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Již dva roky čelíme nejistotě, kterou přinesla pandemie Covid
19. Rosa -centrum pro ženy si prošla nečekanými zátěžemi, ať
to bylo opakované onemocnění pracovnic a jejich dětí
v důsledku Covid, ale i klientek poradenského centra i utajeného azylového domu ROSA. Epidemie Covidu utužila tým a
rozšířila nové formy práce prostřednictvím chatu, online poradenství, sociálních síti. Nyní se k dalším stresům přidala i válka
na Ukrajině. Přeji všem v roce 2022 neztratit smysl života,
dělat vše pro to, aby člověk unesl tak velkou zátěž, kterou přinesla současná doba.
Články ve Zpravodaji mají za cíl seznamovat veřejnost s
aktivitami organizace, informacemi , jejichž smyslem je prevence násilí v rodinách i odstraňování bagatelizace, mýtů ve
společnosti v problematice genderově podmíněného násilí ,
domácího násilí. Cílem Zpravodaje je i získat další podporovatele a přátele ROSY s tím, že prostřednictvím Zpravodaje jim
přibližujeme naši činnost, ale i konkrétní tváře Rosy. Dovolte
nám v tomto čísle Vás mimo jiné seznámit s dlouholetými
pracovnicemi ROSY, kterým bych ráda poděkovala za nápor,
který zvládají.
Marie Vavroňová, ředitelka ROSA - centrum pro ženy

MUDr. D. Kerteszová: Neříkejte, že máte depresi,
popište, co skutečně cítíte, co je pro vás nejhorší
Někdy máte pocit, že tomu všemu nemůžete uniknout. Valí se to ze všech stran. Špatné zprávy a situace. V zaměstnání vás
pronásledují. Děti jsou ve škole objekty šikany. Doma je to peklo, partner vás bije. Z obrazovek televizorů, z rozhlasu,
novin vám oznamují, že roste riziko onemocnění, přijde velké zdražování, válka je na spadnutí. Rozhovor s psychiatričkou
MUDr. Danou Kerteszovou vedl PhDr. Jiří Vavroň.
Může takový nával špatných zpráv a
denních situací, pokud trvají dlouho,
ovlivnit duševní zdraví a vést až ke vzniku psychických problémů?
Samozřejmě. A může časem vést k rozvinutí duševních poruch, které se nejčastěji
projevují úzkostí a depresí. Tedy neurotické poruchy, které se rozvíjejí na základně nějakých vnějších podnětů.
Zejména u lidí, kteří mají sníženou
frustrační toleranci a odolnost. U seniorů
může sehrát roli dlouhodobě osamocení,
ztráta životních kontaktů, ztráta životních
rituálů, určité pravidelnosti. Nemusí však
jít jen například o násilí ve vztahu, spouš-

těčem duševních poruchu může být i
dlouhodobý životní stereotyp, nuda, ztráta smyslu života, perspektiv.
Při dlouhodobé zátěži se skutečně může
rozvinut psychopatologie nejčastější je
obraz úzkostných a depresivních poruch,
kterých v současnosti dosti výrazně
přibývá, čas-to se rozvíjejících právě na
základě vněj-ších podnětů.
Nezaměňujeme ale špatnou náladu,
negativní reakci i na běžný problém za
depresi? Rčení „mám depresi“ běžně
používáme, často ji zaslechneme od lidí
kolem nás.

Proto říkám klientům, neříkejte, že máte
depresi, ale svými slovy mi popište, co
skutečně cítíte, co je pro vás nejhorší, co
vás obtěžuje. Špatná nálada není deprese. Někdo i při velké psychické zátěži
nevykazuje člověk žádnou psychopatologii, tedy nemá skutečnu depresi.
Jaká je taková typická potíž, kdy by měl
člověk zpozornět?
Například nespavost, úzkost, porucha
koncentrace, ztráta pocitu radosti, pokles
výkonnosti, snadná unavitelnost.
Co pak udělat jako první?
Když člověk začne zažívat stavy úzkostí,
poruchy koncentrace, začne trpět nespa-
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vostí, budí se, špatně usíná, bojí se nadcházejícího dne, ztrácí
zájem o cokoli, nemá radost z žádné aktivity – měl by především kriticky podívat na to, jestli nejsou přítomny vyvolávající
faktory těchto obtíží, jaké situace problémy vyvolávají či posilují. Zda je možné se jim vyhnout. Uvědomit si, co může sám
změnit, zda lze předejít negativním, stresujícím situacím. Změnit životní styl. Především však dlouhodobě netrpět životní
nepohodu a nelad. Najít si náhradní aktivity. Takže když to
shrneme, nežít dlouhodobě s pocity nespokojenosti,
s nespavostí, neladem, ale začít řešit příčiny. Pokud ho obtíže
natolik omezují, že není schopen změn, nebo pokud potíže
trvají dlouho, ev. se prohlubují, vyhledat odbornou pomoc.
Co ale takové problémy jako je domácí násilí? Tady změnit
prostředí, odejít ze vztahu, zejména když mají partneři děti,
není snadné.
U domácího násilí dokáže psychiatr pomoci v doprovodných
projevech jako je nespavost, úzkosti, ale není to řešení, je třeba odstranit příčinu. Klíčem je rozhodnutí oběti s tím něco dělat, přiznat si, že mám takový problém a že už dál nechci. A
následně se obrátit se na organizace pomáhající obětem. Nebát si říci o pomoc. Kdyby oběti nežily v tom, v čem žijí, velmi
pravděpodobně by u nich nedošlo k rozvoji psychických obtíží,
nepotřebovaly by psychiatra. Nemají duševní nemoc v pravém

