ROSA - centrum pro ženy, z.s.

ROSA - centrum pro ženy, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
1

2

Vážené kolegyně, přátelé,
všichni, kteří podporujete naši činnost,
děkuji všem pracovnicím organizace ROSA, přátelům, sponzorům, za podporu a pomoc
organizaci ROSA, která i v době pandemie dokázala udržet kvalitu obou registrovaných sociálních
služeb - odborného sociálního poradenství a azylového domu s utajenou adresou.
Pandemie covid 19 přišla nečekaně. Ze dne na den omezila pohyb občanů činnost úřadů, soudů..
Bylo potřeba na novou situaci rychle zareagovat tak, aby i přes karanténu, omezení pohybu jsme
mohli našim klientkám účinně a efektivně pomoci.
Při zpětném pohledu můžeme říci, že se nám to povedlo. Právě díky nezměrnému nasazení našich
pracovnic. Děkuji proto
- vedoucí AD Bc. Lucii Donátové, která dokázala operativně zavést nutná hygienická opatření
(karanténa) a přitom udržet chod azylového domu bez omezení, a pokračovat v renovaci jednotlivých pokojů.
- PhDr. Branislavě Marvánové Vargové, která přispěla k tomu, že poradna nejen dál fungovala bez
omezení, ale současně operativně rozšířila službu o chat, Skype a rozšířila nabídku služeb o novou
telefonickou linku. Tím ROSA flexibilně zareagovala na omezení pohybu osob. Doktorka Marvánová současně přispěla
k zpracování první skutečně hloubkové sondy ve spolupráci se Sociologickým ústavem ČAV a FHS, která zmapovala fenomén
domácího násilí v době koronaviru v České republice.
- finanční manažerce Mgr. Martině Hronové, která zajistila v rámci preventivních aktivit natočení několika videí a výrazným
způsobem přispěla k větší atraktivitě našeho elektronického Zpravodaje a našich webových stránek. Tyto stránky a videa sledovalo až 300 tisíc lidí z celé ČR.
- Zdeně Prokopové, která na SOS lince zvládla výrazný nárůst počtu telefonátů.
Mohla bych takhle jmenovat všechny pracovnice, i pro ně byly podmínky jejich práce velmi ztížené. Velmi dobrým způsobem
zajistily provoz i v nouzovém stavu , zavedly vedle přímého osobního poradenství i distanční formy online, chat , skype pro klientky, které nemohly opustit svůj domov.
Vážím si vás všech, kdož jste pomohli v nelehké situaci nouzového stavu organizaci ROSA – centrum pro ženy, z.s. To, že jsme
obstáli, je výsledkem spolupráce vás všech. Moc děkuji
Marie Vavroňová, ředitelka
ROSA – centrum pro ženy, z.s
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1. ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy

oběti domácího násilí
Vedoucí služby: PhDr.Branislava Marvánová Vargová
Míso poskytování : Na Slupi 1483/14, 12000 Praha 2
E- mail: info@rosacentrum.cz
Tel.: 241 432 466, SOS linka 602 246 102 (po-pá 9-18),
739 709 764

střednictvím mailu a chatu. Oproti roku 2019 to znamená nárůst o 44 % a to právě díky novým formám distančního poradenství.

Statistika úkonů
Od 1.1.2020 do 31.12.2020 bylo v rámci osobních konzultací
pracovnicemi Informačního a poradenského cetnra (dále IPC)
poskytnuto 6 674 úkonů. Do IPC ROSA docházelo v roce 2020
na osobní konzultace 222 nových klientek (opakovaných
968), kterým bylo poskytnuto celkem 967 sociálněterapeutických, 701 sociálně – právních a 19 právních konzultací. Mezi další poskytnuté úkony v roce 2020 patří identifikace
rizikových faktorů (538x), vytvoření individuálního bezpečnostního plánu na základě odborného posouzení identifikovaných
rizik (515x), terénní práce (2x) a vypracování individuálního
plánu (953x). Na žádost PČR, OSPOD nebo soudu bylo vypracováno 39 odborných zpráv.

