
Výroční zpráva za rok 2021 
         ROSA  -  centrum pro ženy, z.s. 



Vážené kolegyně, přátelé, 

ráda bych Vám všem upřímně poděkovala za  spolupráci v proběhlém  roce 2021. Pracovali jsme ve 

výrazně ztížených podmínkách, daných epidemií Covidu 19, nutnosti dodržování přísných hygienic-

kých podmínek, konzultací v respirátorech, distanční výuky dětí v azylovém domě atd.  

 Těžký rok prověřil schopnost všech pracovnic i akceschopnost organizace. Mám opravdu radost, že 

mohu konstatovat, že máme v ROSE dobrý přátelský tým, schopný vzájemné podpory, pracovnice 

ochotné i za cenu osobního nepohodlí zastoupit jedna druhou. Musím ocenit vysokou profesionalitu 

všech pracovnic, kdy za ztížených podmínek se podařilo po celý rok udržet rozsah a kvalitu poskyto-

vaných služeb.  

Rosa v uplynulém roce udělala další krok v rozšiřování nabídky služeb pro oběti domácího násilí.  Ve 

spolupráci s Městskou částí Praha 2 například ROSA získala norský grant umožňující vznik nového 

centra krizové pomoci Rosalin (krizový byt, provoz nonstop linky od června 2022). 

Rosa v průběhu loňského roku úspěšně spolupracovala i s partnerskými organizacemi sdruženými v koalici NeNa (Rosa, 

Profem, Acorus). Vyzdvihnout je třeba i pokračující spolupráci s významnými  společnostmi Ikea a Nadace Vodafone, směřující 

k tomu, aby i v České republice platilo, že domov by měl být bezpečným místem. 

Pracovnice Rosy v uplynulém roce úspěšně prezentovaly organizaci ve vládním Výboru pro prevenci domácího násilí a 

násilí na ženách (PhDr. Branislava  Marvánová Vargová, Zdeňka Prokopová)v mezinárodní  síti organizací WAVE 

(PhDr.Branislava Marvánová Vargová, členka správní rady). 

Velké poděkování patří i všem drobným dárcům i významným sponzorům, podporovatelům, a příznivcům Rosy.  Velmi 

si vážíme této podpory. Ženy i děti v azylovém domě například zažily díky Vám krásné vánoční svátky.  

Vaše podpora umožňuje nejen rozšiřovat pomoc obětem násilí, ale jsou současně i celospolečenským uznáním naší 

práce.  

             Marie Vavroňová, ředitelka   





Rosa – centrum pro ženy, z.s je nestátní nezisková organizace, 
která se ve své činnosti zaměřuje na přímou pomoc ženám, 
zažívající domácí násilí. 

Posláním organizace je pomáhat a provázet oběti domácího 
násilí prostřednictvím registrovaných sociálních služeb 
(odborné sociální poradenství, azylové ubytování s utajenou 
adresou). 

Mezi další činnosti ROSY patří i prevence domácího násilí for-
mou školení, seminářů, vydávání publikací, letáků, kampaně. 

 

ROSA – centrum pro ženy, z.s. 
Registrována u Městského soudu v Praze pod L9420 
Sídlo/fakturační adresa/kontaktní adresa pro zájemkyně  
o azylové ubytování: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4 
Poradenské centrum: Na Slupi 1483/14, 120 00 Praha 2   
IČO: 68405359 
 
E-mail: info@rosacentrum.cz 
Telefon/fax: +420 241 432 466,  
SOS linka +420 602 246 102 (po-pá 9-18 hod) 
 
Web: www.rosacentrum.cz, www.stopanasili.cz 
 
Bankovní spojení: 8399319/0800 
Sbírkový účet:       2848609349/0800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosacentrum.cz
http://www.stopanasili.cz


ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy oběti  

domácího násilí (IPC) 

Vedoucí služby: PhDr. Branislava Marvánová Vargová 

Místo poskytování : Na slupi 1483/14, 128 00 Praha 2 

Služba je poskytována ženám, obětem domácího násilí ambu-

lantně, na základě předchozího, zpravidla telefonického objed-

nání. Služba je poskytována týmem proškolených sociálních 

pracovnic. Osobní konzultace s klientkami jsou v zájmu objek-

tivního posouzení a vyhodnocení rizikových faktorů pro opako-

vání násilí ve vztahu, vypracování bezpečnostního plánu a 

komplexní podpory klientek v souladu s cíli sociálně terapeu-

tických činností poskytovány vždy dvojicí sociálních pracovnic. 

