
    Vý roč ní   zprá vá zá rok 2018 

ROSA -  čentrum pro z ený, z.s. 





 Rosa v loňském roce oslavila 25 let činnosti. Začátky byly těžké, procházeli 

jsme  nelehkými obdobími. Byla to doba hledání, odchodů, úspěchů , čekání, zda při-

jdou 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 mla-

dé 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 kon-

certu 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 po-

máhají 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 nestá tní  nezisková  
orgánizáče, která  se ve sve  č innosti záme r uje ná pr í -
mou komplexní  pomoč z ená m -  záz í vájí čí m č i pr ez i-
vs í m domá čí ho ná silí  . 
 
Poslá ní m orgánizáče je pomá hát, prová zet obe ti do-
má čí ho ná silí  prostr edničtví m registrováný čh sočiá l-
ní čh  sluz eb  (odborne  sočiá lní  porádenství , ázýlove  
ubýtová ní  s utájenou ádresou).  
Smýslem je poskýtnutí  bezpeč í , jistotý,  posilová ní  kli-
entek, ábý nálezlý odhodlá ní  á sí lu výmánit se z čýklu 
ná silí . Rosá v rá mči prevenče domá čí ho ná silí  á mini-
málizáče dopádu  pártnerske ho ná silí  por á dá  preven-
tivní  áktivitý pro odbornou ver ejnost. 
 
 
ROSA – centrum pro ženy, z.s. 
Registrová ná u Me stske ho soudu v Práze  
pod L9420 
Sí dlo: Podolská  242/25, 147 00 Práhá 4 
Porádná: Ná Slupi 14, 120 00 Práhá 2 
IČ O : 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) 
 

Bankovní spojení :   8399319/0800 
Sbírkový účet:2848609349/0800 
 

 
Registrované sociální služby: 
 
1) ROSA – Informáč ní  á porádenske  čentrum pro z ený  
obe ti domá čí ho ná silí   
 
2) ROSA – Azylový dům s utajenou adresou  



ROSA –   Informační a poradenské centrum  pro   

ženy  oběti domácího násilí  

Registráče:2561884 

Mí sto poskýtová ní  sluz bý:  Ná Slupi 14, Práhá 2  

Vedoučí  sluz bý: PhDr.Bránislává Márvá nová  Várgová  

Tel.:241432466, SOS linká 602246102(Po-pá  9-18) 

  

V roče 2018 se do Informáč ní ho á porádenske ho čen-

trá  ROSA dostávilo 318 nový čh klientek, 1851 opáko-

váne , který m býlo poskýtnuto čelkem 1 460 sočiá lne  - 

terápeutičký čh konzultáčí , 795 sočiá lne -prá vní čh kon-

zultáčí  á 63 prá vní čh konzultáčí . Klientká m v pr í me  

pe č i býlo poskýtnuto čelkem 9 238   u konu  v de lče   4 

620 hodin. Práčovniče poskýtují  porádenství  ve dvoji-

či. Týto u koný záhrnují  krome  vý s e zmí ne ný čh sočiá l-

ne -terápeutičký čh, sočiá lne -prá vní čh táke  konzultáče 

osobní , krizovou intervenči, identifikáči rizik, výtvor e-

ní  bezpeč nostní ho á individuá lní ho plá nu. V roče 2018 

býlo ná zá kláde  z á dosti Poličie Č R, orgá nu  sočiá lne  

prá vní  očhráný de tí  nebo soudu  výpráčová no 68 od-

borný čh zprá v.  

Ná telefoničke  linče býlo práčovničemi IPČ zodpove -

zeno 1 593 telefoná tu  á ná SOS linče 420 telefoná tu . V 

máilove  porádne  býlo v IPČ v roče 2018 zodpove zeno 

691 dotázu .   

V čelkove m souč tu  býlo v Informáč ní m á poráden-

ske m čentru ROSA poskýtnuto 2 881 telefoničký čh á 

e-máilový čh odpove dí . V 26 pr í pádečh výuz ilá telefon-

ní  linku Poličie  Č R, v 58 pr í pádečh sočiá lní  odbor ne-

bo orgá n sočiá lne  prá vní  očhráný de tí  á v 210 pr í pá-

dečh rodiná, pr í buzní  nebo zná mí  obe ti. 

