSE.
Vážené kolegyně, přátelé, sponzoři, dovolte mi Vám všem poděkovat, vážím si Vaší podpory.
Marie Vavroňová, ředitelka ROSA

Rosa - centrum pro ženy, z.s. je nestátní nezisková Bankovní spojení : 8399319/0800
orgánizáče, která se ve sve činnosti zámeruje ná prí- Sbírkový účet:2848609349/0800
mou komplexní pomoč zenám - zázívájíčím či prezivsím domáčího násilí .
Posláním orgánizáče je pomáhát, provázet obeti domáčího násilí prostredničtvím registrovánýčh sočiálníčh sluzeb (odborne sočiální porádenství, ázýlove
ubýtování s utájenou ádresou).
Smýslem je poskýtnutí bezpečí, jistotý, posilování klientek, ábý nálezlý odhodlání á sílu výmánit se z čýklu
násilí. Rosá v rámči prevenče domáčího násilí á minimálizáče dopádu pártnerskeho násilí porádá preventivní áktivitý pro odbornou verejnost.
ROSA – centrum pro ženy, z.s.
Registrováná u Mestskeho soudu v Práze
pod L9420
Sídlo: Podolská 242/25, 147 00 Práhá 4
Porádná: Ná Slupi 14, 120 00 Práhá 2
IČO : 68405359
E- máil: info@rosá-os.čz
Web: www.rosá-os.čz, www.stopnásili.čz
Tel.:241 432 466, SOS linká 602 246 102(Po-pá 9-18)

Registrované sociální služby:
1) ROSA – Informáční á porádenske čentrum pro zený
obeti domáčího násilí

2) ROSA – Azylový dům s utajenou adresou

ROSA – Informační a poradenské centrum pro
ženy oběti domácího násilí

Ná telefoničke linče býlo práčovničemi IPČ zodpovezeno 1 593 telefonátu á ná SOS linče 420 telefonátu. V
máilove porádne býlo v IPČ v roče 2018 zodpovezeno
691 dotázu.

Registráče:2561884
Místo poskýtování sluzbý: Ná Slupi 14, Práhá 2
Vedoučí sluzbý: PhDr.Bránislává Márvánová Várgová V čelkovem součtu býlo v Informáčním á porádenTel.:241432466, SOS linká 602246102(Po-pá 9-18)
skem čentru ROSA poskýtnuto 2 881 telefoničkýčh á
e-máilovýčh odpovedí. V 26 prípádečh výuzilá telefonní linku Poličie ČR, v 58 prípádečh sočiální odbor neV roče 2018 se do Informáčního á porádenskeho čen- bo orgán sočiálne právní očhráný detí á v 210 prípátrá ROSA dostávilo 318 novýčh klientek, 1851 opáko- dečh rodiná, príbuzní nebo známí obeti.
váne, kterým býlo poskýtnuto čelkem 1 460 sočiálne Vsečhný klientký, ktere výuzilý moznost osobníčh
terápeutičkýčh konzultáčí, 795 sočiálne-právníčh konkonzultáčí v IPČ ROSA uvedlý, ze májí zkusenost s
zultáčí á 63 právníčh konzultáčí. Klientkám v príme
psýčhičkým násilím, 248 klientek (70,5%) uvedlo, ze
peči býlo poskýtnuto čelkem 9 238 ukonu v delče 4
má zkusenost s násilí fýzičkým (pričemz 106 z ničh
620 hodin. Práčovniče poskýtují porádenství ve dvojizázilo skrčení (tedý 30,1%), 70 zen (čelýčh 20%, tedý
či. Týto ukoný záhrnují krome výse zmínenýčh sočiálpetiná zen) , zázilo bití v tehotenství, 61 zen (17,3%)
ne-terápeutičkýčh, sočiálne-právníčh táke konzultáče
kopání á 43 (tedý 12,2%) ohrozování nozem nebo jiosobní, krizovou intervenči, identifikáči rizik, výtvorenou zbrání), s ekonomičkým násilím se setkálo 247
ní bezpečnostního á individuálního plánu. V roče 2018
klientek (70,2%) á obetí sexuálního násilí se stálo
býlo ná zákláde zádosti Poličie ČR, orgánu sočiálne
161 (45,7%) klientek, pričemz 32 (9,1%) z ničh býlo
právní očhráný detí nebo soudu výpráčováno 68 odznásilneno.
bornýčh zpráv.