Součástí poskytovaných služeb je také telefonické, mailové a 

chatové poradenství pro oběti domácího násilí.  

Epidemická situace a vládní opatření spojená s pandemií Covid

-19 ovlivnily chod Informačního a poradenského centra ROSA i 

v roce 2021, 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. V obdobích nouzového stavu 

pracovnice IPC pokračovaly v proaktivním kontaktování objed-

naných uživatelek služby, pokud se nemohly dostavit k osobní 

konzultaci a nabízeli jsme alternativní možnosti distančního 

poradenství. O svých aktivitách a nepřerušené možnosti pomo-

ci jsme průběžně informovali na webových stránkách a sociál-

ních sítích.  

Od 1.1.2021 do 31.12.2021 bylo pracovnicemi IPC poskytnuto 

celkem 9 892 úkonů (včetně telefonních linek, e-mailového a 

distančního poradenství). 

Na osobní konzultace docházelo v roce 2021 do IPC ROSA 251 

klientek, kterým bylo dle systému ARUM poskytnuto 1182 

sociálně- terapeutických, 809 sociálně-právních, 23 právních a 

16 psychologických konzultací. Mezi další poskytované úkony 

patřila identifikace rizikových faktorů (597x), vypracování bez-

pečnostního plánu (492x), příprava na konzultaci (1528x), vy-

pracování zpráv pro PČR, OSPOD nebo soud (27x).  

V roce 2021 jsme pokračovaly v poskytování distančních forem 

poradenství obětem domácího násilí (celkem 2918 úkonů). 

Pracovnice IPC zpracovaly a odpověděly celkem 2407 telefon-

ních hovorů a dotazů prostřednictvím mailu, chatu a fcb mes-

sengeru. Oproti roku 2020 to znamená nárůst o 20%, oproti 

roku 2019 o 88%.  

Z 251 klientek, které v roce 2021 navštěvovaly IPC ROSA jich 

237 uvedlo, ze strany svého současného nebývalého manžela/

partnera zažívaly psychické násilí (222 z nich ve formě zastra-

šování a vyhrožování, 77 žen čelilo výhrůžkám zabitím, 32 že-

nám bylo vyhrožováno použitím zbraně, ve 217 případech do-



cházelo ke kontrolujícímu a nátlakovému jednání, 161 žen má 

zkušenost s omezováním a izolací, 104 s pronásledováním.  

163 klientek uvedlo, že mají zkušenost s fyzickým násilím, 

z toho bylo 67 žen škrceno, 41 žen bylo bito v době těhoten-

ství, 6 žen bylo ohrožováno střelnou zbraní a 23 nožem, 99 žen 

bylo opakovaně fackováno, 80 žen zažilo údery pěstí, v 64 pří-

padech byly tyto útoky vedeny na hlavovou část.   

183 klientek vylo vystaveno ekonomickému násilí, nejčastěji 

(137 případů) partner/manžel nedával dostatek peněz na chod 

domácnosti, ve 122 případech musela žena o finance žádat, 90 

žen nedostávalo žádné finance, 41 žen mělo zakázáno pracovat 

a zajistit si tak vlastní příjem.  

Obětí sexuálního násilí se stalo 93 žen (37%), přičemž znásilně-

no bylo 15 žen, vynucený sex zažívalo 78 žen a nucení 

k nepříjemným sexuálním praktikám 49 žen.   

Celkem 131 klientek uvedlo, že násilí je v posledních měsících 

častější a brutálnější, 79 z nich pak verbalizovalo obavu, že je 

manžel/partner mohl zabít. 56 klientek potřebovalo po napa-

dení vyhledat zdravotnickou pomoc. 133 žen se pokusilo 

v posledních 12 měsících od násilného partnera/manžela ode-

jít.  

Statistická data opakovaně potvrzují negativní dopad domácí-

ho násilí na děti, které jsou jeho svědky a poukazují na zvýšené 

riziko, že se děti samy mohou stát přímými oběťmi násilí. 106 

klientek uvedlo, že jejich partner/manžel nadává jejich dětem 

a ve 45 případech se děti staly oběťmi fyzického násilí. Policie 

řešila situaci klientek v 72 případech, přičemž k vykázání došlo 

pouze ve 12 případech (17%), jako trestný čin bylo řešeno do-

mácí násilí v 5 případech (7%) a jako přestupek 9 případů 

(13%).  