Všechny klientky, které využily možnost osobních konzultací v
IPC ROSA uvedly, že mají zkušenost s psychickým násilím (ve 34
případech se jednalo o vyhrožování zbraní, v 83 případech o
výhrůžky zabitím, v 97 případech o pronásledování), 180 klientek uvedlo, že má zkušenost s násilím fyzickým (18 klientek
bylo ohrožováno nožem, 7 klientek bylo ohrožováno střelnou
zbraní, 87 klientek bylo svým partnerem škrceno, 55 klientek
bylo fyzicky napadeno a zbito během těhotenství, 85 klientek
uvedlo, že partner bije pěstmi). 206 klientek uvedlo, že má ze
svého partnera strach a 92 že se svěřilo, že mělo (má) strach,
že by ji mohl partner zabít. S některou z forem ekonomického
násilí se setkalo 182 klientek a obětí sexuálního násilí se stalo
112 klientek, přičemž 23 z nich bylo znásilněno.

Počet klientek, které došly na konzultace face-to-face se v důsledku opatření souvisejících s Covid-19 snížil, vzrostl ale počet
distančních konzultací. V roce 2020 pracovnice IPC zpracovaly
a odpověděly celkem 3 065 telefonních hovorů a dotazů pro-

Uživatelky hodnotí poskytovanou službu velmi pozitivně. Jako
nejpřínosnější hodnotily to, že v IPC vnímaly podporu, bezpečný prostor, kde mohly o své životní situaci a zkušenosti s násilím ve vztahu otevřeně hovořit a získat náhled informace o
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tom, jak mohou postupovat a svou situaci řešit.
Nouzový stav a vládní opatření spojená s pandemií Covid-19
ovlivnily chod Informačního a poradenského centra ROSA,
avšak v žádném období roku nedošlo k přerušení či omezení
provozu. Podařilo se nám zajistit plnohodnotný chod centra a
zároveň reagovat na aktuální situaci a potřeby jednotlivých
uživatelek služby.
Vzhledem ke karanténním opatřením omezujícím osobní kontakt, sníženému počtu osobních konzultací, avšak nárůstu poptávky po distančních formách ROSA s podporou Nadace České spořitelny a jejího Krizového fondu:

zprovoznila další telefonní linku (739 709 764), na kterou se oběti mohou obracet,

přijala další pracovnici poradny a navýšili kapacitu poradenství

zavedly se další formy distančního poradenství

Zřídili jsme další kontaktní telefonickou linku, na kterou se
oběti i instituce mohou obracet a zavedli jsme také poradenství prostřednictvím chatu (3x v týdnu), konzultace prostřednictvím Skype, MS Teams a fcb messengeru. Nadále samozřejmě probíhala možnost poradenství i prostřednictvím e-mailu
poradna@rosacentrum.cz. O svých aktivitách a nepřerušené
možnosti pomoci jsme průběžně informovali na webových
stránkách a sociálních sítích. Tyto informace jsme e-mailem
rozesílaly také na OSPODy jednotlivých městských částí.
V podzimních měsících jsme i přes opakovaná omezení pohybu
osob s ohledem na šíření Covid-19 již výraznější pokles zájmu o
osobní konzultace nezaznamenali, nicméně zvýšený zájem o
distanční formy přetrvává.

