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Stop násilí pro zdravotnictví: odpovědnost v rukou lékařů 
 
 
 

Pro všechny oběti domácího násilí je důležité najít pomoc včas. A to hned tu první. 
Pokud první reakce není adekvátní, těžko se oběť bude chtít svěřovat dál a hledat řešení. A 
neřešené případy  domácího násilí mohou mít i tragické konce.   
 

Cílem inovativního projektu „Stop násilí pro zdravotnictví“ organizace ROSA, která již 
přes dvacet let pomáhá obětem domácího násilí, je přispět k prevenci a snížení výskytu 
domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotními 
profesemi. Naplnění cílů je postaveno na komplexním vzdělávání klíčových profesí 
(pedagogové a studenti zdravotnických a lékařských škol), prevenci, a výzkumu. Díky 
podpoře Norských grantů vzniká vzdělávací modul včetně e-learningových materiálů, 
instruktážních videí pro nelékařské zdravotnické profese (sestry, záchranáři). Partnerem 
projektu je Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. , která se podílela nejen na odborné výukové 
části, ale i na natáčení výukových videí.   
 

„Od září letošního roku realizujeme program na pomoc zdravotníkům při identifikaci 
násilí na ženách, komunikaci a prvotní intervenci s oběťmi partnerského násilí, ale i podporu 
proti násilí páchaném  na zdravotnících agresivnímu osobami a nenásilné komunikaci“ říká 
Marie Vavroňová, ředitelka Rosy. „Lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, se stále častěji 
stávají objekty buď slovního, nebo přímo fyzického útoku ze strany pacientů či klientů.“  
ROSA již začala realizovat  semináře pro studenty dalších zdravotních škol, včetně možností 
praxe a odborných konzultací s pracovnicemi poradenského centra, vedení bakalářských 
prací. Veškeré výstupy a materiály projektu budou nabídnuty i dalším relevantním školám, 
studentům, nemocnicím, profesím ve zdravotnictví.  
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„Rosa v současné době poskytuje sociální služby – odborné sociální poradenství, 
telefonickou krizovou pomoc a azylové ubytování s utajenou adresou. Bohužel násilí přibývá. 
Podle letošní studie FRA, což je agentura Evropské unie pro základní práva, v České republice 
zažívá násilí 32 % žen. To je obrovské číslo, doplňuje Marie Vavroňová.  Za loňský rok 
pomohla ROSA 277 novým klientkám, letos ještě není konec roku a toto číslo je 311 nových 
žen, kterým bylo poskytnuto 10 tisíc úkonů v délce 3970 hodin,  azylový dům pomohl od 
počátku roku 48 ženám a jejich dětem, telefonickou krizovou pomoc vyhledalo za prvních 11 
měsíců letošního roku 2233 osob, se kterými pracovnice hovořily 405 hodin. 
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Projekt Rosy  „Stop násilí pro zdravotnictví“   podpořila Nadace Open Society Fund Praha 
z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Partnerem projektu 
je Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. 
 

 

 
 

 
 
 
ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková organizace, která pomáhá 
ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem. Ženám, obětem domácího násilí poskytuje 
sociální služby: odborné sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc a azylové 
ubytování s utajenou adresou.  ROSA byla založena v roce 1993 jako nadace, od roku 1998 se 
transformovala na občanské sdružení a od 1. 1. 2014 je spolkem. Kromě přímé práce se 
ROSA zaměřuje i na prevenci násilí na ženách, ve vztazích mladých lidí i násilí na seniorkách. 
 
Kontaktní údaje ROSA :  
Marie Vavroňová, ředitelka a vedoucí odborného poradenství ROSA 
Tel. 733 560 427, 241 432 466 
Email: rosa@rosa-os.cz  
Zdena Prokopová, vedoucí azylového ubytování ROSA 
Tel: 602 246 102 (SOS linka po-pá 9-18), 736 739 571 
Email: azyl@rosa-os.cz 
Mgr. Martina Hronová, manažerka ROSA 
Tel. 733 560 636 
Email: info@rosa-os.cz  
www.rosa-os.cz  
www.stopnasili.cz  
 
 
Kontaktní údaje Vysoká škola zdravotnická  :  
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5 
e-mail: info@vszdrav.cz 
web: http://www.vszdrav.cz// 
rektorka: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 210 082 453 
 
Kontaktní údaje Nadace Open Society Fund Praha:  
Barbora Hořavová - manažerka programu Dejme (že)nám šanci 
barbora.horavova@osf.cz  tel.+420 226 227 736 
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