Služba Informační a poradenské centrum ROSA  je  podpořena  

z prostředků Magistrátu hl.m.Praha, MČ Praha 2 a MČ Praha 4. 



ROSA – azylový dům s utajenou adresou  
Příjem klientek probíhá po objednání na adrese: Podolská 
242/25, Praha 4  
Vedoucí služby: Bc. Lucie Donátová  
Telefon na vedoucí služby: 736 739 467  
Email: azyl@rosacentrum.cz  

Sociální služba azylové ubytování je realizována v azylovém 
domě a dvou azylových bytech s utajenou adresou. Celková 
kapacita lůžek služby je 35. Délka poskytování služby je dle 
zákona o sociálních službách 108/2016 stanovena zpravidla na 
dobu jednoho roku. Cílovou skupinou sociální služby jsou ženy 
– oběti domácího násilí a jejich děti. Hlavním cílem služby je 
zajistit ženám a dětem bezpečné bydlení na utajené adrese a 
poskytnout jim podporu a pomoc v řešení jejich složité sociální 
situace.  

V roce 2021 využilo službu azylové ubytování s utajenou ad-
resou celkem 21 žen a 33 dětí.  

V rámci sociální služby bylo klientkám poskytováno odborné 
poradenství ve formě sociálně-terapeutických a sociálně-
právních konzultací. Dále byly klientkám k dispozici konzultace 
s právničkou nebo poradenství v oblasti výchovy a péče o děti. 
Klientkám je zajištěna pomoc v komunikaci s úřady, soudy 
(včetně doprovázení k soudním jednáním), s hledáním zaměst-
nání, umístěním dětí do nových MŠ a ZŠ nebo následného byd-
lení. Klientky a jejich děti se v rámci pobytu účastní mnoha akcí 
pořádaných v AD i mimo něj, různých herních a výtvarných 

aktivit, nebo aktivit vzdělávacích či cílených na relaxaci a aktiv-
ní odpočinek. Forma a obsah poskytování služby azylového 
ubytování jsou koncipovány s cílem zajistit klientkám adekvát-
ní pomoc a podporu v takové míře a v takových oblastech, kde 
to opravdu potřebují. Klientky jsou vedeny k převzetí vlastní 
zodpovědnosti za svůj život a práci. 

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

Klientky se během pobytu účastnily  provozních skupin, které 
jsou zaměřeny na řešení provozních záležitostí vyplývajících 
z chodu domu a komunitního soužití a částečně též tematicky. 
Témata jsou vybírána dle aktuálních potřeb klientek a součas-
ně zaměřena na problematiku domácího násilí, bezpečnosti a 
hranic ve vztazích. Pravidelně též probíhaly dětské skupiny 
zaměřené na hlídání dětí, herní a edukativně-herní činnosti.  



Během pobytu v azylovém domě se pracovnice zaměřovaly  
nejen na potřeby klientek, ale též dětí. Jejich potřeby se odrá-
žejí v individuálním plánu klientky, se staršími dětmi je obvykle 
vypracován samostatný individuální plán. Pobyt v azylovém 
domě se dětem též snažíme zpříjemnit pořádáním pravidel-
ných akcí, dílniček, výletů apod. 

Stejně jako v předcházejícím roce provoz azylového domu bo-
hužel 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 posky-
továny sociálně právní a sociálně terapeutické konzultace, 
omezen nebyl ani proces přijímání nových klientek.  

Důsledky protiepidemických opatření se odrazily též 
v potřebách klientek azylového domu. Při zavření škol a školek 
klientky často nemohly docházet do práce a přišly tak o část 
svého výdělku. V souvislosti s distanční výukou vyvstala potře-
ba řešit technické zázemí pro děti během vyučování. Protože 
klientky často neumí zacházet s počítači a zajištění školy tak 
pro ně bylo v období distanční výuky o to náročnější, uspořá-
dali jsme školení základů práce na PC. Dále byly pracovnice 
maximálně nápomocny dětem i klientkám při řešení úskalí 
distanční výuky.  