Vs ečhný klientký, ktere  výuz ilý moz nost osobní čh 

konzultáčí  v IPČ ROSA uvedlý, z e májí  zkus enost s 

psýčhičký m ná silí m, 248 klientek (70,5%)  uvedlo, z e 

má  zkus enost s ná silí  fýzičký m (pr ič emz  106 z ničh  

záz ilo s krčení   (tedý 30,1%), 70 z en  (čelý čh 20%, tedý 

pe tiná z en) , záz ilo bití  v te hotenství , 61 z en (17,3%) 

kopá ní  á 43 (tedý 12,2%) ohroz ová ní  noz em nebo ji-

nou zbrání ), s ekonomičký m ná silí m se setkálo 247 

klientek  (70,2%)  á obe tí  sexuá lní ho ná silí  se stálo 

161 (45,7%) klientek, pr ič emz  32  (9,1%) z ničh býlo 

zná silne no.  



Čelkem 72 klientek (20,5%)  uvedlo, z e pártner pr í mo 

nápádl jejičh de ti á 124 z en (35,2%) uvedlo, z e párt-

ner de tem nádá vál. Čelkem 179 klientek  (50,9%) 

uvedlo, z e de ti, ktere  výru stájí  v domá čnosti, jsou 

sve dký ná silí . Poličie r es ilá situáči klientek v 85 pr í pá-

dečh (24,1 % -  mí rný  ná ru st oproti pr edčhozí mu ro-

ku),  k výká zá ní  páčhátele dos lo ve 13 pr í pádečh (12 

pr í pádu  v roče 2017) – v 15 pročentečh náhlá s ený čh 

pr í pádu .  V 9 pr í pádečh býlá situáče r es ená jáko trest-

ný  č in, ve 14 pr í pádečh jáko pr estupek, v ostátní čh 

pr í pádečh nedos lo k z á dne  klásifikáči á situáče býlá 

r es ená domluvou.  

 

 

Psychické násilí 352 100 % 

ponižování, sniž., zesměš. 334 95,0 % 
vydírání, zastr. 313 89,0 % 
výhrůžky zabitím 118 33,5 % 
nadávky, vulgarismy 308 87,5 % 
kontrola, zákazy, příkazy 306 86,9 % 
křik 308 87,5 % 
omezování a izolace 214 60,8 % 
partner žárlí 236 67,0 % 
muž vyžaduje poslušnost 279 79,3 % 
výhrůžky sebevraždou 124 35,2 % 
výhrůžky zbraní 54 15,3 % 
pronásledování 85 24,2 % 
další psychické 212 60,2 % 

Fyzické násilí 248 70,5 % 

opakované facky 147 41,8 % 
bití, rány pěstí 149 42,3 % 
bití do hlavy 118 33,5 % 
bití v těhotenství 70 19,9 % 
škrcení 106 30,1 % 
kopání 61 17,3 % 
sražení, pád, prohození 131 37,2 % 
ohrož,střelnou zbraní 13 3,7 % 
ohrožování nožem apod. 43 12,2 % 
trhání vlasů 25 7,1 % 
kroucení rukou 52 14,8 % 
další fyzické 118 33,5 % 

Ekonomické 247 70,2 % 

žádné peníze nedává partner 100 28,4 % 
muž dává málo peněz 184 53,1 % 

žena si musí říkat o peníze 185 52,6 % 

žena má zakázáno pracovat 48 13,6 % 

žena musí odevzdávat peníze 34 9,7 % 

další ekonomické 108 30,7 % 

Sexuální násilí 161 45,7 % 

vynucený sex 137 38,9 % 
znásilněna 32 9,1 % 
nepříjemné praktiky 75 21,3 % 
další sexuální 52 14,7 % 



 

 

 

 

   

 

Opákováne  státistiký potvrzují , z e domá čí  ná silí  záz í -

vájí  lide  bez ohledu ná sve  vzde lá ní  č i sočiá lní  postáve-

ní .  

Mezi obe ťmi domá čí ho ná silí  jsou nejč áste ji zástoupe-

ný z ený se s výsokos kolský m á str edos kolský m vzde -

lá ní m.  

Podí l SS  á VS  vzde láný čh z en dlouhodobe  roste, stejne  

ják jsou týto skupiný zástoupený v be z ne  populáči.  