Čelkem 72 klientek (20,5%) uvedlo, ze pártner prímo
nápádl jejičh deti á 124 zen (35,2%) uvedlo, ze pártner detem nádávál. Čelkem 179 klientek (50,9%)
uvedlo, ze deti, ktere výrustájí v domáčnosti, jsou
svedký násilí. Poličie resilá situáči klientek v 85 prípádečh (24,1 % - mírný nárust oproti predčhozímu roku), k výkázání páčhátele doslo ve 13 prípádečh (12
prípádu v roče 2017) – v 15 pročentečh náhlásenýčh
prípádu. V 9 prípádečh býlá situáče resená jáko trestný čin, ve 14 prípádečh jáko prestupek, v ostátníčh
prípádečh nedoslo k zádne klásifikáči á situáče býlá
resená domluvou.
Psychické násilí
ponižování, sniž., zesměš.
vydírání, zastr.
výhrůžky zabitím
nadávky, vulgarismy
kontrola, zákazy, příkazy
křik
omezování a izolace
partner žárlí
muž vyžaduje poslušnost
výhrůžky sebevraždou
výhrůžky zbraní
pronásledování
další psychické

352
334
313
118
308
306
308
214
236
279
124
54
85
212

100 %
95,0 %
89,0 %
33,5 %
87,5 %
86,9 %
87,5 %
60,8 %
67,0 %
79,3 %
35,2 %
15,3 %
24,2 %
60,2 %

Fyzické násilí
opakované facky
bití, rány pěstí
bití do hlavy
bití v těhotenství
škrcení
kopání
sražení, pád, prohození
ohrož,střelnou zbraní
ohrožování nožem apod.
trhání vlasů
kroucení rukou
další fyzické

248
147
149
118
70
106
61
131
13
43
25
52
118

70,5 %
41,8 %
42,3 %
33,5 %
19,9 %
30,1 %
17,3 %
37,2 %
3,7 %
12,2 %
7,1 %
14,8 %
33,5 %

Ekonomické
žádné peníze nedává partner
muž dává málo peněz
žena si musí říkat o peníze
žena má zakázáno pracovat
žena musí odevzdávat peníze
další ekonomické

247
100
184
185
48
34
108

70,2 %
28,4 %
53,1 %
52,6 %
13,6 %
9,7 %
30,7 %

Sexuální násilí
vynucený sex
znásilněna
nepříjemné praktiky
další sexuální

161
137
32
75
52

45,7 %
38,9 %
9,1 %
21,3 %
14,7 %

Bezpečí

255

partner žárlí
partner vlastní zbraň
útoky častější/brutálnější
potřebovala po napadení zdravot. pomoc
p. nadává dětem
p. napadl děti
p. napadl zvíře
má z něj strach
strach že ji zabije
vyhledala během 12m. pomoc
už se pokusila odejít

174
44
125
76

49,4
12,5
35,5
21,6

124
72
35
216
87
187
162

35,2
20,5
9,9
61,4
24,7
53,1
46,1

Partner

190

pije, drogy, závislost

124

35,2 %

58
56
81

16,5 %
15,9 %
23,1 %

již spáchal trestný čin
byl odsouzen, v podmínce
zažil jako dítě týrání

Opákováne státistiký potvrzují, ze domáčí násilí zází% vájí lide bez ohledu ná sve vzdelání či sočiální postáve%
ní.
%
% Mezi obeťmi domáčího násilí jsou nejčásteji zástoupený zený se s výsokoskolským á stredoskolským vzde%
láním.
%
% Podíl SS á VS vzdelánýčh zen dlouhodobe roste, stejne
% ják jsou týto skupiný zástoupený v bezne populáči.
%
%
%

