
 

Život v ROSE a azylovém domě : tanec, opravy, dárky 

ROSA se opět připojila k akci One Billion Rising. Proti kyberná-

silí na ženách a profesích, které obětem pomáhají, protestovaly  

14.2. ženy na náměstí Kinských v Praze . Česko se tak připojilo 

k celosvětovému hnutí One Billion Rising for Justice! Hnutí vy-

zvalo miliardu žen i těch, kdo je respektují, aby vyšli do ulic, 

tancovali a požadovali ukončení násilí na ženách. Znásilnění či 

zmlácení zažije na planetě během života každá třetí žena. Ak-

ci pořádala Česká ženská lobby ve spolupráci s HollaBack! Czech 

a V-Day Prague International Voice . Ženy upozornily  na to, že 

agresoři vystavují v anonymním kyberprostoru lživé, urážlivé a 

výhružné informace o ženách i organizacích, což značným způ-

sobem ovlivňuje pracovní i soukromý život obětí.  

Namísto květin k MDŽ dárky ženám, které je potřebují: pod-
pořit ženy v azylovém domě se  rozhodli zaměstnanci společ-
nosti Nielsen.  Odvážné a milé organizátorky této  akce ve fir-
mě Nielsen udělaly ženám v azylovém domě radost.   A to jak 
potravinami, oblečením, tak i finanční podporou. 

Potřebu bezpečí  žen a dětí v azylovém domě ROSA  pod-

pořili realizátoři  festivalu  Cineast : ROSA děkuje pořadate-

lům festivalu CinEast a všem, kteří přispěli v rámci na jejich 

charitativního projektu na pomoc ženám v azylovém domě 

ROSA pro ženy oběti domácího násilí.  

Šestý středo- a východoevropský filmový festival v Lucem-

burku se konal v říjnu 2013 a jeho tématem byly „ženské 

příběhy“ . Díky charitě se sešlo neuvěřitelných 2000 EUR, 

které dorazily na účet ROSY 17.1.2014.  

Již jsme se pustili do realizace projektu bezpečí v azylovém 

domě: pořízení bezpečnostních dveří. Další  bezpečnostní 

prvky do azylového domu ještě budou instalovány.  

Bezpečí je pro oběti domácího násilí totiž prioritou. Jsou to 

ženy, kterým nezbývá, než při vysokém ohrožení domácím 

násilím od partnera, na čas odejít do azylového domu i se 

svými dětmi. První co potřebují, je bezpečí, následuje práce 

– sociálně terapeutická, sociálně právní pomoc a postupný 

návrat do života bez násilí.  