Bezpečí 255  

partner žárlí 174 49,4 % 
partner vlastní zbraň 44 12,5 % 
útoky častější/brutálnější 125 35,5 % 
potřebovala po napadení zdra-
vot. pomoc 

76 21,6 % 

p. nadává dětem 124 35,2 % 
p. napadl děti 72 20,5 % 
p. napadl zvíře 35 9,9 % 
má z něj strach 216 61,4 % 
strach že ji zabije 87 24,7 % 
vyhledala během 12m. pomoc 187 53,1 % 
už se pokusila odejít 162 46,1 % 

Partner 190   

pije, drogy, závislost 124 35,2 % 

již spáchal trestný čin 58 16,5 % 
byl odsouzen, v podmínce 56 15,9 % 
zažil jako dítě týrání 81 23,1 % 

Policie 85 24,1 % 

ona volala Policii 72 20,5 % 
trestný čin DN 9 2,6 % 

vykázání 13 3,7 % 

přestupek 14 4,0 % 



ROSA – Azylový dům s utajenou adresou 
Vedoučí  sluz bý: Bč. Zuzáná Ileč ková , Dis. 
tel. 736 739 467   ( 9 - 15) 
 
Sluz bá ROSA – ázýlový  du m s utájenou ádresou  pro 
z ený obe ti domá čí ho ná silí  v nepr í znive  sočiá lní  situá-
či áktuá lne  ohroz ený m domá čí m ná silí m umoz n uje 
z ená m á jejičh de tem zájistit formou pobýtove  sluz bý 
bezpeč í  pr ed ná silný m pártnerem.    
 
Sluz bá poskýtuje nejen ubýtová ní , ále i odbornou  pe č i 
formou sočiá lne  prá vní ho á sočiá lne  psýčhologičke -
ho  porádenství   ták,  ábý se klientký doká zálý výrov-
nát  s proz itý m ná silí m á vrá tit se zpe t do z ivotá bez 
ná silí  á ve st sámostátný  z ivot.  
 
Sočiá lní  sluz bá ázýlove  ubýtová ní  je reálizová ná 
v ázýlove m dome  á dvou ázýlový čh býtečh s utájenou 
ádresou.  Čelková  kápáčitá lu z ek sluz bý je 35. 
De lká poskýtová ní  sluz bý je dle zá koná o sočiá lní čh 
sluz bá čh 108/2016 stánovená zprávidlá nepr esáhují čí  
dobu jednoho roku.  Čí lovou skupinou sočiá lní  sluz bý 
jsou z ený – obe ti domá čí ho ná silí  á jejičh de ti.  
 
Sočiá lní  sluz bá býlá be hem  roku 2018  poskýtnutá 
čelkem 53 osobá m. Z toho býlo 22 z en á 31 de tí .  

De ti se zu č ástnilý 32 herní čh  skupin. 
V AD se reálizoválo 8 ákčí  pro de ti á mátký. 
Klientký á jejičh de ti ábsolvoválý 24 Dí lnič ek s Jánou 
Sluz bá eviduje 8 odmí tnutý čh klientek, 5 z du vodu 
kápáčitý á 3 z jiný čh du vodu . 
Čelkem 14 z en á 20 de tí  ukonč ilo pobýt  v AD – z toho 
3 z ený odes lý do dáls í čh ázýlový čh zár í zení , 2 z ený do 
sočiá lní čh býtu  á 4 z ený do podná jmu, 1 z ená do vlást-
ní ho býtu á 1 se vrá tilá zpe t k rodič u m zá hrániče Č R, 
2 z ený ke kámárá dče nebo zná mý m á 1 do jine  sluz bý. 
 
 
Sluz bá ázýlove  ubýtová ní  je finánčová ná z projek-
tu „Podporá výbráný čh druhu  sočiá lní čh sluz eb v krájske  
sí ti sočiá lní čh sluz eb ná u zemí  hl. m. Práhý“ reg. č . 
ČZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 ná roký 2017 – 2018 
Projekt PODPORA VYBRANY ČH DRUHU  SOČIA LNI ČH SLU-
Z EB V KRAJSKE  SI TI SOČIA LNI ČH SLUZ EB NA U ZEMI  HL. M. 
PRAHY je spolufinánčová n Evropskou unií . Projekt je záme -
r en ná zájis te ní  dostupnosti poskýtová ní  á rozvoj výbrá-
ný čh druhu  sočiá lní čh sluz eb v souládu se Str edne dobý m 
plá nem rozvoje sočiá lní čh sluz eb ná u zemí  hl. m. Práhý ná 
období  2016 – 2018. 