Provoz azylového domu nadále probíhal za zvýšených hygie-

nických opatření, klientky byly poučeny o nutnosti dodržování 
zásad prevence před šířením onemocnění. V azylovém domě 
probíhala častá dezinfekce společných prostor a dbalo se na 
nošení ochranných pomůcek.  

Probíhalo doučování dětí dle jejich potřeb, děti si během hlídá-
ní za pomoci pracovnic mohly vypracovat domácí úkoly, dou-
čovala se angličtina.   

V průběhu jarních a letních měsíců byl dětem zajištěn pohybu 
venku, pracovnice pořádaly s dětmi menší výlety na kolech či 
koloběžkách, procházky, děti byly na výletě např. ve Žlutých 
lázních. Pracovnice s dětmi a klientkami také trávily množství 
volného času na zahradě. 

Na podzim jsme společně připravovali tradiční halloweenské 
dýně a vyráběli kostýmy. V rámci dobročinného jarmarku kli-
entky i děti pomáhaly s výrobou lapačů snů, korálků a dalších 
drobných ozdob. Nezapomenutelné byly vánoce v azylovém 
domě. Díky sponzorům dostaly matky s dětmi řadu dár-
ků.(strom splněných přání, balíčky od paní Galandové, dárky 
z projektu Krabice od bot, nadace Znesnáze  věnovala dárky 
z vánočních trhů, herní stůl z  projektu Sportem plníme sny). 

Poděkování patří :  všem drobným dárcům a firmě  Black 
Mountain za sukně, poukázky ZOOT, stravenky od Partners , fi 
Nielsen za léky, LOreal za kosmetiku , organizaci Kiwanis za 
kola, koloběžky. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Projekt PODPORA VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V 
KRAJSKÉ SÍTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY je 
spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zajištění dostup-
nosti poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb v souladu 
se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. 
Prahy na období 2019 – 2021. 

 



PROJEKTY: 

ROSALIN - centrum komplexní krizové pomoci pro oběti 
domácího a genderově podmíněného násilí je nová služ-
ba krizové pomoci organizace ROSA.  

ROSA – centrum pro ženy zahájila nový projekt   ROSALIN – 
Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a gen-
derově podmíněného násilí v listopadu 2021. Stěžejními výstu-
py projektu je vybudování krizového centra pro ženy oběti 
domácího násilí s možností krizového pobytu, bezplatná krizo-
vá linka pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí    
800 60 50 80 a vývoj SOS tlačítek pro vysoce ohrožené oběti. 
Vznikne vzdělávací a metodologické centrum,  díky Akademii 
specializované pomoci podpoříme v roce 2023 další poskyto-
vatele sociálních služeb, kteří chtějí pomáhat účinně této cílo-
vé skupině. 

Projekt ROSALIN reaguje na dlouhodobý problém nízkého po-
čtu specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a 
genderově podmíněného násilí v ČR. Motivace oběti vyhledat 
pomoc je nejvyšší po násilném incidentu a postupem času kle-
sá. Je proto klíčové, aby byla specializovaná pomoc dostupná v 
co nejkratší době od rozhodnutí oběti pomoc vyhledat. Právě 
proto jsme rádi, že grant dostal podporu prostřednictvím fi-
nančního mechanismu Norských fondů na období 2014-2021, 
programu  Lidská práva, programové oblasti 22 – Domácí a 
genderově podmíněné násilí: Prevence domácího a genderově 
podmíněného násilí a poskytování ochrany a pomoci pro jeho 

oběti.   (www.eeagrants.cz) 

Cílem projektu je zvýšit dostupnost specializované krizové po-
moci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a 
zvýšit bezpečí a ochranu zvlášť ohrožených obětí a obětí, které 
čelí vícečetnému znevýhodnění (seniorky, cizinky, osoby se 
zdravotním postižením, LGBT+). Nové Centrum komplexní kri-
zové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného 
násilí vzniklo díky partnerství s Městskou částí Praha 2, která 
nám poskytla potřebné prostory.  Městská část Praha 2 v rám-
ci hlavního města Prahy patří k předním částem, které aktivně 
spolupracují s neziskovým sektorem, a to zejména v oblasti 
prevence násilí, prevence kriminality a trestné činnosti a pre-
ventivní činnosti na školách.  