Policie

85

24,1 %

ona volala Policii
trestný čin DN
vykázání
přestupek

72
9
13
14

20,5
2,6
3,7
4,0

%
%
%
%

ROSA – Azylový dům s utajenou adresou
Vedoučí sluzbý: Bč. Zuzáná Ilečková, Dis.
tel. 736 739 467 ( 9 - 15)
Sluzbá ROSA – ázýlový dum s utájenou ádresou pro
zený obeti domáčího násilí v nepríznive sočiální situáči áktuálne ohrozeným domáčím násilím umoznuje
zenám á jejičh detem zájistit formou pobýtove sluzbý
bezpečí pred násilným pártnerem.

Deti se zučástnilý 32 herníčh skupin.
V AD se reálizoválo 8 ákčí pro deti á mátký.
Klientký á jejičh deti ábsolvoválý 24 Dílniček s Jánou
Sluzbá eviduje 8 odmítnutýčh klientek, 5 z duvodu
kápáčitý á 3 z jinýčh duvodu.
Čelkem 14 zen á 20 detí ukončilo pobýt v AD – z toho
3 zený odeslý do dálsíčh ázýlovýčh zárízení, 2 zený do
sočiálníčh býtu á 4 zený do podnájmu, 1 zená do vlástního býtu á 1 se vrátilá zpet k rodičum zá hrániče ČR,
2 zený ke kámárádče nebo známým á 1 do jine sluzbý.

Sluzbá poskýtuje nejen ubýtování, ále i odbornou peči
formou sočiálne právního á sočiálne psýčhologičkeho porádenství ták, ábý se klientký dokázálý výrov- Sluzbá ázýlove ubýtování je finánčováná z projeknát s prozitým násilím á vrátit se zpet do zivotá bez tu „Podporá výbránýčh druhu sočiálníčh sluzeb v krájske
síti sočiálníčh sluzeb ná uzemí hl. m. Práhý“ reg. č.
násilí á vest sámostátný zivot.
Sočiální sluzbá ázýlove ubýtování je reálizováná
v ázýlovem dome á dvou ázýlovýčh býtečh s utájenou
ádresou. Čelková kápáčitá luzek sluzbý je 35.
Delká poskýtování sluzbý je dle zákoná o sočiálníčh
sluzbáčh 108/2016 stánovená zprávidlá nepresáhujíčí
dobu jednoho roku. Čílovou skupinou sočiální sluzbý
jsou zený – obeti domáčího násilí á jejičh deti.
Sočiální sluzbá býlá behem roku 2018 poskýtnutá
čelkem 53 osobám. Z toho býlo 22 zen á 31 detí.

ČZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 ná roký 2017 – 2018
Projekt PODPORA VYBRANYČH DRUHU SOČIALNIČH SLUZEB V KRAJSKE SITI SOČIALNIČH SLUZEB NA UZEMI HL. M.
PRAHY je spolufinánčován Evropskou unií. Projekt je zámeren ná zájistení dostupnosti poskýtování á rozvoj výbránýčh druhu sočiálníčh sluzeb v souládu se Strednedobým
plánem rozvoje sočiálníčh sluzeb ná uzemí hl. m. Práhý ná
období 2016 – 2018.

Meníme ázýlový dum
V prosinči 2017 býl jeden z Adventníčh končertu Česke televize venován Rose. Výtezek býl určen ná potrebne ádáptáče v ázýlovem dome. Azýlový dum ROSA
je v pronájmu od mestske části , která muselá odsouhlásit zmený v objektu. Jednání probíhálo od podzimu
roku 2017. V dubnu 2018 býlá podáná zádost ná
uprávu dodátku k nájmu objektu. Rádá mestske části
dodátek odsouhlásilá v srpnu 2018. Po obdrzení penez ze sbírký – jsme se rozhodli, vzhledem k vetsímu
obnosu získánýčh finánčí, zmenit čelý sýstem topení
v ázýlovem dome ná ustrední topení. Projektánt ná
podzim zpráčovál projektovou dokumentáči . Vzhledem k tomu, ze se protáhlá jednání s mestskou částí,
probehne výmená topneho sýstemu z wáw ná ustrední topení ná járe 2019 áz skončí topná sezoná. Práve
zmená výtápení býlá podporená ádventním končertem. Snázíme se ále zátím výbávit á zlepsit prostredí i
jinák. Díký podpore projektu „Podporá výbránýčh
druhu sočiálníčh sluzeb ná uzemí hl.m.Práhý reg.č.
ČZ.03.2.60/.0./15 006/0006085 ná roký 2017 – 2018.
” Máme novou zásobní velkou skrín ná potrávinovou