V souladu s rozvolňováním opatření přišel postupný návrat
k běžnému provozu IPC, přičemž ale zůstaly zachovány rozšířené distanční formy odborného sociálního poradenství.
Zejména v jarních měsících v období prvního lockdownu jsme
zaznamenali pokles počtu osobních konzultací, nicméně se
zvýšil počet klientek, které využívaly služby IPC ROSA prostřednictvím distančních forem.
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ného bydlení. Klientky a jejich děti se v rámci pobytu účastní
mnoha akcí pořádaných v AD i mimo něj, různých herních a
Adresa azylového domu je utajena.
Příjem klientek probíhá po objednání na adrese: Podolská výtvarných aktivit, nebo aktivit vzdělávacích či cílených na relaxaci a aktivní odpočinek.
242/25, Praha 4
Forma a obsah poskytování služby azylového ubytování jsou
Vedoucí služby: Bc. Lucie Donátová
koncipovány s cílem zajistit klientkám adekvátní pomoc a podTelefon na vedoucí služby: 736 739 467
poru v takové míře a v takových oblastech, kde to opravdu
Email: azyl@rosacentrum.cz
potřebují. Klientky jsou vedeny k převzetí vlastní zodpovědSociální služba azylové ubytování je realizována v azylovém nosti za svůj život a práci
V souvislosti s pandemickými opatřeními jsme zaznamenali
domě a dvou azylových bytech s utajenou adresou
nižší počet klientek, než je obvyklé. Nižší obsazenosti jsme
Celková kapacita lůžek služby je 35.
Délka poskytování služby je dle zákona o sociálních službách proto využili k rekonstrukci dvou pokojů spočívající především
k výměně nejvíce poškozených kuchyňských linek a podlah.
108/2016 stanovena zpravidla na dobu jednoho roku.
Cílovou skupinou sociální služby jsou ženy – oběti domácího V závěru roku jsme pak zahájili revitalizaci kanceláře pracovnic
v sociálních službách, kde se odehrává většina vnitřních aktivit
násilí a jejich děti.
Hlavním cílem služby je zajistit ženám a dětem bezpečné byd- s dětmi při dětských skupinách, tvoření či hlídání. Po dokončelení na utajené adrese a poskytnout jim podporu a pomoc ní tak v místnosti vznikne větší prostor pro hraní, dětský stoleček a křesílka a funkční úložné prostory na umístění herních
v řešení jejich složité sociální situace.
potřeb pro děti.
roku
V roce 2020 využilo službu utajené ubytování celkem 54 V průběhu
jsme do azylového
osob. Z toho bylo 21 žen a 33 dětí.
domu též dokoupili
V rámci sociální služby ubytování je klientkám poskytováno
odborné poradenství ve formě sociálně-terapeutických a soci- některé nezbytné
álně-právních konzultací. Dále jsou klientkám k dispozici kon- provozní vybavení,
zultace s právničkou nebo poradenství v oblasti výchovy a pé- jako např. kuchyňče o děti. Klientkám je zajištěna pomoc v komunikaci s úřady, ské náčiní, lůžkoviny, drobný nábytek,
soudy (včetně doprovázení k soudním jednáním), s hledáním
lampičky atd.
zaměstnání, umístěním dětí do nových MŠ a ZŠ nebo násled-

2. ROSA - azylové ubytování s utajenou adresou
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V roce 2020 klientky byly za pomoci sponzorů podporovány
také materiálně. Během prvního pololetí jsme předali většinu
poukázek, které jsme měli k dispozici ze závěru roku 2019.
Klientky tak mohly využít dárkové poukázky do ZOOT, HM, DM
drogerie, Humanic či stravenky Ticket Restaurant a Cadhoc.
Ve druhé polovině roku jsme klientkám předali stravenky a
poukázky Ticket Restaurant od společnosti Nielsen a Nadace
UP. Klientky ve finanční nouzi pak podpořila paní Galandová
uhrazením poplatku za službu. Společnost Hulker Europe Distribution klientkám věnovala dámské oblečení značky
Ragwear, Resource Solutions drobnou pozornost k MDŽ, Avon
hygienické potřeby.

v úhrnné hodnotě á 4.271 Kč, vše s osobním věnováním. Společnost Alza věnovala do azylového domu set top boxy a další
drobné vybavení, RAFO pak školní potřeby. Závěrem roku
jsme za podpory Nadace O2 získali dva notebooky, které jsou
klientkám k dispozici především k zajištění on-line výuky pro
děti. Díky prostředkům z Nadace Up jsme do AD zakoupili
sportovní pomůcky, venkovní hry a další dětské potřeby
k zapůjčení pro klientky. Sponzorské dary do azylového domu
věnovaly nejen firmy, ale též soukromé osoby. Pro azylový
dům jsme tak získali použitý nábytek (postele, skříně, sedací
souprava, komody) a nádobí. Hernu také doplnily darované
hračky a knížky, dětský nábytek, klientkám bylo nabídnuto
darované dětské oblečení.