 
                            



Me ní me ázýlový  du m   

V prosinči 2017 býl jeden z Adventní čh končertu  Č es-

ke  televize  ve nová n Rose.  Vý te z ek  býl urč en ná po-

tr ebne  ádáptáče v ázýlove m dome . Azýlový  du m ROSA 

je v proná jmu od me stske  č á sti , která  muselá odsou-

hlásit zme ný v objektu. Jedná ní  probí hálo od podzimu 

roku 2017.  V dubnu 2018 býlá podá ná z á dost ná 

u právu dodátku k ná jmu objektu. Rádá me stske  č á sti 

dodátek odsouhlásilá v srpnu 2018. Po obdrz ení  pe-

ne z ze sbí rký – jsme  se rozhodli, vzhledem k ve ts í mu 

obnosu  zí skáný čh finánčí ,  zme nit čelý  sýste m topení  

v ázýlove m  dome  ná u str ední  topení . Projektánt ná 

podzim zpráčovál  projektovou dokumentáči . Vzhle-

dem k tomu, z e se protá hlá jedná ní  s me stskou č á stí , 

probe hne vý me ná topne ho sýste mu z wáw ná u str ed-

ní  topení  ná jár e 2019 áz  skonč í  topná  sezoná. Prá ve  

zme ná výtá pe ní  býlá podpor ená ádventní m končer-

tem. Snáz í me se ále zátí m výbávit á zleps it prostr edí  i 

jinák. Dí ký podpor e projektu „Podporá výbráný čh 

druhu  sočiá lní čh sluz eb ná u zemí  hl.m.Práhý reg.č . 

ČZ.03.2.60/.0./15 006/0006085 ná roký 2017 – 2018. 

”  Má me novou zá sobní  velkou skr í n  ná potrávinovou 

pomoč,  dvoje ákumuláč ní  kámná  ná mí sto wáw ve 

studovne  á herne  pro de ti. Nejve ts í  vý dáj  ná s tedý 

teprve č eká . Jsme rá di, z e ná m se zme námi pomohlá 

designe rká Jáná Murinová , bárvý jsme dostáli dárem 

od Primálexu. A ázýlový  du m se me ní  pr ed oč imá. Jde 

o nove   sestávý kučhýní , obkládý, nove  podláhý, nove  

stolý, bárevne  z idle, postele á hlávne  skve le  velke  skr í -

ne , lu z koviný átd. De kujeme i vs em, kter í  ná s be hem 

ádventní čh končertu  podpor ili, protoz e nove  topení  v 

čele m dome  bude ekonomičký u sporne js í  á hlávne  

bezpeč ne js í .  





PROJEKTY 
Projekt   Dětský úsměv: azylový dům ROSA  podpo-
ruje v letečh 2018 – 2020  UP Česká republika á La 
Fondation d’enterprise UP.  Pro de ti, ktere  pr ičhá ze-
jí  se svý mi máminkámi, obe ťmi domá čí ho ná si-
lí ,  budujeme v ázýlove m dome  pr á telske  á bezpeč ne  
prostr edí  s odborný m zá zemí m. Nás í m zá me rem je 
proto posí lit pomoč de tem formou herní  terápie, árte-
rápie, muzikoterápie, reláxáč ní čh tečhnik.   
 
Mezi podpor ene  áktivitý pátr í  skupiný s herní  tetou 
(árteterápie, muzikoterápie, tvu rč í  dí lnič ký), individu-
á lní  prá če s de tmi – pedágogičko-vzde lá váčí  áktivitý, 
posí lení  vázbý mátká – dí te    – formou skupinek á dí l-
nič ek. Jední m z čí lu  projektu je i podporá dáls í čh ákti-
vit  – kulturní  ákče, zápojení  do společ enske ho z ivotá, 
vý letý. 

  

Záme stnánči společ nosti UP Č eská  republiká s práčov-
ničemi ázýlove ho domu ROSA společ ne  pr iprávili  
krá sný  podzimní  de tský  den. Od studá nký pod Berá n-
kem áz  k letis ti Toč ná , kde je krá sne  de tske  hr is te , č e-
kálo skupinký de tí  plne ní  u kolu .  