„Cílem je zvýšit dostupnost služeb pro oběti domácího nási-
lí,“ říká Marie Vavroňová, ředitelka ROSA – centrum pro ženy, 
z.s.  „Jsme rádi, že díky vstřícnosti MČ Praha 2 k sociální tema-
tice a prevenci domácího násilí jsme byt mohli otevřít.  Byt je 
koncipován jako krizový, tedy bezprostředně dostupný pro 
ohroženou ženu a její děti, k dispozici jsou 4 lůžka. Pro  oběti 
domácího násilí je zásadní, když se rozhodnou volat a hledat 
pomoc, aby ji našly ihned. I když nemají kredit v telefonu a 
peníze. Bezplatná linka 800 60 50 80 je proto zcela klíčová.“ 

„Oběti domácího násilí čelí při řešení své situace řadě překá-
žek,“ říká vedoucí  centra ROSALIN PhDr. Branislava Marváno-
vá Vargová. „Kromě viditelných fyzických stop prožívají strach 
o sebe či své blízké, úzkost, v důsledku prožitého násilí se oci-



tají v krizových situacích a musí se vyrovnat s traumatem. 
Najdou-li odvahu vyhledat pomoc, potřebují, aby byla rychlá, 
odborná, bezpečná a vycházela z jejich aktuálních potřeb, ať 
už se jedná o bezplatnou linku, na kterou se mohou obracet i 
anonymně, krizový pobyt, dlouhodobý pobyt v bezpečném 
domě s utajenou adresou, odborné poradenství, dlouhodo-
bou podporu, psychologické či právní služby. Naším cílem 
poskytovat celé toto spektrum služeb tak, abychom ženám a 
jejich dětem pomohly zvýšit jejich bezpečí a nabídly veškerou 
potřebnou podporu na jednom místě. Protože každý má prá-
vo na život v bezpečí.“ 

 Projekt zahrnuje 4 pilíře posílení systému pomoci obětem:  

  1) ROSALIN – Centrum komplexní krizové pomoci obětem 
domácího a genderově podmíněného násilí bude fungovat od 
poloviny roku 2022  v nonstop provozu a bude poskytovat 
odborné sociální poradenství, právní a psychologickou po-
moc. Součástí krizového centra je i pobytová služba, která 
zahrnuje 4 krizová lůžka pro oběti domácího a genderově 
podmíněného násilí (a jejich děti). Přijímány budou vysoce 
ohrožené oběti z celé České republiky. 

2)  Bezplatná linka pro oběti domácího násilí  800 60 50 80 již 
byla díky podpoře Nadace Vodafone spuštěna na podzim 
2021, ale zatím jen v rámci denní pracovní doby centra ROSA.  
Nonstop provoz linky bude spuštěn pravděpodobně do června 
2022.  

3) Připravujeme inovační technologické řešení pro zvýšení 
bezpečí zvlášť ohrožených obětí  domácího a genderově pod-
míněného násilí (včetně stalkingu) s napojením na pult asis-
tenční služby tak, aby bylo možné přivolat okamžitou pomoc v 
případě ohrožení a zároveň informovat obětí zvolené kontakt-
ní osoby o nastalé rizikové situaci. 

4) ROSALIN bude i vzdělávací a metodologické centrum pod-
pory služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného 
násilí. Připravíme metodiku zavádění specializovaných stan-
dardů kvality a metodiku vyhodnocování a managementu 
rizik. Akademie specializované pomoci podpoří specializaci již 
existujících obecných sociálních služeb v krajích tak, aby napl-
ňovaly kritéria standardů služby pro oběti domácího a gende-
rově podmíněného násilí, čímž se zvýší počet a dostupnost 
specializovaných služeb v regionech. 

Supported by a Grant  
from the peoples of Norway 
Podpořeno grantem z Norska 

 







Spolupráce s IKEA   #zabezpecnydomov 
 
ROSA spolupracuje v rámci koalice NeNa se společností IKEA. 
IKEA jednak podpořila přímo služby poskytované organizace-
mi ROSA, Profem a Acorus  a  dále se věnovala šíření informa-
cí o nepřijatelnosti násilí a právu na bezpečný domov.  
 