Očekávání, že někdo situaci vyřeší
za ně, že dostane rady a je vyhráno,
po problému, je časté. Ani zkušený
psychoterapeut nepomůže, pokud
se od něj očekává návod, jak se
problému zbavit.

slova smyslu, jedná se o reaktivní poruchu, která většinou odeznívá, pokud přestává existovat vyvolávající příčina. Klíčové je
řešit problém, nenechat příčinu dlouhodobě působit.
Existuje nějaký varovný ukazováček, že sám problém nezvládnu, že mi sebezpyt a odhodlání změnit život, moc nepomůže?
Identifikátor vážnějších problémů jsou již zmíněné dlouhodobé
poruchy spánku, kdy místo spánku přicházejí různé katastrofické představy. Porucha spánku bývá většinou spojena s projevy
poruchy nálady a patologické úzkosti. Mezi další varovné signály patří ztráta radosti, ztráta zájmu o dříve oblíbené aktivity,
potřeba nutit se do běžných činností, úzkost ve formě atak,
včetně úzkosti dlouhého trvání spojené s fyzickými obtížemi,
které pacienta přivádějí do ordinace specialisty na tělesné nemoci.
Rozhodně ale není možné sahat po psychofarmakách a dalších
lécích, které si sami naordinujeme, nebo které nám dá kamarád či kamarádka. Pokud problémy přetrvávají, objevují se i
doprovodné zdravotními problémy, pak neotálet, obrátit se na
lékaře.
Řada lidí ale očekává pomoc, ať již od lékařů, psychoterapeutů či pomáhajících organizací, pasivně, bez osobního přispění.
Očekávání, že někdo situaci vyřeší za ně, že dostane rady a je
vyhráno, po problému, je časté. Ani zkušený psychoterapeut
nepomůže, pokud se od něj očekává návod, jak se problému
zbavit. Psychoterapeut může jen ukázat cestu. Včetně toho, že
se člověk zamyslí nad způsobem svého dosavadního života a
jak se k problému postaví a zda je ochoten jen řešit.
Návštěva psychiatra pak pomůže rozlišit to podstatné, zda se
jedná skutečně o duševní poruchu. I antidepresiva, psychofarmaka pomohou, když předtím člověk pochopí problém, jeho
příčiny.
Co když se ale skutečně jedná o závažnou duševní poruchu ?
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Tady je skutečně čas svěřit se do rukou psychiatrovi. Lidé ale
návštěvu psychiatra často považují za osobní selhání. Často se
při první návštěvě setkávám se slovy: „Nikdy jsem nevěřil (a),
že se dostanu až sem.“ Degraduje je to před sebou samými.
Berou to jako osobní selhání, že nejsou schopní problém zvládnut sami. Přitom to není jejich slabost.
Občas se bojí i předepsaných antidepresiv. Že jsou návyková,
že to bude na celý život. To je ale mýtus a omyl. Přesvědčení,
že antidepresivum nemohou už nikdy vysadit, je nesmysl. Někdy obavy vyvěrají z toho, že lidé si na internetu či

v příbalovém letáku přečtou všechny možné dopady. Z tohoto
pohledu by si ale člověk nemohl vzít běžný lék na nachlazení,
protože i u něj existuje řada rizik.
Antidepresiva je nutné užívat pod dohledem lékaře, pouze
v indikovaných případech, po předchozím důkladném vyšetření. Antidepresiva jsou velmi efektivním prostředkem, jak od
potíží pomoci. Nestačí ale jen pacientovi napsat recept. Je
s ním třeba probrat, jak může lék působit, v čem mohou být
rizika a naopak výhody, aby pochopil, kdy mu skutečně pomohou. Psychofarmaky tedy neplýtvat, ale také se jim nebránit.