Ská ká ní , há zení , prople tá ní  se pávuč inou, há dá ní  pr ed-
me tu  (de ti májí  vý bornou páme ť), sbí rá ní  á tr í de ní  
odpádku , ktere  do lesá nepátr í , há dá ní  zví r á tek á jejičh 
stop. Ná zá ve r me lý de ti pr iprávene  pr ekvápení  á ob-
č erstvení . De kujeme záme stnánču m společ nosti UP 
Č eská  republiká zá krá sne  odpoledne.  

 



Vy rozhodujete, my pomáháme 

Máloobčhodní  r ete zeč Tesčo, který  v Č eske  republiče 
v souč ásne  dobe  provozuje nečele  dve  stovký prode-
jen, opákováne  ve nuje pení ze loká lní m neziskový m 
orgánizáčí m prostr edničtví m prográmu Vy rozhodu-
jete, my pomáháme.  Zá kázní či prostr edničtví m hlá-
sováčí čh z etonu  výbí rájí   jeden z projektu , ktere  se v 
dáne  lokálite  do prográmu zápojilý. ROSA 
s projektem  Dětský úsměv zí skálá ná podporu po-
tr eb de tí  v ázýlove m dome  30.000Kč . 

 
 
 

A já jsem ho milovala  
ROSA v rá mči prevenče ná silí  ve vztází čh  výdálá no-
vou publikáči s titulkem A já  jsem ho miloválá. Obsá-
huje skuteč ne  pr í be hý ktere  sepsálá sočiá lní  práčovni-
če  čentrá ROSA Mgr. Petrá Sučhánová   

Týto pr í be hý jsou pro nás e souč ásne  klientký, pomá -
hájí čí  i ver ejnost nesmí rne  du lez ite , protoz e kombinu-
jí   u levne  uve dome ní  ve smýslu “nejsem v tom sámá”, 
náde ji, z e “se to dá  zvlá dnout” á inspiráči “tohle bý mi 
táký mohlo pomoči”.  Popsáne  pr í be hý jsou upr í mne  
zpove di, ktere  májí  pro výprá ve jí čí  terápeutičký  u č i-
nek. Kdýz  uz  si hrdinký nás ičh pr í be hu  muselý sá h-
nout ná dno, čoz  se zme nit nedá , mohou sve  zkus enos-
ti pr edát á tr ebá náve st jinou z enu, ábý neopákoválá 
stejne  čhýbý nebo nefunkč ní  postupý. Odborne  sočiá l-
ní  porádenství  v orgánizáči ROSA je záloz ene  ná prin-
čipu “z ená pomá há  z ene ”. 
Projekt, dí ký ktere mu jsme mohli 
kní z ku výdát, podpor il Nádáč ní  fond 
AVAST 

 



Činnost Informačního a poradenského centra  
podpořily Lesy ČR. Krome  pr í me  prá če s obe ťmi jsme 
se ták záme r ili i ná prevenči ná -
silí , formou webový čh strá nek,  
prostr edničtví m FB strá nekPro-
jekt podpor ilý grántem Lesý Č es-
ke  republiký v roče 2018.  

V rá mči prevenče ná silí  nápr í klád bezplátne  probe hlý 
besedý á s kolení   pro studentý str ední čh á výs s í čh od-
borný čh s kol. ( Láubeho s kolá , VOS  Práhá 6 á SOS , V0S  
Sočiá lne  prá vní  Práhá 10 , Jáhodová )  

Další aktivity 
Zdená Prokopová  á Márie Vávron ová  býlý očene ný 

pláketou Krájske -
ho r editelství  po-
ličie hlávní ho 
me stá Práhý zá 
pr í nos pr i budo-
vá ní  pártnerství  á 
spoluprá če s 
Krájský m r editel-
ství m poličie 

hlávní ho me stá Práhý. Pláketá býlá pr edá ná ná Ob-
vodní m r editelství  Poličie pro Práhu IV plk. Románem 
Wopátem. ROSA vede jiz  od r.20106 interdisčipliná rní  
tý m  proti ná silí  ná z ená čh ná Práze 4 , jehoz  souč á stí  
jsou  i zá stupči Poličie.   
 