Společnost Nielsen poskytla balíčky léků, potravin, potravinových doplňků a drogerie. Za podpory Lucerna Barrandov mohly klientky s dětmi navštívit představení Pat a Mat.
Za pomoci Nory Fridrichové byla každé z klientek azylového
domu doručena přes kosik.cz taška s nákupem v rámci podpory (znesnaze21). Během mikulášské nadílky dostaly svůj balíček nejen děti, ale též klientky (dárkové tašky s medy od
„Znesnáze21“). Před vánoci jsme klientkám předali v rámci
soukromé sbírky (paní Zavoralová) balíčky s potravinami a
kosmetikou. Díky projektu Vánoční strom České spořitelny
mohly klientky svým dětem splnit některá z jejich přání. Za
podpory projektu Krabice od bot dostala také každá z klientek
svůj vánoční balíček s kosmetikou.
Společnost Natland věnovala každé klientce sadu hodnotných
poukázek na nákup oblečení, drogerie, potravin a léků
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I nadále spolupracujeme s Potravinovou bankou, kdy jsou do
azylového domu průběžně dováženy potraviny (obvykle 2x
měsíčně). V rámci této pomoci jsme též obdrželi drogistické
zboží (prací prášky, mýdla, sprchové gely atp.) a textil (spodní
prádlo, legíny, trička) a na konci prázdnin také školní potřeby a
penály. Ve druhé polovině roku jsme klientkám předali stravenky a poukázky Ticket Restaurant od společnosti Nielsen
Společnost Partners dne 24. 11.2020 a ke konci roku 2020
poskytla větší počet stravenek pro Azylový dům ROSA. Významně pomohla pracovnicím a klientkám nakoupit potraviny
(konzervy), které nedostává AD z Potravinové banky.

Od společnosti EV Public Relation jsme pro azylový dům získali
nové spotřebiče (3x vysavač, 3x žehlička, toustovač, varná konvice).
Děkujeme i všem pracovníkům z Technologická agentura ČR
za podporu materiálními a hygienickými potřebami.
A obrovský dík za podporu formou kancelářských potřeb, toaletních papírů a dezinfekce rukou patří společnosti RAJAPACK.
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3. ROSA V MÉDIÍCH
FB: @rosacentrum.cz
https://www.linkedin.com/company/rosaspolek
https://www.youtube.com/channel/UCjVVYfSqXpIzsig5o2Z00Fg

25. LISTOPAD – MEZINÁRODNÍ DEN PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH
- K 25. listopadu ROSA vydala elektronicky několik textů včetně seznamu Tichých svědkyň, 197 zavražděných žen za 20
let, kde bylo popsáno, jak došlo k vraždě i k případnému odsouzení pachatele. Text byl veřejněn i na FB stránkách ROSA
a webové stránce www.rosacentrum.cz a aktivní dosah uživatelů vzrostl z průměrných 900 na jeden post až na 300 000.

PhDr.Branislava Marvánová Vargová:
6.3.2020 – Události komentáře – představení aplikace Bright
Sky a problematiky domácího násilí
(https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3058520-s-obranou-

pred-domacim-nasilim-pomaha-nova-aplikace-urcena-jeobetem-i-tem-kdo-je)
vystoupila dne 16.dubna 2020 na tiskové konferenci
k problematice domácího násilí v době pandemie Covid 19
spolu se zmocněnkyní pro lidská práva s Helenou Válkovou
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studioct24/220411058060416/titulky
16.4.2020 - https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/obetdomaci-nasili-dorucovatele-zasilkyposta.A200416_133528_domaci_lesa
17.4.2020 – Hospodářské noviny – https://archiv.ihned.cz/c166751820-kdyz-je-doma-nebezpecneji-nez-venku-postaci-adorucovatele-se-maji-naucit-rozpoznat-znaky-domaciho-nasili
20.4.2020 – Český rozhlas – rozhovor k zapojení kurýrů do
pomoci obětem domácího násilí v době pandemie Covid 19
(https://plus.rozhlas.cz/kuryri-a-dorucovatele-prochazejiskolenim-aby-mohli-zprostredkovat-pomoc-moznym8186859)
2.5.2020 - https://www.irozhlas.cz/zivotnistyl/spolecnost/domaci-nasili-posta-kuryri-pomoc-ochranaorganizace-rosa_2005020837_per
7.5.2020 - https://zena.aktualne.cz/vztahy/horsi-nezkoronavirus-pandemie-zhorsila-domaci-nasiliobeti/r~ecbb6f7a8f6f11eab115ac1f6b220ee8/
31.8.2020 – vystoupení pro ARD Studio Prague (Německý rozhlas)
12.11.2020 – vystoupení na tiskové konferenci společnosti
IKEA ke spuštění kampaně Za bezpečný domov
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12.11.2020. české noviny
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ikea-predstavuje-zavazkypro-boj-s-domacim-nasilim/1957694
20.11. 2020 – vystoupení v pořadu Sama doma