pomoč, dvoje ákumuláční kámná ná místo wáw ve
studovne á herne pro deti. Nejvetsí výdáj nás tedý
teprve čeká. Jsme rádi, ze nám se zmenámi pomohlá
designerká Jáná Murinová, bárvý jsme dostáli dárem
od Primálexu. A ázýlový dum se mení pred očimá. Jde
o nove sestávý kučhýní, obkládý, nove podláhý, nove
stolý, bárevne zidle, postele á hlávne skvele velke skríne, luzkoviný átd. Dekujeme i vsem, kterí nás behem
ádventníčh končertu podporili, protoze nove topení v
čelem dome bude ekonomičký uspornejsí á hlávne
bezpečnejsí.

PROJEKTY
Projekt Dětský úsměv: azylový dům ROSA podporuje v letečh 2018 – 2020 UP Česká republika á La
Fondation d’enterprise UP. Pro deti, ktere pričházejí se svými máminkámi, obeťmi domáčího násilí, budujeme v ázýlovem dome prátelske á bezpečne
prostredí s odborným zázemím. Násím zámerem je
proto posílit pomoč detem formou herní terápie, árterápie, muzikoterápie, reláxáčníčh tečhnik.

Zámestnánči společnosti UP Česká republiká s práčovničemi ázýloveho domu ROSA společne priprávili
krásný podzimní detský den. Od studánký pod Beránkem áz k letisti Točná, kde je krásne detske hriste, čekálo skupinký detí plnení ukolu.

Skákání, házení, propletání se pávučinou, hádání predmetu (deti májí výbornou pámeť), sbírání á trídení
odpádku, ktere do lesá nepátrí, hádání zvírátek á jejičh
stop. Ná záver melý deti priprávene prekvápení á občerstvení. Dekujeme zámestnánčum společnosti UP
Mezi podporene áktivitý pátrí skupiný s herní tetou
Česká republiká zá krásne odpoledne.
(árteterápie, muzikoterápie, tvurčí dílničký), individuální práče s detmi – pedágogičko-vzdeláváčí áktivitý,
posílení vázbý mátká – díte – formou skupinek á dílniček. Jedním z čílu projektu je i podporá dálsíčh áktivit – kulturní ákče, zápojení do společenskeho zivotá,
výletý.

Vy rozhodujete, my pomáháme
Máloobčhodní retezeč Tesčo, který v Česke republiče
v součásne dobe provozuje nečele dve stovký prodejen, opákováne venuje peníze lokálním neziskovým
orgánizáčím prostredničtvím prográmu Vy rozhodujete, my pomáháme. Zákázníči prostredničtvím hlásováčíčh zetonu výbírájí jeden z projektu, ktere se v
dáne lokálite do prográmu zápojilý. ROSA
s projektem Dětský úsměv získálá ná podporu potreb detí v ázýlovem dome 30.000Kč.

A já jsem ho milovala
ROSA v rámči prevenče násilí ve vztázíčh výdálá novou publikáči s titulkem A já jsem ho miloválá. Obsáhuje skutečne príbehý ktere sepsálá sočiální práčovniče čentrá ROSA Mgr. Petrá Sučhánová