V rámci spolupráce se domácí násilí dostalo i na akademickou 
půdu, kde  se i ROSA v  zimním semestru od října 2021 podílela 
na předmětu Násilí v blízkých vztazích. Cyklus seminářů byl 
koncipován jako interdisciplinární úvod do problematiky násilí 
v blízkých vztazích. Zahrnoval  teoretické i praktické informace 
z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie. IKEA 
spolupracuje s Univerzitou Karlovou na řešení problematiky 
domácího násilí. Univerzita Karlova se podílí na získávání a 
interpretaci relevantních dat k problematice domácího násilí, 
návrzích řešení, vzdělávání a rozšiřování povědomí o této pro-
blematice ve společnosti.  
 
IKEA nám pomohla zařídit první  krizový byt 1+kk pro ženy 
zažívající domácí násilí a jejich děti. V tomto bytě mohou zů-
stat až sedm dní a poté jim ROSA  může nabídnout přesun do 
utajeného azylového domu.   
 
Pro koalici NeNa IKEA podpořila vznik nového zabezpečeného 
chatu v rámci online poradenství. Jedná se o klíčový nástroj 
přímé péče: je místně i finančně dostupný, klientky získávají 

informace a podporu ihned a v reálném čase, chat je anonym-
ní a důvěrný.  
 
IKEA s koalicí specializovaných center pro ženy zažívající násilí 
NeNa úspěšně iniciovali novelizaci zákona o obětech trestných 
činů. Oběti domácího násilí nyní spadají mezi zvláště zranitelné 
oběti. Snadněji tak získají speciální práva a nárok na bezplat-
ného zmocněnce, psychologickou podporu, ochranu před ná-

Foto z natáčení spotu,  https://youtu.be/yIAzpmCp9QM 



silným partnerem a další výho-
dy, na které čekaly více než 
dvacet let.  
 
IKEA  v kampani #zabezpec-
nydomov , kde jsme byli odbor-
nými konzultanty ukazuje, že 
násilí nemusí být vždy vidět, ale 
že může mít vážné dopady.  
 
Dne 25.11. proběhla při příleži-
tosti Mezinárodního dne proti 
násilí na ženách online diskuze 
na téma Domácí násilí. Mýty vs. 
realita. O tématu násilí na že-
nách diskutovala zástupkyně 
Koalice NeNa Branislava Mar-
vánová Vargová společně s 
Danou Moree z Fakulty humanitních studií UK a Romanem 
Bojkem z IKEA. Záznam diskuze si můžete pustit https://
fb.watch/9wBixm-zwR/ Výsledky spolupráce IKEA, Koalice Ne-
Na a UK můžete sledovat také na #zabezpecnydomov  
 
ROSA se také podílela na školení více než 100 IKEA manažerů 
z regionu.  
 IKEA společně s koalicí NeNa   implementovala nové směrnice 
pro zaměstnance, kteří jsou nuceni řešit domácí násilí.  

 
Kampaň IKEA v roce 2021  uvádí emotivní video vytvořené 
ve spolupráci s agenturou Triad a produkční společností Bistro 
Films, opět v režii Marka Partyše. Zprostředkovává pocity ženy, 
která je obětí domácího násilí a snaží se odejít od násilného 
partnera. Hlavní roli ztvárnila Hana Kusnjerová, ve spotu se 
objeví a pochybnosti okolí mrazivě představí Viktor Dvořák 
(manžel), Jaromíra Mílová (matka) a Daniel Rous (otec).  

https://www.facebook.com/hashtag/zabezpecnydomov?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVR-Xjzi62734-fbjrvIRZknsrb3YhMGqA8SB4EzKWPkL-vF2WD3OFXwjb9RwYbSo1vuuNDBB7lEgW9avltly4ALYNRnEvZAs_ZFTqyNllxJfgAbjCxWqJ2TSGmk7fiNWu2Dtjn3ihJwrktxgoQTvS4iWW-7im4wiGwooeizBUDVg&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/hashtag/zabezpecnydomov?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVR-Xjzi62734-fbjrvIRZknsrb3YhMGqA8SB4EzKWPkL-vF2WD3OFXwjb9RwYbSo1vuuNDBB7lEgW9avltly4ALYNRnEvZAs_ZFTqyNllxJfgAbjCxWqJ2TSGmk7fiNWu2Dtjn3ihJwrktxgoQTvS4iWW-7im4wiGwooeizBUDVg&__tn__=*NK
https://fb.watch/9wBixm-zwR/?fbclid=IwAR1DWhqIcszQ2NmjNCmUBVc09CZwV6oA6ZkmS0ZdZ1uUdiUu2Jai2KmEOPs
https://fb.watch/9wBixm-zwR/?fbclid=IwAR1DWhqIcszQ2NmjNCmUBVc09CZwV6oA6ZkmS0ZdZ1uUdiUu2Jai2KmEOPs
https://www.facebook.com/hashtag/zabezpecnydomov?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfbxa7ESdSkczo-fAbZBsS5ce4L3iLMa4uY-iahgFNVxGub0XPWvXyDWs1PeizFmXcz17gEB9MIPslNKK5imWPRRFevzzRlEGGenP3beLUZj3SvkqWELDQAE2j09f9qg9I96Zgzz7HY3R97f6XwRwp8kzhFeDyoOiWDc0Bj1Zj_g&__tn__=*NK