25.11.2020 TN.cz https://tn.nova.cz/clanek/domaci-nasililetos-vzrostlo-o-40-procent-nejsou-to-jen-facky.html
25.11.2020 – expats.cz - https://www.expats.cz/czechnews/article/domestic-violence-during-covid
dne 25.11.2020 na Úřadu vlády konference k DN a TV Nova
k Ikea obeti/r~ecbb6f7a8f6f11eab115ac1f6b220ee8/

Zdena Prokopová:
- vystoupila 7.9.2020 na tiskové konferenci Parnters - Finanční dopady Covidu na ČR, hovořila o situaci v centru ROSA a
dopadu pandemie Covid a násladných opatřeních na oběti
domácího násilií
- hovořila o dopadech domácího násilí na www. prozeny.cz
dne 25.11. https://www.prozeny.cz/clanek/pocet-pripadudomaciho-nasili-vzrusta-kde-najit-pomoc-68253
- článek idnes 15.8.2020 https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/domaci-nasili-rosaazylovy-dum-tyrani-vztahy.A200811_205221_ona-vztahy_abr
– Některé případy týrání končí zabitím
https://www.zdravezpravy.cz/2020/09/08/zdena-prokopovanektere-pripady-tyrani-konci-zabitim/ 8.9. 2020
23.11.2020—Česká televize
- seznam zprávy https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3230164-v-krizi-pribyva- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/odbornicidomaciho-nasili-dopad-ma-i-na-deti
nezamestnanost-a-ekonomicky-propad-prinesou-vic24.11.2020 – vystoupení na tiskové konferenci Nadace Vodomaciho-nasili-106705 20.5.2020 - Blesk
dafone k výzkumu v oblasti domácího násilí
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy25.11.2020 – natáčení podcastu IKEA ke kampani Za bezpečný koronavirus/648376/spinava-couro-nadaval-manzel-zene-adomov (https://www.youtube.com/watch?v=9Q5ZEhrHaXY)
nutil-ji-k-sexu-domaci-nasili-melo-v-karantene-zne.html
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4. PROJEKTY
BRIGHT SKY CZ - SPOLUPRÁCE S NADACÍ VODAFONE
ROSA - centrum pro ženy, z.s. se podílela na osvětové kampani spojené s mobilní aplikací Bright Sky CZ pro oběti domácího
násilí a jejich blízké, na které spolupracuje s Nadací Vodafone.
ROSA - centrum pro ženy z.s. je odborným garantem aplikace
a také iniciativy Akademie proti domácímu násilí, která si klade
za cíl vzdělávat firmy v dané problematice a přispívat
k zavádění standardů a postupů ochrany zaměstnankyň a zaměstnanců, jež se stali obětí domácího násilí. Dne 26.11.2020
se zástupkyně organizace ROSA zúčastnila online streamu pro
zaměstnance společnosti Vodafone ke směrnici, která upravuje vnitřní postupy společnosti směrem k zaměstnankyním a
zaměstnancům, kteří se stali oběťmi domácího násilí.
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.
Aplikace Bright Sky CZ vznikla díky Nadaci Vodafone ČR
v rámci grantu Technologie pro společnost. 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. Aplikace Bright Sky CZ je k dis
pozici v obchodě Google Play a Apple App Store.
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KOALICE NeNa – síť specializovaných center pro ženy zažívající násilí
ROSA - centrum pro ženy, z.s. společně s organizacemi proFem o.p.s., a ACORUS, z.ú., založily Koalici specializovaných
center pro ženy zažívající násilí NeNa (NE násilí na ženách).
Koalice se zasazuje o to, aby žádná z forem násilí na ženách,
včetně domácího násilí, nebyla tolerována či bagatelizována a
aby všechny ženy, které mají zkušenost s násilím ve vztazích,
měly přístup k odborné a komplexní pomoci.
ným konzultantem při natáčení videospotu ke kampani za Bezpečný domov jež byl v listopadu vysílán na TV Nova v hlavním
vysílacím čase a pro jeho kvalitu a zpracování byl převzat
v mnoha dalších zemích.