ROSA - centrum pro ženy spolupracuje s poslancem
Michaelem Zunou, připravuje se změna legislativy
V Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR vznikla z iniciativy
poslance za TOP 09 Michala Zuny pracovní skupina pro problematiku násilí na ženách a dětech. Zuna navrhuje nově řešit
problematiku násilí na ženách a dětech ve třech rovinách: společenské, legislativní a soudní. Cílem by měla být redefinice
trestného činu znásilnění, zvýšení trestních sazeb, zlepšení
definice domácího násilí, vzdělávání soudců a státních zástupců i ratifikace Istanbulské úmluvy.
V pracovní skupině začala aktivně působit ROSA – centrum
pro ženy (zastoupena Zdenou Prokopovou), organizace Bílý
kruh bezpečí (zastoupena Petrou Vitoušovou) a dále i advokátka Lucie Hrdá. Skupina vedle zákonodárné inciativy plánuje
ve spolupráci s neziskovými organizacemi průběžně organizovat veřejné výstupy či semináře pro odborníky a politiky.
Michal Zuna, který téma řešil už jako radní pro bezpečnost na
Praze 2 a nyní jako člen podvýboru pro problematiku domácí-

ho a sexuálního násilí říká: „Chceme dát společnosti jasný signál: Násilné chování nelze přehlížet ani marginalizovat. Domácí násilí v Česku narostlo v minulém roce o 50 procent. Dále
dochází ke zhruba 12.000 případů znásilnění. Z toho pouze
zhruba 100 pachatelů míří do vězení. Data jsou alarmující. Musí přijít legislativní změna. Je naší povinností zákonodárců postavit právo na stranu obětí.“
„Zjednodušeně osvěta, tvrdé tresty a odpovídající rozsudky.
Chceme do společnosti vyslat jasný signál, že ublížení blízké
osobě není v pořádku. Že takové chování nelze přehlížet a že
takové chování nelze tolerovat. Oslovíme ke spolupráci všechny koaliční partnery. Osobně jsem připravený na novele pracovat napříč politickým spektrem, odbornou veřejností i neziskovým sektorem. Naši činnost budeme také koordinovat
s podvýborem pro problematiku domácího a sexuálního násilí,
jehož jsem členem“ řekl Michal Zuna.

„Je důležité
vyslat
společnosti
signál, že
domácí a
sexuální násilí
se nesmí
přehlížet,
tolerovat a
bagatelizovat.“
Michal Zuna
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ROSALIN - centrum komplexní krizové pomoci :
bezplatná linka, krizový byt i nové pracovnice
ROSALIN - centrum komplexní krizové pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí je nová
služba krizové pomoci organizace ROSA. Vznik centra je podpořen z Norských fondů. Stěžejními výstupy projektu je vybudování krizového centra pro ženy oběti domácího násilí s možností krizového pobytu na maximálně 7
dní, bezplatná krizová linka pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí 800 60 50 80, vývoj SOS tlačítek pro vysoce ohrožené oběti. Vznikne vzdělávací a metodologické centrum, díky Akademii specializované pomoci podpoříme v roce 2023 další poskytovatele sociálních služeb, kteří chtějí pomáhat této cílové skupině.
V současné době již za sebou máme otevření krizového bytu a
spuštění bezplatné krizové linky. V lednu a únoru jsme po výběrovém řízení uzavřeli smlouvy s 6 novými sociálními pracovnicemi krizového centra. Ty v současné době prochází zácvikem a akreditovanými kurzy. Provoz centra je proto zatím

omezen pracovní dobou Informačního a poradenského centra
ROSA na všední dny. Změnu v provozu čekáme od června
2022.
ROSALIN - centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí bude fungovat od
června 2022 v nonstop provozu a bude poskytovat odborné
sociální poradenství, právní a psychologickou pomoc. Součástí
krizového centra je i pobytová služba, která zatím zahrnuje 4
krizová lůžka pro oběti domácího a genderově podmíněného
násilí (a jejich děti). Přijímány jsou vysoce ohrožené oběti z
celé České republiky na pobyt v délce maximálně 7 dní. Díky
Partnerovi projektu, Městské části Praha 2, připravujeme na
přelomu května a června otevření druhého velkého krizového
bytu.
Bezplatná krizová linka pro oběti domácího násilí 800 60 50
80 již díky podpoře Nadace Vodafone funguje, ale zatím jen
v rámci denní pracovní doby centra ROSA. Nonstop provoz
bezplatné linky, která je součástí projektu financovaného z
Norských fondů, bude také spuštěn v červnu 2022.
Více informací najdete na: https://www.rosacentrum.cz/
rosalin/