BRIGHT SKY CZ, podpora Nadace Vodafone ČZ 

Bright Sky CZ je bezplatná mobilní aplikace, která poskytuje 
podporu a informace každému, kdo se nachází v násilném 
vztahu, nebo těm, kdo se obávají o někoho ze svého okolí. 
ROSA se stala garantem této aplikace. Mobilní aplikace Bright 
Sky CZ vznikla v roce 2019 díky Nadaci Vodafone ČR v rámci 
grantu Technologie pro společnost.  ROSA má  nyní na starost 
aktualizaci aplikace. 

Aplikace umožňuje vyhledat nejbližší pomoc, kromě kontaktů 
nabízí aplikace také krátký dotazník, sloužící ke stanovení míry 
bezpečí nebo naopak ohrožení ve vztahu, informace o formách 
násilí, o možnostech pomoci, o tom, co je třeba mít na paměti, 
pokud se oběť rozhodne odejít z nebezpečného vztahu, nebo 
jak nejlépe pomoci známé, kamarádce, příbuzným, pokud se 
stanou obětí domácího násilí. 

Pomocí Bright Sky CZ lze také vest záznamy o násilných inci-
dentech, aniž by informace zůstávaly uloženy na použitém 
zařízení. Uživatelé mohou incidenty dokumentovat formou 
textových, audio, video nebo fotografických záznamů, které se 
ukládají do bezpečného digitálního deníku. Ten pak lze využít 
jako důkazní materiál pro policejní intervenci a stíhání pacha-
tele.  

Součástí projektu jsou v roce 2021 i zavedení  SOS tlačítek pro 
vysoce ohrožené oběti domácího násilí ve spolupráci s organi-
zací Protectu.  

 

ROSA s Nadací Vodafone  spolupracuje i na  iniciativě Akade-
mie proti domácímu násilí, která si klade za cíl vzdělávat firmy 
v dané problematice a přispívat k zavádění standardů a postu-
pů ochrany zaměstnankyň a zaměstnanců, jež se stali obětí 
domácího násilí.  



PREVENTIVNÍ AKTIVITY 

ROSA – centrum pro ženy je zastoupena  v ČŽL a ve Výboru pro 
prevenci domácího a genderově podmíněného násilí při Radě 
vlády ČR.   

PhDr.Branislava Marvánová Vargová, vedoucí sociální služby 
odborné poradenství zastupuje  ROSA - centrum pro ženy, z.s. 
v mezinárodní síti organizací WAVE (Women Against Violence 
Europe, www.wave-network.org), která sdružuje více než 150 
organizací aktivních proti násilí na ženách a domácímu násilí ze 
41 zemí.  Je členkou správní rady WAVE. 

PhDr.Branislava Marvánová Vargová je předsedkyní Výboru 
pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí při 
Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Kromě toho, že 
vede jednání Výboru a zastupuje Výbor na jednáních Rady 
vlády se aktivně podílí na tvorbě programu jednotlivých jedná-
ní.  

Zdeňka Prokopová  za Rosu  byla aktivní jako členka Výboru 
prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí při 
Radě vlády.  V březnu  2021    vedla webinář  k tématu domácí-
ho násilí, násilí na ženách pro Provident Financial.  Online se 
zúčastnila k MDŽ pro AVAST prezentace  k tématu domácího 
násilí v době Covid 19. 