#ZABEZPEČNYDOMOV SPOLUPRÁCE S IKEA
ROSA centrum pro ženy, jež je zakládající organizací Koalice
NeNa, je partnerem a odborným garantem společnosti IKEA v
projektu Za bezpečný domov o nepřijatelnosti násilí na ženách
a domácího násilí. V rámci tohoto projektu byla ROSA odbor12

ONLINE POMOC - podpora NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY
Online pomoc ženám obětem domácího násilí a jejich dětem
podpořený Krizovým fondem Nadace České spořitelny byl
zaměřen na děti svědky domácího násilí, podporoval aktivity
v azylovém domě i odborném sociálním poradenství, distanční
výuku v utajeném azylovém domě. Díky podpoře Nadace Spořitelny jsme pracovali i na zlepšení situace dětí v azylovém
domě a to nejen dostupnou PC technikou. Odborné sociální
poradenství poskytované organizací ROSA – centrum pro ženy,
z.s. se v souvislosti s omezeními v důsledku Covid-19 přesunu-

lo více do on-line režimu. Pomoc formou grantu pro nás znamená jedno celé nové pracovní místo sociální pracovnice, a
další navýšení kapacity poradny a to nejen formou velkého a
malých úvazků, ale i potřebného technického vybavení. Díky
projektu bylo podpořeno osobní i distanční poradenství
(sociálně právní, sociálně terapeutické, psychosociální, krizová
intervence).
Projekt ale umožnil i online komunikaci klientek a dětí, které
jsou na pobytové službě třeba se školou, psycholožkou, právničkou, pokud by došlo znovu k omezením. Velká část našich
klientek má děti, které jsou mladší 12 let. Děti předškolního a
školního věku patří k nejrizikovějším skupinám bezprostředně
ohrožených domácím násilím. Jsou nejen často svědky násilí,
ale i oběťmi, trpí psychickými, zdravotními problémy. Po nuceném odchodu či spíše útěku s matkou od násilného partnera, znamená pobyt v zařízení s utajenou adresou sice záchranu života a získání bezpečí, ale současně přináší i další zátěž
na psychiku, zesílené změnou školy, ztráty dosavadních kamarádů. Tato složitá situace se znásobila v době koronavirové
pandemie, kdy vedle nového prostředí se přidává omezená
možnost pohybu, případně i absence výuky ve třídách. Matky
často nestačily s pomocí svým dětem v předškolním a školním
věku. Chybí jim nejen znalosti, ale i technická vybavení pro
současný způsob výuky – tedy s využitím počítačů, elektronické zpracování úkolů, videokonferencí, kdy základ práce se
školáky je on-line spojení se školou.
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DĚTSKÝ ÚSMĚV - Díky podpoře UP Česká republika a La Fondation d’enterprise UP jsme mohli v období 2018 – 2020
pomáhat dětem vyrovnat se s prožitým násilím.
Pro děti, které přicházejí se svými maminkami, oběťmi domácího násilí, budujeme v azylovém domě přátelské a bezpečné
prostředí s odborným zázemím. Naším záměrem bylo posílit
pomoc dětem formou herní terapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxačních technik. Nabídnout dětem možnost odpočinkových aktivit, doučování, umožnit jim navštěvovat ve skupině
divadlo, kino, výlety, což jsou činnosti, na které jejich matky
často nemají finanční prostředky. Cílem aktivit je dětem po-

moci vyrovnat se s prožitým násilím. Do skupinového dění
jsou též zařazeny drobné rituály, které oslovují hlubokou dět-