https://www.facebook.com/ROSALINcentrum
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Zatímco šest sociálních pracovnic nového
krizového centra prochází v únoru a březnu
výcvikem a akreditovanými kurzy, v krizovém bytě už se vystřídaly první klientky s
dětmi. A ROSALIN připravuje další aktivity.
S parterem projektu MČ Praha 2 jsme podepsali nájemní smlouvu na další, velký byt
4+1, který nyní budeme vybavovat nábytkem a spotřebiči, a pak se stane součástí
krizové pomoci , která tak bude mít celkovou
kapacitu 12 - 14 lůžek. Byt bude mít službu
přítomnou 24/7.
Součástí krizové pomoci bude i možnost
okamžitého přivolání pomoci v případě
ohrožení na životě/ zdraví vysoce ohroženými oběťmi domácího násilí díky SOS tlačítkům. Technologické řešení pro ROSU zaštiťuje Nadace Vodafone a Protectu. Úkolem
a velkou výzvou pro ROSU teď bude vybavit
vlastní pult centralizované ochrany, připravit
software, zacvičit personál.
Připravujeme potřebné dokumenty k akreditaci nové sociální služby, metodiku poskytování krizové pomoci obětem DN a GPN v
rámci telefonické krizové pomoci, krizové
pomoci a pobytové krizové služby. Vytvoření
kompletní metodiky Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti
domácího a genderově podmíněného násilí
v definitivní odsouhlasené verzi je naplánováno v harmonogramu na červen 2022.

ROSALIN
Adresa:
Na Slupi 1483/14, Praha 2
Telefonická krizová intervence pro celou ČR
Bezplatná linka: 0800 60 50 80
Krizová pomoc formou krizového ubytování (celkem 12 lůžek ve 2 bytech) s dobou
pobytu maximálně na 7 dní. Krizová pomoc ROSALIN umožňuje ženám a matkám
s dětmi v akutní krizové situaci vzniklé v
důsledku domácího násilí získat bezplatné
krátkodobé ubytování. Cílem této pomoci
je zajištění bezpečí před násilnou osobou,
překonání krize, psychická stabilizace, sociální poradenství, krizová intervence.
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Proč vzpomínám v den svátku žen, na svého otce
Nikdy mi nedal facku. Nikdy na mne nekřičel, nenadával mi.
Přesto měl autoritu. O každé jeho výtce či kritice jsem ale přemýšlel. Byl jsem rád, když zazvonil zvonek u dveří a já věděl, že
se vrací z práce. Můj otec.
Neotravoval mne přehnanou kontrolou, nesnažil se mít pod
kontrolou můj veškerý čas, každý sešit ve škole, každý úkol.
Nechával mi velkou osobní svobodu. Ale když jsem něco potřeboval vysvětlit, objasnil mi to. A já měl jistotu, že mne nikdy
nenechá ve štychu.
Měl své představy, jaké koníčky by mne mohly bavit. Když ale
viděl, že nebudu ani tenistou či hráčem na klavír, nenutil mne
do toho, v tichosti prodal tenisovou výbavu i piano, které
předtím zakoupil.
Když jsem spolužačce Buriánkové ukradl pouzdro na housle a
nahradil jím svoji školní aktovku ( mít pouzdro byla v té době
móda, a já ho chtěl), tak Buriánkové koupil nové. Následně
jsem našel pod vánočním stromkem obálku s nápisem „Dárek
v hodnotě 300, Kč – odcizené houslové pouzdro.“ S dodatkem,
nemůžeš si vzít od ženy vše jen proto, že to potřebuješ.
V neděli jsme spolu myli nádobí po nedělním obědě. V sobotu
společně luxovali. Mámu často bolela záda, tak jsme společně
roky myli v bytě okna. Tak nějak mne učil, že není nic nemužného, když muž pomáhá ženě.
Když jsme jeli na výlet, snažil se, aby to všechny – tedy jeho,
mojí mámu a mne bavilo. Když ho něco přece jen vytočilo do
běla, neřval, nepohlavkoval. Uklidnil se dvěma nacpanými a
vykouřenými dýmkami s tabákem Taras Bulba. Pak vše už bez
nervů řešil. A uměl v klidu nastavit hranice.
Ty ponožky si vypereš sám, maminka není tvoje služka, řekl mi
a já to respektoval.
Zpětně si uvědomuji, že tím vším mně učil toleranci k druhým
a zejména k ženám. Jejich tužbám, představám a přáním.
Protože jakmile opustíme dětství, nejbližším člověkem se pro
většinu z nás stane dívka, posléze žena, partnerka, manželka.
A my se máme snažit, aby byla šťastná.
Přivedl mne k poznání, že můj pohled na to, co je dobré a co
špatné pro druhého člověka, nesmí být zákon, kterým by se
měl ten druhý bezprostředně řídit. Že ten druhý ( druhá) zrovna nemusí dýchat v tempu, který určím. Že i když více vydělával, nemohl rozhodovat sám a podle svého uvážení, co
s penězi udělá.
Ne, nežil jsem v andělském prostředí. Rodiče se také dokázali
pohádat. Nepoznal jsem ale doma dusno, mlčení. Máma se
nebála táty a táta mámy. Máma nikdy nemusela snižovat
ceny svých šatů a on zase klidně přiznal, že jel domů taxíkem,
protože ho bolela noha. Spory pročistily vzduch. O penězích se
radili společně. I mně vysvětlili, proč zrovna ty které Vánoce