Oslava 25 let 
ROSA oslávilá v zá r í  2018  jiz   25 let pomoči z ená m. Zá 
tu dobu doká zálá mnohe . Dos lo k výbudová ní  porá-
denske ho čentrá, otevr ení  první ho ázýlove ho domu i 
býtu  s utájenou ádresou, ROSA ále pr edevs í m pomoh-
lá velke  r áde  z en á jejičh de tí : formou opákováne ho 
psýčhosočiá lní ho porádenství  poskýtlá opákovánou 

https://www.facebook.com/stopnasili.cz/photos/pcb.1399722283498379/1399721776831763/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBwSKk2qnv95cSaiIELvLbdTsSltnXzhWo4DYqGnWqh8TBfDDV3ATAjbaAsLHRnzMqMCPlNw7psy-j3&__xts__%5b0%5d=68.ARC2v7NqDsvkiKGF77jVWN2VgsJxYM3RBw8XxwKGcj8TT5Y8xAmT


pomoč 10 448 klientká m, ázýlove  ubýtová ní  pomohlo 
zá období  1998-2018 čelkem 356 z ená m á 413 de tem 
á zá tuto dobu poskýtlá 42 491 telefoničký čh krizo-
vý čh intervenčí .  

 
Zdena Prokopová zástupuje ROSU v  Č Z L  á ve Vý bo-
ru pro prevenči domá čí ho ná silí  á genderove  podmí -
ne ne ho ná silí  pr i Ráde  vlá dý Č R. 
PhDr.Branislava Marvánová Vargová zástupuje RO-
SU v záhránič í .  Je pr edsedkýní  Vý boru pro prevenči 
domá čí ho ná silí  á genderove   podmí ne ne ho ná si-
lí  .U zče spolupráčuje s U r ádem vlá dý.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akreditované kurzy 
Zdená Prokopová  á PhDr. Bránislává Márvánová - Vár-
gová  uspor á dálý 16.5.2018  kurz s ákreditáčí  MPSV 
pro sočiá lní  práčovní ký Spečifiká prá če s obe tí  domá -
čí ho ná silí .  Čí lem vzde lá váčí ho prográmu s ákreditáčí  
MPSV  býlo zvý s ení  profesní čh kompetenčí   práčovní -
ku  tý kájí čí čh se problemátiký domá čí ho ná silí , zejme -
ná prohlouben sčhopnosti identifikovát pr í pádý do-
má čí ho ná silí . 
 
K 25.listopadu  proběhl Den otevřených dveří  pro 
práčovní ký sočiá lní čh referá tu , poličie, pomá hájí čí čh 
orgánizáčí  k Meziná rodní mu dni proti ná silí  ná z e-
ná čh. 
 
 

 



Ocenění  
Rosá obdrz elá 1.mí sto čený Č eske  televize v rá mči 
ude lová ní  čen Fo rá dá rču .  (Videá: Dvojí  tvá r , De ti 
sve dči DN. Tvu rč í  tý m:  rez ie  Petr Dvor á č ek, kámerá 
Robert  Sisák, produkče Čittádellá Produčtion zástou-
pená   Zden kem Hromá dkem  á Mártiná Hronová  zá 
Rosu.   
Spotý Dvojí  tvá r , De ti sve dči domá čí ho ná silí , Soused-
ká budou souč á stí  kámpáne  proti ná silí  á ná podporu 
obe tí   Stopná silí .čz  v roče 2019.   Ví te z te to kátegorie, 
krome  očene ní  dostá vá  i moz nost odvýsí lá ní  čháritá-
tivní čh  spotu  v dáls í m roče v  Č eske  televizi . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotý býlý výrobený zá podporý grántu Slowák Čzečh 
Womens Fund. Prvotní   ná me t výs el z ROSY,  pote  je 
rozpráčovál sče ná ristá á rez ise r Petr Dvor á č ek. Kro-
me  páná rez ise rá á produčentá de kujeme zá skve le  
zá be rý Robertá Sisá ká á vs em dáls í m lidem v tý mu 
společ nosti Čittádellá. Spolupráčujeme od roku 2015 
á jsou to lide  kreátivní , s velkou čitlivostí  k te mátu á 
náds ení m toč it.  Očene ne  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  

   Č lá nek I.  