skou duši, přinášejí řád a pocit sounáležitosti. Mezi podpořené
aktivity patří skupiny s herní tetou (arteterapie, muzikoterapie, tvůrčí dílničky), individuální práce s dětmi – pedagogickovzdělávací aktivity, posílení vazby matka-dítě formou skupinek a dílniček. Dalším z cílů projektu byla i podpora dalších
aktivit, jako jsou kulturní akce, zapojení do společenského
života.
5. ÚČAST NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH A WEBINÁŘÍCH
1.4.2020 webinář Global Network of Women´s Shleters: Policy
perspectives on protection of victims of domestic violence
16.4.2020 - webinář Global Network of Women´s Shleters:
Using Technology to Support Victims During a Public Health
Crisis
29.4.2020 webinář Global Network of Women´s Shleters:
Supporting Women at a Distance During COVID-19
4.9.2020 – PhDr. Branislava Marvánová Vargová vystoupila na
panelové diskuzi Násilí v rodinách v době pandemie na Fóru
rodinné politiky, které bylo pořádáno MPSV
7.-8.10.2020 – účast a facilitace panelové diskuze na mezinárodní konferenci sítě neziskových organizací WAVE na téma
Structural inequality as the root of violence against women.
25.11.2020 – aktivní příspěvek PhDr. Branislavy Marvánové
Vargové na konferenci Úřadu vlády Násilí na ženách a pandemie Covid 19
19.11.2020 - aktivní příspěvek na online konferenci Centrum
Locika na téma násilí v rodině v kontextu rozvodových sporů.
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6. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

7. PREVENTIVNÍ AKTIVITY

ROSA - centrum pro ženy z.s. společně s dalšími členskými organizacemi sdruženými v Koalici NeNa zahájilo v roce 2020
intenzivní spolupráci s kolegyněmi ze slovenské sítě Bezpečná
ženská sieť (www.bezpecnazenskasiet.sk). Díky pravidelným
online stkáním si můžeme vyměňovat zkušenosti z oblasti poskytování služeb pro ženy zažívající násilí a také lépe propojovat a synchronizovat preventivní aktivity a aktivity v oblasti
zvyšování povědomí o problematice násilí na ženách a domácího násilí v obou zemích.
PhDr.Branislava Marvánová Vargová, vedoucí Informačního a
poradenského centra ROSA zastupuje organizaci ROSA centrum pro ženy z.s. v mezinárodní síti organizací WAVE (Women
Against Violence Europe), která sdružuje více než 160 organizací ze 41 zemí. V roce 2020 byla již podruhé zvolena valnou
hromadou členských organizací WAVE na pozici členky správní
rady WAVE. V průběhu roku 2020 se aktivně věnovala jak práci
pro správní radu WAVE tak i pravidelných setkání poradního
orgánu členských zemí WAVE Advisory Board. Jako členka
správní rady WAVE se v roce 2020 účastnila na jednáních pracovní skupiny „Country Report“, která připravuje metodologii
pro sběr dat o systému služeb pro ženy zažívající násilí
v jednotlivých členských zemích a podílí se na jejich vyhodnocení. V říjnu 2020 se také aktivně účastnila každoroční mezinárodní konference WAVE, která se v důsledku probíhající pandemie Covid 19 uskutečnila on-line.

Zapojení kurýrů do prevence domácího násilí
ROSA - centrum pro ženy, z.s. ve spolupráci s Nadací Vodafone
připravila na jaře 2020, v době prvního lockdownu informační
materiál pro kurýry, kteří byli často jediným kontaktem rodin
s okolním světem, o tom, jak rozpoznat rizikové signály domácího násilí a jak předat informaci o možné pomoci obětem
v podobě bezplatné aplikace BRIGHT SKY CZ. Navázali jsme
spolupráci s Českou poštou a 6 soukromými přepravci, kteří
díky naší disponovali informacemi o tom, jak postupovat
v případě podezření na domácí násilí.
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Spolupráce s obchodním centrem METROPOLE ZLIČÍN
V době první vlny pandemie Covid 19 na jaře 2020 navázala
ROSA spolupráci s obchodním centrem METROPOLE ZLIČÍN.
Díky jejich podoře jsme mohli zřídit dočasné detašované pracoviště naší poradny v prostorách obchodního centra a díky
tomu se dostat blíž ženám, které potřebovaly naši pomoc. I
v době lockdownu byly v rámci obchodního centra otevřeny
obchody se základními komoditami, jako potraviny, lékárna,

všech bezpečnostních opatření dojížděly i za nestandardních
podmínek poskytovat podporu a pomoc těm, které ji potřebovaly.