nemohu očekávat magneťák, protože jsme opravovali chatu.
Vztahy mezi muži a ženami jsou složité. Každý je musíme řešit,
aniž by na to existovala nějaká přípravná škola. Důležitá je
proto rodina. Její atmosféra, poměry, které v ní panují, příklady, které ovlivní zase další generaci dětí. Otec mi nedal recept
ke štěstí v partnerských vztazích. Ale ukázal mi cestu, jak by to
mohlo či mělo při všech zákrutách života fungovat ve vztazích
mezi mužem a ženou.
PhDr. Jiří Vavroň

Otcovská láska - Velká britská studie, které se
zúčastnilo víc než deset tisíc synů a dcer, jasně
potvrdila, jak může narušený vztah s otcem (ať už je
otec nepřítomný, nebo je vztah mezi ním a dětmi
odtažitý) ovlivnit život dítěte na několik desetiletí.
Nefunkční vztah s otcem má přímou spojitost s
Ženy jsou stále u části společnosti vnímány
pocity úzkosti, nedostatku pocitu bezpečí, ale
jako ty, které se mají především starat o
agresivním chováním.

rodinu a moc si v ostatních oblastech

Školní úspěch - Další výzkum zase ukázal, že čím
života svého i společenského
více se otcové zajímají o školní prospěch svých
„nevyskakovat“.
potomků,
tím lepších studijních výsledků děti
dosahují. Odborníci předpokládají, že je to kvůli
větší motivaci, kterou děti pociťují. Otcové mají na
dobrý školní prospěch svých potomků dokonce vliv
než matky.
Přísný otec, agresivní syn - Autoritářští a přísní
otcové vychovávají děti (zejména chlapce) s
mnohem agresivnějšími projevy chování. I v této
oblasti je vliv otců mnohem větší než vliv matek.
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PhDr. Branislava Marvánová Vargová
Patří k nejdůležitějším pilířům a oporám ROSY – centra pro ženy. Její jméno je neodmyslitelně spojeno s podporou ženobětí násilí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Je uznávanou expertkou na problematiku násilí, ale její organizační
schopnosti a znalosti se prosazují i ve státní správě. Dlouhodobě se podílí na odborné přípravě profesí, které se s domácím
násilím setkávají – sociálních pracovnic, policistů, zdravotníků, manažerů.
„Do ROSY jsem poprvé vstoupila jako studentka, dobrovolnice
v roce 2000. Poté jsem v roce 2001 na rok odjela do zahraničí a
v roce 2002 jsem se vrátila. Od roku 2003 jsem v ROSE zaměstnaná. V současné době jsem vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA a zároveň odborná garantka nově vznikajícího komplexního krizového centra ROSALIN.
Působím také jako předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, jsem členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a Rady vlády pro lidská práva. ROSA je již
mnoho let členskou organizací mezinárodní sítě ženských organizací WAVE (Women against violence Europe), kde jsem od
roku 2018 členkou správní rady,“ uvádí sama o svém profesním růstu.
Práce s obětmi násilí je těžká – co vám, když ji děláte tak
dlouho, dala pozitivního, čím vás naplňuje, co vás v ní drží?
Pro mě je práce s ženami, které zažívají násilí smysluplná. Za ta
léta praxe myslím mohu říct, že netrpím spasitelským komplexem a znám limity, na které v této oblasti narážíme. Těší
mě ale, když vidím některé pozitivní změny, jak z hlediska společenského vnímání problému násilí na ženách a domácího
násilí, tak i v možnostech pomoci obětem. Tady ale máme stále ještě velký kus práce před sebou.
Nejvíc mě ale naplňuje přímá práce s ženami, které se obrátí
na naše centrum. Cítím pokoru a vděčnost za to, že mohu být
u toho, když z nich opadne strach a napětí, když se znovu nadechnou a začnou opět vnímat svou hodnotu, sílu a odhodlání
žít opět důstojný život bez násilí. Tato práce mi dává naději a
možnost vidět, že to zdravé v nás má ohromnou sílu překonávat různé překážky. A také mě učí trpělivosti.
Nebála jste se, pod dojmem smutných příběhů, které roky
řešíte s jinými, vlastních partnerských vztahů, dala vám tato
práce něco pro váš vlastní partnerský vztah, pro rodinu?
Nebála. S manželem jsme spolu od roku 2000, tedy stejně
dlouho, jako spolupracuji s Rosou. Z tohoto pohledu byl pro
mě rok 2000 opravdu zlomový – našla jsem své dvě životní
lásky. Pro mé vlastní vztahy mi práce v Rose přináší neustále
zvědomování toho, jak důležitý je ve vztahu respekt. Bez něj
zdravý vztah vybudovat nelze.
Dají se v této práci najít i okamžiky, události, které vás potěšily, pobavily, či které vám potvrdily, že tato práce má smysl?
Určitě ano. Těší mě, když vidím, že se ženy navzájem dokáží
podpořit, jsou k sobě solidární. Potěší mě, když se ženy, které
u nás vyhledaly pomoc, po nějaké době ozvou a dají nám vě-