Týto príbehý jsou pro náse součásne klientký, pomáhájíčí i verejnost nesmírne dulezite, protoze kombinují ulevne uvedomení ve smýslu “nejsem v tom sámá”,
nádeji, ze “se to dá zvládnout” á inspiráči “tohle bý mi
táký mohlo pomoči”. Popsáne príbehý jsou uprímne
zpovedi, ktere májí pro výprávejíčí terápeutičký učinek. Kdýz uz si hrdinký násičh príbehu muselý sáhnout ná dno, čoz se zmenit nedá, mohou sve zkusenosti predát á trebá návest jinou zenu, ábý neopákoválá
stejne čhýbý nebo nefunkční postupý. Odborne sočiální porádenství v orgánizáči ROSA je zálozene ná prinčipu “zená pomáhá zene”.
Projekt, díký kteremu jsme mohli
knízku výdát, podporil Nádáční fond
AVAST

Činnost Informačního a poradenského centra
podpořily Lesy ČR. Krome príme práče s obeťmi jsme
se ták zámerili i ná prevenči násilí, formou webovýčh stránek,
prostredničtvím FB stránekProjekt podporilý grántem Lesý Česke republiký v roče 2018.

hlávního mestá Práhý. Pláketá býlá predáná ná Obvodním reditelství Poličie pro Práhu IV plk. Románem
Wopátem. ROSA vede jiz od r.20106 interdisčiplinární
tým proti násilí ná zenáčh ná Práze 4 , jehoz součástí
jsou i zástupči Poličie.

Oslava 25 let
ROSA oslávilá v zárí 2018 jiz 25 let pomoči zenám. Zá
tu dobu dokázálá mnohe. Doslo k výbudování porádenskeho čentrá, otevrení prvního ázýloveho domu i
V rámči prevenče násilí nápríklád bezplátne probehlý býtu s utájenou ádresou, ROSA ále predevsím pomohbesedý á skolení pro studentý stredníčh á výssíčh od- lá velke ráde zen á jejičh detí: formou opákováneho
bornýčh skol. ( Láubeho skolá , VOS Práhá 6 á SOS, V0S psýčhosočiálního porádenství poskýtlá opákovánou
Sočiálne právní Práhá 10 , Jáhodová)
Další aktivity
Zdená Prokopová á Márie Vávronová býlý očenený
pláketou Krájskeho reditelství poličie hlávního
mestá Práhý zá
prínos pri budování pártnerství á
spolupráče s
Krájským reditelstvím poličie

pomoč 10 448 klientkám, ázýlove ubýtování pomohlo
zá období 1998-2018 čelkem 356 zenám á 413 detem
á zá tuto dobu poskýtlá 42 491 telefoničkýčh krizovýčh intervenčí.

Akreditované kurzy
Zdená Prokopová á PhDr. Bránislává Márvánová- Várgová usporádálý 16.5.2018 kurz s ákreditáčí MPSV
pro sočiální práčovníký Spečifiká práče s obetí domáčího násilí. Čílem vzdeláváčího prográmu s ákreditáčí
Zdena Prokopová zástupuje ROSU v ČZL á ve Výbo- MPSV býlo zvýsení profesníčh kompetenčí práčovníru pro prevenči domáčího násilí á genderove podmí- ku týkájíčíčh se problemátiký domáčího násilí, zejmená prohlouben sčhopnosti identifikovát prípádý doneneho násilí pri Ráde vládý ČR.
PhDr.Branislava Marvánová Vargová zástupuje RO- máčího násilí.
SU v záhráničí. Je predsedkýní Výboru pro prevenči
K 25.listopadu proběhl Den otevřených dveří pro
domáčího násilí á genderove podmíneneho násipráčovníký sočiálníčh referátu, poličie, pomáhájíčíčh
lí .Uzče spolupráčuje s Urádem vládý.
orgánizáčí k Mezinárodnímu dni proti násilí ná zenáčh.

Ocenění
Rosá obdrzelá 1.místo čený Česke televize v rámči
udelování čen Forá dárču. (Videá: Dvojí tvár, Deti
svedči DN. Tvurčí tým: rezie Petr Dvoráček, kámerá
Robert Sisák, produkče Čittádellá Produčtion zástoupená Zdenkem Hromádkem á Mártiná Hronová zá
Rosu.
Spotý Dvojí tvár, Deti svedči domáčího násilí, Sousedká budou součástí kámpáne proti násilí á ná podporu
obetí Stopnásilí.čz v roče 2019. Vítez teto kátegorie,
krome očenení dostává i moznost odvýsílání čháritátivníčh spotu v dálsím roče v Česke televizi .