Vystoupila k problematice domácího násilí  v řadě medií  : ČT1 
Studio 6, Deník.cz, aktualne.cz, Idnes, rádio Zet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 17 zaměstnan-
ců na HPP či na částečný úvazek, v průběhu roku byly uzavírá-
ny Dohody o provedení práce. Výše osobních nákladů na tyto 
zaměstnance dosáhla výše 10.920 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 ana-
lýzu 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 19.3. 2021  
    
    Marie Vavroňová – předsedkyně  

Příloha k účetní závěrce pro podnikatele ke dni 31.12. 2021 



 





Podpořili nás  v roce 2021:  

DOTACE A GRANTY : 

6.904.000,- Magistrát hl.m.Prahy, ESF a stát.rozpočet   na    

  azyl.dům 

3.700.000,- Magistrát hl.m.Prahy na odborné sociální poraden 

  ství  

1.200.000,- Magistrát hl.m.Prahy na odborné sociální poraden 

  ství  

     80.000,-  MČ Praha 2 prevence kriminality 

     34.500,-  MČ Praha 4 na odborné sociální poradenství  

   500.000,-  Nadace Vodafone  - Bright Sky  

   188.636,-  MPSV  -  Covid E 

   385.511,-  MPSV  - Covid C 

 7.950.000,- Norský grant  (přijato 2021, čerpání v roce 2022) 

DARY (nad 5000 Kč) 

1.152.628,-  IKEA   

   300.000,-  PARTNERS Financial Services, a.s. 

   217.000,-  Alza  -  sbírka Souhvězdí pomoci  

   100.000,-  AXOCOM, s.r.o 

   100.000,-  PBK-MONT. S.R.O. 

   100.000,- Kupková Eva 

     44.300,-  AVAST software 

     30.000,-  Vobořilová Šárka 

     25.565,-  GLP CZECH REPUBLIC MANAGEMENT 

     15.000,-  Com PASS Advisory s. 

     12.000,-  MAčugová Dagmar 

     10.000,-  ACCACE S.R.O. 

     10.000,- PROVIDENT FINANCIAL 

     10.000,- CCS 

     10.000,-  LUCIE S. S.R.O. (Black Mountain)  

     10.000,- Krátký Jan 

       8.000,- Sládečková Hana  

        7.000,- GEP ČR 

        6.000,-  Koblížková Klára¨ 

 

Děkujeme všem dalším dárcům, fyzickým osobám, kteří nás 

podpořili  

• prostřednictvím  sbírkového účtu 2848609349/0800,  

• prostřednictvím sbírky na portále Darujme  (https://

www.darujme.cz/organizace/242      přes projekt Azylo-

vý dům, Dětský úsměv a Energie pro Rosu)  

• prostřednictvím  www.darujspravne.cz (projekt ROSA: 

Stopnasili) 

• prostřednictvím  DMS ROSA 30 (DMS ROSA 60 nebo  

DMS ROSA 90) zaslanou na telefonní číslo  87777. 



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

 
 
 
 
 
 
 
Služba azylové ubytování je Podpora vybraných druhů sociálních služeb v kraj-

ské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021.  Registrační 

číslo:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073   

 

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



ROSA - centrum pro ženy, z.s. 

IČO 68405359 

sídlo/fakturační adresa: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4 

Kancelář: Na Slupi 1483/14, 120 00 Praha 2 

Tel./fax: +420 241 432 466 

Hlavní e-mail:  info@rosacentrum.cz 

www.rosacentrum.cz 

www.stopnasili.cz 

 

Číslo účtu: 8399319/0800  

Sbírkový účet: 2848609349/0800 

 

 

 

ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy oběti 

domácího násilí: 

Na Slupi 1483/14, 120 00 Praha 2, 

• konzultace jsou možné po telefonickém objednání na tel. 

čísle 241 432 466 

Krizová linka 241 432 466,  bezplatná linka 800 60 50 80  

SOS linka: 602 246 102 

E-mail pro klientky: poradna@rosacentrum.cz      

 

ROSA - Azylový dům s utajenou adresou  

Podolská 242/25,  147 00 Praha 4 

Telefon vedoucí AD: +420 736 739 467 (po-pá  9-15 hodin) 

E-mail  vedoucí AD:  azyl@rosacentrum.cz 

 

ROSALIN  - centrum komplexní krizové pomoci  

bezplatná linka 800 60 50 80  

krizový pobyt pro ženy oběti domácího násilí až na 7 dní 

mailto:poradna@rosacentrum.cz