dět, jak se jim daří, jak vyrostly děti…
Co děláte proto, nebo co vám pomáhá, abyste nevyhořela,
aby se práce nestala rutinní činností?
Ráda běhám, chodím do přírody, peču, šiju, maluju, vyrábím
domácí přírodní kosmetiku, čtu, těch zajímavých a lákavých
věcí je tolik, že mi spíše nezbývá čas na všechno, co mě zajímá.
Jak důležité jsou při této práci dobrý pracovní tým ale i rodina, rodinné zázemí?
Dobrá vztahová síť je klíčová. Práce v neziskové organizaci,
která se věnuje problematice násilí si vyžaduje určité nastavení, hodnoty a motivaci. Tuto práci nemůžete dělat dlouhodobě, pokud do ní nedáte kus svého srdce. Pracovní tým a dobré
vztahy v něm jsou pro práci s tématem násilí a traumatu klíčové. Vážím si toho, že mám v kolegyních velkou oporu a můžeme se na sebe spolehnout, sdílet své postřehy, ale – a to je
velmi důležité – také se spolu zasmát a odreagovat.
Bez podpory a tolerance mého manžela, dětí a širší rodiny,
bych se nikdy nemohla věnovat práci v ROSE v takové míře,
jako to dělám. Funkční rodina a vztahy jsou nezbytné proto,
abychom mohli věnovat svou kapacitu a energii pracovním
záležitostem. A proto je pak důležité věnovat čas, pozornost a
energii zpět do rozvoje těchto vztahů.
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Zdena Prokopová, místopředsedkyně spolku
V roce 1993 zakládá spolu s Marií Vavroňovou ROSU. „Byly jsme dvě, scházely jsme se po práci, neměly na
naši činnost ani korunu. Měly jsme ale odhodlání otevřít téma domácího násilí i v České republice a hlavně
vytvořit systém pomoci, který by obětem násilí skutečně pomohl“, říká. To, že dnes je ROSA respektovanou
neziskovou organizací v ČR, která ročně pomůže stovkám žen, je výsledkem i její téměř třicetileté práce.
V roce 1998 se podílí na otevření prvního utajeného azylového
domu. Od roku 1998 až do současné doby prostřednictvím
SOS linky pomáhá obětem domácího násilí
z celé ČR. Od
roku 2000 je školitelkou v problematice domácího násilí.
V letech 2006 - 2020 vedla Interdisciplinární tým pro řešení
zvlášť složitých případů domácího násilí.
Od roku 2008 do současnosti působí jako členka ve Výboru pro
prevenci domácího a genderově podmíněného násilí při Radě
Vlády, zastupuje ROSU v ČŽL. Od loňského roku pracuje jako
členka v pracovní skupině pro práva starších osob při Radě
vlády pro lidská práva. Od roku 2022 pracuje v pracovní skupině poslance Poslanecké Sněmovně Michala Zuny. Skupina
iniciuje společenské, legislativní a soudní změny v problematiku násilí na ženách a dětech.
Práce s obětmi násilí je těžká – co vám, když ji děláte tak
dlouho, dala pozitivního, čím vás naplňuje, co vás v ní drží?
Pro mne je to životní cíl - změnit přístup společnosti i legislativy k ženám, obětem domácího násilí. Pozitivum v této práci
převažuje, především proto, že za ta dlouhá léta se skutečně
mnoho změnilo a zlepšilo v postavení obětí. Je vidět, že naše Potěší, když například o Vánocích, či jiných svátcích, si na vás
práce má přínos, smysl a pomáhá tam, kde samy oběti na to vzpomenou bývalé klientky, vyjádří vděčnost za naši pomoc,
ale hlavně se mohou pochlubit svými úspěšnými dětmi, vlastnestačí.
ním novým životem bez násilí.
Nebála jste se, pod dojmem smutných příběhů, které roky
řešíte s jinými, vlastních partnerských vztahů, dala vám tato Co děláte proto, nebo co vám pomáhá, abyste nevyhořela,
aby se práce nestala rutinní činností?
práce něco pro váš vlastní partnerský vztah, pro rodinu?
Nebála. Pomohlo mi i to, že jsem 16 let pracovala v manželské Myslím si, že jsem dost silná osobnost na to „abych vyhořela”,
poradně, kde se také řešila řada smutných příběhů. Sama jsem jakékoliv případné neúspěchy mne spíš vždy posílily. Pomáhá
ve svých partnerských vztazích nikdy žádné násilí nezažila. mi i poznání, že je třeba ještě mnoho změnit ve vztahu společSamozřejmě je pro mne důležitý pevný partnerský vztah a také nosti, soudů, úřadů k obětem násilí. Určitě mi pomáhají i provelká pomoc mého životního partnera v začátcích ROSY. Man- cházky v přírodě, láska ke zvířatům, hudba i četba.
žel, akademický malíř Zdeněk Prokop je autorem loga ROSY, je
též autorem ztvárnění soch Tichých svědkyň, pomáhal při zaři- Jak důležitý je při této práci dobrý pracovní tým ale i rodina,
zování azylového domu, i prvního našeho pracoviště rodinné zázemí?
v Podolské ulici v Praze 4.
Pro tak těžkou práci je nejvyšší prioritou dobrý pracovní tým a
samozřejmě i velká podpora rodiny a to nejen mého muže, ale
Dají se v této práci najít i okamžiky, události, které vás potě- i mé sestry, jejího muže a mých dětí, na které se mohu ve
šily, pobavily, či které vám potvrdily, že tato práce má smysl? všem spolehnout.
Je to především zpětná vazba mnohých klientek, kterým jsme
pomohly a ony nyní žijí klidný život v jiném vztahu, bez násilí.
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Pošlete to dál: Bright Sky pomáhá odhalit násilí
Každý máme ve svém okolí někoho, kdo od svého blízkého
zažívá domácí násilí. Každá třetí žena v ČR se setká během svého života s domácím násilím. Možná to ani netušíte. Oběti to
nemají napsané na čele. Své trápení často úspěšně tají, průměrně 8 až 10 let. Svou situaci někdy zlehčují, násilnou osobu
mohou omlouvat, anebo si vše kladou za vinu.
Vystoupit z kruhu násilí chce hodně odvahy. Díky mobilní aplikaci Bright Sky CZ ale můžete udělat první krok. Aplikace funguje jako rozcestník pro každého, kdo má pochybnosti, jestli
by se on sám nebo někdo z jeho blízkých mohl nacházet
v násilném vztahu. Hned na začátku se rozděluje do dvou větví: „Hledám radu pro sebe“ a „Chci pomoci někomu jinému“.
Na jednom místě nabízí bezpečně a důvěrně všechny potřebné
informace: vysvětluje co je domácí násilí a jak může vypadat,
najdete tu i tříminutový dotazník pro posouzení nebezpečí ve
vztahu, databázi kontaktů na centra pomoci. Určena je nejen