Obecné údaje  

U č etní  jednotká:  

ROSA – čentrum pro z ený, z.s.  

Podolská  25  

147 00 Práhá 4  

IČ O: 68405359  

 

Předmět činnosti: Pomoč obe tem domá čí ho ná silí   

Ubýtová ní  v ázýlove m dome   

Nezisková  orgánizáče: spolek  

Účetní jednotka me lá be hem u č etní ho období  15 záme st-

nánču  ná HPP č i ná č á steč ný  u vázek, v pru be hu roku býlý 

uzáví rá ný Dohodý o provedení  prá če. Vý s e osobní čh ná klá-

du  ná týto záme stnánče dosá hlá vý s e 10.078 tis. Kč .  

Pr í lohá je zpráčová ná ve zkrá čene m rozsáhu, á to vzhledem 

k tomu, z e u č etní  jednotká nemá  zá konnou povinnost mí t 

u č etní  zá ve rku ove r enou áuditorem.  

    

   Č lá nek II.  

Informace o účetních metodách  

U č etní  jednotká nemá  ve vlástničtví  z á dný  hmotný , nehmot-

ný  májetek, zá sobý áni čenne  pápí rý č i májetkove  u č ásti. 

Ves kerá  áktivá u č etní  jednotký jsou krá tkodobe  pohledá vký 

(poskýtnute  provozní  zá lohý) á krá tkodobý  finánč ní  máje-

tek.  

   Č lá nek III.  

Doplňující informace  

U č etní  jednotká nevýkázuje v rozváze áni ve vý kázu zisku á 

ztrá t z á dne  vý známne  poloz ký, ktere  bý výz ádoválý zvlá s tní  

výsve tlení  s ohledem ná hodnočení  finánč ní  situáče á pro 

ánálý zu vý kázu .  

U č etní  jednotká nemá  májetek zátí z ený  zá stávní m prá vem 

nebo ve čný m br emenem áni májetek, jehoz  trz ní  čená bý 

býlá vý rázne  niz s í  nez  zu státková  u č etní  čená.  

U č etní  jednotká nemá  pohledá vký ví če dnu  po lhu te  splát-

nosti áni zá vázký 180 á ví če dnu  po lhu te . Nemá  áni zá vázký 

krýte  podle zá stávní ho prá vá, č i zá vázký nevýu č továne  v 

u č etničtví  á neuvedene  v rozváze.  

 

 

V Práze dne 4.3. 2019  

 

    Márie Vávron ová  – pr edsedkýne   









Děkujeme za podporu formou dotací a grantů: 

 

Magistrátu hlavního města Praha, Městské části Praha 2, Městské části Praha 4 

 

 

Sluz bá ázýlove  ubýtová ní  je finánčová ná z projektu „Podporá výbráný čh druhu  sočiá lní čh sluz eb v krájske  sí ti 

sočiá lní čh sluz eb ná u zemí  hl. m. Práhý“ reg. č . ČZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 ná roký 2017 – 2018 

Projekt PODPORA VYBRANY ČH DRUHU  SOČIA LNI ČH SLUZ EB V KRAJSKE  SI TI SOČIA LNI ČH SLUZ EB NA U ZEMI  

HL. M. PRAHY je spolufinánčová n Evropskou unií . Projekt je záme r en ná zájis te ní  dostupnosti poskýtová ní  á 

rozvoj výbráný čh druhu  sočiá lní čh sluz eb v souládu se Str edne dobý m plá nem rozvoje sočiá lní čh sluz eb ná u ze-

mí  hl. m. Práhý ná období  2016 – 2018.  



Dá le ná s 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.         Pomoc ženám, obětem domácího násilí 

 www.rosa-os.cz , www.stopnasili.cz  

Sídlo: Podolská 242/25, 14700 Praha 4 

Poradna: Na Slupi 14, 12000  Praha 2    

info@rosa-os.cz 

tel./fax: 241 432 466 

IČO 68405359 

bankovní spojení 8399319/0800 

Sbírkový účet:   2848609349/0800  

 

Odborné sociální poradenství: 

krizová linka, objednávání do poradny : +420 241 432 466 

SOS linka +420 602 246 102 

Přímé poradenství na:   poradna@rosa-os.cz 

 

Azylový dům:   

Kontakt na vedoucí AD:  azyl@rosa-os.cz, +420 736 739 467 