Spotý býlý výrobený zá podporý grántu Slowák Čzečh
Womens Fund. Prvotní námet výsel z ROSY, pote je
rozpráčovál sčenáristá á reziser Petr Dvoráček. Krome páná reziserá á produčentá dekujeme zá skvele
záberý Robertá Sisáká á vsem dálsím lidem v týmu
společnosti Čittádellá. Spolupráčujeme od roku 2015
á jsou to lide kreátivní, s velkou čitlivostí k temátu á
nádsením točit. Očenene spotý nájdete ná: https://
ýoutu.be/BbEhfVbNBMs , https://ýoutu.be/
mMZEb_0Ll2I , https://ýoutu.be/gM6nU65vXGč

Příloha k účetní závěrce pro podnikatele ke dni
31.12. 2018
Článek I.
Obecné údaje
Učetní jednotká:
ROSA – čentrum pro zený, z.s.
Podolská 25
147 00 Práhá 4
IČO: 68405359

ný májetek, zásobý áni čenne pápírý či májetkove učásti.
Veskerá áktivá učetní jednotký jsou krátkodobe pohledávký
(poskýtnute provozní zálohý) á krátkodobý finánční májetek.
Článek III.
Doplňující informace
Učetní jednotká nevýkázuje v rozváze áni ve výkázu zisku á
ztrát zádne význámne polozký, ktere bý výzádoválý zvlástní
výsvetlení s ohledem ná hodnočení finánční situáče á pro
ánálýzu výkázu.
Učetní jednotká nemá májetek zátízený zástávním právem
nebo večným bremenem áni májetek, jehoz trzní čená bý
býlá výrázne nizsí nez zustátková učetní čená.
Učetní jednotká nemá pohledávký víče dnu po lhute splátnosti áni závázký 180 á víče dnu po lhute. Nemá áni závázký
krýte podle zástávního prává, či závázký nevýučtováne v
učetničtví á neuvedene v rozváze.

Předmět činnosti: Pomoč obetem domáčího násilí
Ubýtování v ázýlovem dome
Nezisková orgánizáče: spolek
Účetní jednotka melá behem učetního období 15 zámestnánču ná HPP či ná částečný uvázek, v prubehu roku býlý
uzávíráný Dohodý o provedení práče. Výse osobníčh nákládu ná týto zámestnánče dosáhlá výse 10.078 tis. Kč.
Prílohá je zpráčováná ve zkráčenem rozsáhu, á to vzhledem
k tomu, ze učetní jednotká nemá zákonnou povinnost mít
učetní záverku overenou áuditorem.
V Práze dne 4.3. 2019
Článek II.
Informace o účetních metodách
Učetní jednotká nemá ve vlástničtví zádný hmotný, nehmot-

Márie Vávronová – predsedkýne

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

Sluzbá ázýlove ubýtování je finánčováná z projektu „Podporá výbránýčh druhu sočiálníčh sluzeb v krájske síti
sočiálníčh sluzeb ná uzemí hl. m. Práhý“ reg. č. ČZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 ná roký 2017 – 2018
Projekt PODPORA VYBRANYČH DRUHU SOČIALNIČH SLUZEB V KRAJSKE SITI SOČIALNIČH SLUZEB NA UZEMI
HL. M. PRAHY je spolufinánčován Evropskou unií. Projekt je zámeren ná zájistení dostupnosti poskýtování á
rozvoj výbránýčh druhu sočiálníčh sluzeb v souládu se Strednedobým plánem rozvoje sočiálníčh sluzeb ná uzemí hl. m. Práhý ná období 2016 – 2018.

Dále nás podporují :

Alena Černická (Metalco Testing)

Ondřej Bušta (Com-PASS Advisory, s.r.o)

Děkujeme také všem ostatním dárcům, kteří pravidelně přispívají na účet ROSA, posílají DMS.

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

Pomoc ženám, obětem domácího násilí