pro samotné oběti, ale pro každého, kdo má obavy o svoji kamarádku, kolegu, sousedku nebo někoho z rodiny. Díky funkci
„Můj deník“je možné si bezpečně uchovávat audio, video,
foto či textové záznamy, které mohou být následně využity
jako důkazy. Výhodou je, že tyto záznamy nezůstávají
v telefonu, ale ani se automaticky neodesílají na policii. Přístup
k nim má jen dotyčný a je na něm, jak s nimi následně naloží.
Česká verze bezplatné aplikace tu je díky Nadaci Vodafone,
odborným garantem české adaptace je organizace ROSA –
centrum pro ženy.
S aplikací pracujeme,
doporučujeme ji i našim
klientkám. K šíření povědomí o aplikaci se ale
můžete připojit i vy.
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Azylový dům ROSA - ohlédnutí za rokem 2021
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 poskytnou jim podporu a pomoc
v řešení jejich složité sociální situace.
V rámci sociální služby ubytování je klientkám poskytováno
odborné poradenství ve formě sociálně-terapeutických a sociálně-právních konzultací. Dále jsou klientkám k dispozici konzultace 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, umísťováním dětí do nových MŠ a ZŠ
nebo následného bydlení. Klientky a jejich děti se v rámci pobytu účastní mnoha akcí pořádaných v AD i mimo něj, různých
herních a výtvarných aktivit, nebo i aktivit vzdělávacích či cíle-

ných na relaxaci a aktivní odpočinek.
* Sociální služba byla v roce 2021 poskytnuta celkem 52 osobám. Z toho bylo 21 žen a 31 dětí.
* Museli jsme odmítnout 3 klientky z kapacitních důvodů
* 14 žen a 25 dětí ukončilo v roce 2021 pobyt v AD – z toho 6
žen odešlo do svého bytu (pronájem či sociální byt), 2 ženy do
jiného azylového domu, 1 klientka k rodině, 1 klientka se vrátila k násilnému partnerovi a u 3 klientek návazné bydlení není
známo, 1 klientka po ukončení smlouvy ze strany poskytovatele po krátké době odešla do jiného azylového domu, ke jí byl
pobyt před ukončením smlouvy domluven.
Stejně jako v předcházejícím roce provoz azylového domu
bohužel výrazně narušovala koronavirová pandemie.
V důsledku opatření a zvýšené nemocnosti jsme se opakovaně
potýkali s personálním oslabením. Přes náročnost situace provoz azylového domu však nebyl omezen a v průběhu celého
roku jsme zachovali kontinuitu poskytovaných služeb. Stávajícím klientkám byly nadále poskytovány sociálně právní a sociálně terapeutické konzultace, omezen nebyl ani proces přijímání nových klientek.
Lucie Donátová, vedoucí služby