8.
ČLENSTVÍ
V PORADNÍCH
ORGÁNECH
VLÁDY
Zdena Prokopová a PhDr. Branislava Marvánová Vargová jsou
členkami Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na
ženách při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, přičemž PhDr. Branislava Marvánová Vargová je předsedkyní Výboru. Vedle řízení jednotlivých jednání Výboru se účastní také
strategických jednání se zástupci jednotlivých ministerstev,
monitorování plnění jednotlivých bodů Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí, přípravě Zprávy
o plnění Akčního plánu a jeho pravidelné aktualizaci. Jako
předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na
ženách zastupuje Výbor také na jednáních Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, jíž je členkou.
V roce 2020 se PhDr. Branislava Marvánová Vargová podílela
na vypořádání připomínek k oblasti Bezpečí a život bez násilí,
jež je součástí Strategie rovnosti žen a mužů 2021+. PhDr. Branislava Marvánová Vargová byla odbornou garantkou této
kapitoly Strategie a pracovní skupiny k oblasti Bezpečí a život
drogerie. Protože moho obětí domácího násilí je svými partne- bez násilí.
ry sledováno, možnost využít služeb poradenského centra
V roce 2020 byla PhDr. Branislava Marvánová Vargová jmenov prostorách nákupního centra byla bezpečným způsobem, jak vána premiérem ČR členkou Rady vlády pro lidská práva, jezískat důležité informace a podporu i v této kritické době. Vel- jichž jednání se od svého jmenování pravidelně účastní a inforké díky patří jak pracovnicím a pracovníkům obchodního cen- muje členy a členky Rady o problematice domácího násilí a
tra, tak i pracovnicím organizace ROSA, které za dodržování
násilí na ženách.
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Příloha k účetní závěrce pro podnikatele ke dni 31.12. 2020
Článek I.
Obecné údaje
Účetní jednotka:
ROSA – centrum pro ženy, z.s.
Podolská 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 16 zaměstnanců
na HPP či na částečný úvazek, v průběhu roku byly uzavírány
Dohody o provedení práce. Výše osobních nákladů na tyto zaměstnance dosáhla výše 10.147 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 pohledávky
(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 25.3. 2021 Marie Vavroňová – předsedkyně
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V rámci auditu jsem ověřil i dotace, granty a dary od ostatních poskytovatelů, které byly rovněž využity efektivně
v souladu s poskytnutým účelem.
Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky spolku ROSA centrum pro ženy, z.s., se sídlem Podolská 242/25, 147
00 Praha 4 ke dni 31. prosince 2020 sestavené na zákla- Audit provedl Ing. Jiří D u k a , Na Rovnosti 2696/22, 130 00
Praha 3,
dě českých účetních předpisů, která se skládá z:
oprávnění auditora číslo 1116.
- Rozvahy ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2020,
- Výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke V Praze, dne 25.května 2021
dni 31.12.2020 a
- Přílohy k účetní závěrce ke dni 31.12.2020, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a
další vysvětlující informace.

Výrok auditora k účetní závěrce

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv, pasiv k 31.12.2020 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu
s českými účetními předpisy.
Finanční prostředky poskytnuté Magistrátem hlavního města
Prahy v celkové výši Kč 9,926.639,67 byly využity efektivně a účelně v souladu s poskytnutou dotací.
Finanční prostředky poskytnuté Městskou částí Praha 4
v celkové výši
Kč 17.250,00.
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Děkujeme za podporu formou dotací a grantů na sociální
služby: Hlavní město Praha, Městská část Praha 2,
Městská část Praha 4

The Asylum Accommodation Service is a support for selected types of social
services in the regional network of social services in the capital. of the City of
Prague for the years 2019-2021. Registration number
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Děkujeme také všem drobným dárcům, vaší pomoci si
velmi vážíme!
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ROSA - centrum pro ženy, z.s. pořádá akreditované
kurzy a semináře.
Více na:
https://www.rosacentrum.cz/seminare-a-kurzy/
22
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ROSA - centrum pro ženy, z.s.
IČO 68405359
Sídlo a fakturační adresa : Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Kancelář a poradna: Na Slupi 1483/14, 120 00 Praha 2
Tel./fax: +420 241 432 466
E-mail: info@rosacentrum.cz
www.rosacentrum.cz
www.stopnasili.cz
Banka: 8399319/0800
Sbírkový účet: 2848609349/0800

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