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Via Roseta o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s., byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním 
této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. 

 Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s cílem podpořit je v rámci 
procesu resocializace a integrace. 

 Provozujeme  tréninkového pracoviště pro lidi se zdravotním postižením, 
poskytujeme sociální a pracovní rehabilitaci. 

 Pomáháme handicapovaných při rozvoji směrem k maximální samostatnosti a 
k uplatnění se na běžném trhu práce. 

 Zprostředkujeme nákupu a prodeje výrobků chráněných a terapeutických 
dílen.Poskytujeme informačně osvětové aktivity. 

Ředitelka:  Mgr. Veronika Fulínová 

Správní rada : Miroslav Novák, Luboš Braniš, Mgr. Ester Školníková 

Dozorčí rada:  Iveta Pavlátová, Kristýna Strejčková,  Věra Benešová 

Zakladatelky:   Mgr.Veronika Fulínová, Petra Fulínová 

 

Činnost v roce 2012 

V létě 2012 převzala Via Rosetao.p.s. odpovědnost za chod sociální služby Eliášův obchod. 

Eliášův obchod byl 29.5.2012 převeden pod obecně prospěšnou společnost Via Roseta 

z občanského sdružení Dílna Eliáš.. Důvodem převodu byl zájem zakladatelek Via Rosety 

o.p.s.  i nadále spravovat Eliášův obchod, na který, ještě spolu s kolegyní Ivetou Pavlátovou 

v roce 2005 získaly finanční podporu z EU a na jehož chodu se intenzivně podílely po celé 

své mnohaleté působení v občanském sdružení  Dílna Eliáš. 

 

Eliášův obchod 

Reprezentační prodejna denních stacionářů, chráněných dílen a dalších neziskových 

organizac. Projekt Eliášův obchod slouží je sociální rehabilitace pro lidi s mentálním a 

kombinovaným postižením popř. lidem s duševním onemocněním. Projekt byl zahájen 

v září 2005 díky finanční podpoře ze sociálních fondů EU. Pro zákazníky byl Eliášův obchod 

otevřen v září roku 2006 na frekventovaném a dobře viditelném místě v blízkosti Vítězného 

náměstí na Praze 6. Prostory k provozování jsme získali za přispění městské části Prahy 6.                                   

Hlavním posláním projektu je umožnit lidem s postižením rozvíjet v rámci sociální 

rehabilitace pracovní a sociální dovednosti a návyky potřebné pro začlenění se do běžného 

způsobu života. Práce v obchodě pomáhá našim uživatelům rozvíjet především 

komunikačních schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a další znalosti a dovednosti, díky 

kterým se snadněji uplatní na otevřeném trhu práce.  Obchod dále přispívá k zviditelnění 



práce v sociálních neziskových organizací, pražských i mimopražských. Naše vývěsky 

informují o aktuálním dění v sociální, vzdělávací a kulturní oblasti. V neposlední řadě 

poskytujeme odbyt výrobků sociálních organizací věnujících se v rámci své činnosti 

řemeslné a umělecké výrobě a posilujeme tak, by v malé míře, princip jejich 

samofinancování. V roce 2012 jsme spolupracovali již tradičně s organizacemi jako je 

Rolnička Soběslav, Ignis, Společenství Dobromysl, Fokus, Proutek, Cedr Pardubice, A Mano, 

WS Handicap, Apla, Sananim, Gawain, Dílna Eliáš, Dílny Tvořivostii a další. Obchod je 

otevřen celoročně od pondělí do pátku od 10.00-18.00. Každý den se v něm vystřídají 4 

uživatelé služby. V roce 2012 to bylo celkem 12 osob se zdravotním postižením. Vedoucí 

Eliášova obchodu jsou Mgr. Veronika Fulínová a Petra Fulínová.                                              

Na financování projektu Eliášův obchod se v druhém pololetí  v roce 2012 podílelo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 

Výsledná finanční zpráva za rok 2012 ( pouze 2. pololetí- 1.6-31.12.2012) 

Náklady celkem 887.802,95 

Mzdové náklady 244.229 Kč 

Nákup zboží a komise 383.633 Kč 

Ostatní 259.940,95  

Výnosy celkem 959.880,14 

Tržby za prodané zboží 681.353 Kč 

Přijaté příspěvky MPSV 278.500 Kč 

Úroky 27.14 

Výsledek -72.077,19 

 

 

 Na konci září jsme se s Eliášovým obchodem zúčastnily již tradičně oslavy svátku sv. 

Václava a sv. Michaela na statku Srbeč s přáteli ze Společenství Dobromysl. 

Vzpomenul i jsme život sv. Václava ochránce země české, společně jsme se pomodlili 

Svatováclavskou modlitbu, shlédli jsme divadelní představení Legendu o sv. 

Michaeli zahrané přáteli ze Společenství Dobromysl, uskutečnili jsme dračí stezku 

odvahy a vše ukončili bujarou buřtovou oslavou. 
 

 V prosinci jsme se dozvěděli, že jsme získali dvouletou finanční podporu z ESF na 
vybudování nového sociálního zařízení výtvarně-textilního Ateliéru Via Roseta, 
který bude sloužit převážně lidem s duševním onemocněním popř. lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením. Realizace projektu začne v lednu 2013. 

Aktuality roku 2012 
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Bubenečská 382/43 

160 00 Praha 6 
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Eliášův obchod 

Jugoslávských partyzánů 4 

160 00 Praha 6 
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