Informační a poradenské centrum ROSA v roce 2021
Služba odborné sociální poradenství je poskytována ženám, Statistika ú
konů – distanční poradenství
obětem domácího násilí ambulantně, na základě předchozího, V roce 2021 jsme pokračovaly v poskytování distančních fozpravidla telefonického objednání. Služba je poskytována tý- rem poradenství obětem domácího násilí (celkem 2918 úkomem proškolených sociálních pracovnic. Osobní konzultace nů). Pracovnice IPC zpracovaly a odpověděly celkem 2407
s klientkami jsou v zájmu objektivního posouzení a vyhodno- telefonních hovorů a dotazů prostřednictvím mailu, chatu a fb
cení rizikových faktorů pro opakování násilí ve vztahu, vypra- messengeru. Ve 163 případech pracovnice IPC proaktivně telecování bezpečnostního plánu a komplexní podpory klientek fonicky kontaktovaly ohroženou ženu (pokud to bylo pro kliv souladu s cíli sociálně terapeutických činností poskytovány entku bezpečné) a v případě, že epidemická situace neumožvždy dvojicí sociálních pracovnic. Součástí poskytovaných slu- ňovala, aby se dostavila na osobní konzultaci a nabídly jí možžeb je také telefonické, mailové a chatové poradenství pro nost konzultace po telefonu. Využití jednotlivých forem
oběti domácího násilí.

distančního poradenství - 70 konzultací prostřednictvím

V roce 2021 bylo pracovnicemi IPC poskytnuto celkem 9 892 platformy Skype, 1 12 konzultací prostřednictvím chatu, 14

úkonů (včetně telefonních linek, e-mailového a distančního kontaktů

přes

Facebook

messenger,

40

odpovědí

poradenství).

v internetové poradně iDnes. Oproti roku 2020 to znamená

Statistika úkonů – osobní poradenství

nárůst o 20%, oproti roku 2019 o 88%.

Na osobní konzultace docházelo v roce 2021 do IPC ROSA 251 Z 251 klientek, které v roce 2021 navštěvovaly IPC ROSA jich
nových klientek (opakovaných 1182), kterým bylo dle systému 237 uvedlo, že strany svého současného nebývalého manžela/
ARUM poskytnuto 1182 sociálně- terapeutických, 809 sociálně partnera zažívaly psychické násilí (222 z nich ve formě zastra-právních, 23 právních a 16 psychologických konzultací. Mezi šování a vyhrožování, 77 žen čelilo výhrůžkám zabitím, 32 žedalší poskytované úkony patřila identifikace rizikových faktorů nám bylo vyhrožováno použitím zbraně, ve 217 případech
(597x), vypracování bezpečnostního plánu (492x), příprava na docházelo ke kontrolujícímu a nátlakovému jednání, 161 žen
konzultaci (1528x), vypracování zpráv pro PČR, OSPOD nebo má zkušenost s omezováním a izolací, 104 s pronásledováním.
soud (27x).

Branislava Marvánová Vargová, vedoucí služby
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8. březen v obchůdku Black Mountain

Mezinárodní den žen jsme oslavili v obchůdku Black Mountain. Celý den byly v obchůdku sociální pracovnice odborného
sociálního poradenství i krizové pomoci ROSA. Zakoupením
placky s obrázky zvířátek v obchodě Black Mountain, které
malovaly děti z azylového domu, bylo možné ROSU podpořit.
Výtěžek je určen na provoz azylového domu. Placky byly k
dispozici i na e-shopu i na e-shopu.
www.blackmountain.cz/zbozi/placka-ocima-deti/
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Bezplatná krizová linka pro oběti domácího
a genderově podmíněného násilí

800 60 50 80
Telefonická krizová intervence pro celou ČR

ROSALIN

5.5.2022

Zdroj: Nadace Vodafone

Akreditovaný kurz Distanční formy poradenství pro oběti domácího
násilí překládáme z března na 5.5.2022. Na tento kurz se tedy mohou
ještě přihlásit další sociální pracovníci . Více na: https://
www.rosacentrum.cz/seminare-a-kurzy/
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