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

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

 Zprostředkujeme nákup a prodej výrobků 
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, Petra 
Fulínová 

Zakladatelky: Mgr.Veronika Fulínová, Petra Fulínová 

 

 

 

 



 

Reprezentační prodejna denních stacionářů, terapeutických dílen a 

dalších neziskových organizací. Projekt Eliášův obchod poskytuje 

sociální rehabilitaci lidem s mentálním a kombinovaným postižením, 

popř. lidem s duševním onemocněním. 

Projekt byl zahájen v září 2005 díky finanční podpoře Evropského 

sociálního fondu. 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 obchodu 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 uživatelům služby rozvíjet 

především komunikační schopnosti, 

samostatnost, zodpovědnost a další znalosti a dovednosti, díky kterým se 

snadněji uplatní na otevřeném trhu práce nebo jiných-chráněných 

pracovištích.  

Obchod dále přispívá k zviditelnění práce  sociálních neziskových 

organizací, pražských i mimopražských. Poskytujeme odbyt výrobků 

sociálním organizacím věnujícím se řemeslné a umělecké výrobě a 

posilujeme tak jejich samofinancování. Obchod je otevřen celoročně od 

pondělí do pátku 10.00-18.00 hodin. Každý den se zde vystřídají 4 

uživatelé služby.  

 

  Eliášův obchod 

 

  



Na financování Eliášova obchodu se v roce 2015 podílelo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát Hlavního města 

Prahy a MČ Praha 6. 
 

Výsledná finanční zpráva hospodaření za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem 1.859.264,56 

Nákup zboží k prodeji-komise 824.124,80 

Mzdové náklady 678.474,00 

Nájem, energie 209.628,89 

Ostatní služby 67.222,83 

Materiál 44.527,24 

Jiné 35.286,90 

Výnosy celkem 1.918.579,39 

Tržby za prodané zboží 945.775,00 

Přijaté příspěvky MPSV 745.000,00 

Přijaté příspěvky Hl. m. Praha 193.000,00 

Přijaté příspěvky MČ Praha 6 26.000,00 

Sbírka 8.325,00 

Úroky 479,39 

Zisk 59.314,83 

  



 

 

 

Ateliér Via Roseta 

V roce 2011 byl naším sdružením Via Roseta o.p.s. vypracován projekt 

textilně výtvarné dílny. V prosinci 

roku 2012 jsme získali na tento 

projekt podporu z Evropského 

sociálního fondu. V červenci 2013 

jsme Ateliér otevřeli a začali zde 

pracovat  s lidmi s duševním 

onemocněním a s lidmi s mentálním a 

kombinovaným postižením. V roce 

2015 projekt pokračuje. 

Hlavním cílem bylo vytvořit pracovní místa pro osoby se zdravotním 

postižením, kterým se dlouhodobě nedaří získat zaměstnání na volném 

trhu práce. Ateliér je místem, kde si mohou tito lidé osvojit potřebné 

pracovní a sociální dovednosti a návyk. Mohou se seznámit se 

základními pravidly pracovně právních vztahů. Vytvořily jsme pracovní 

místa pro 10 až 11 osob denně. Uživatelé se střídají v dopolední a 

odpolední směně. Osoby se zdravotním postižením se zde učí novým 

činnostem, jako například pracovat s papírem, šít, vyrábět keramiku…. 

Ateliér se zaměřuje převážně na výrobu 

dárkových a užitkových předmětů, 

drobnou keramiku, šperky, výrobu přání, 

taštiček, krabiček, polštářů apod. 

 

Současně 

s Ateliérem jsme otevřeli i obchůdek, ve 

kterém je možnost zakoupit naše 

výrobky. Dalším důležitým prodejním 

místem je Eliášův obchod, který Via 

Roseta o.p.s. provozuje na Vítězném 

náměstí v Praze 6. 



obchod na Vítězném náměstí v Praze 6. 

Obchod při ateliéru je otevřen celoročně:pondělí-

čtvrtek:9.00-17.00 h, pátek:9.00-15.00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Náklady celkem 2.605.782,44 

Mzdové náklady 1.984.845,00 

Nájem, energie 209.770,00 

Materiál a ostatní potřeby 206.299,18 

Nákup zboží-komise 84.737,00 

Ostatní služby 118.225,05 

Jiné ostatní náklady 1.906,21 
Výnosy celkem 2.924.282,10 

HMP-Operační program Praha-Adaptabilita 2.529.158,25 
Praha 6 25.000,00 
Tržby za prodané zboží 370.123,85 

 

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Praha-Adaptabilita 

 

 

 
 

Výsledná finanční zpráva hospodaření za rok 2015 

Zisk 318.499,66 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aktuality v roce 2015 

 V červnu 2015  jsme se s našimi uživateli oslavili svátek Sv. Jana 

Křtitele na statku v Srbči s přáteli ze Společenství Dobromysl.   

 Na konci září 2015  jsme opět navštívili přátele ze Společenství 

Dobromysl a oslavili jsme společně svátek Svatého Václava a 

svátek archanděla Michaela.  Shlédli jsme krásné představení na 

motivy obrazů ze života Sv. Václava a také  divadelní představení  

Svatomichaelské legendy.  

 V prosinci jsme uspořádali v Ateliéru Via Roseta předvánoční 

besídku pro všechny uživatele služeb našeho sdružení.   



 Via Roseta o.p.s. 
Bubenečská  43 

160 00 Praha 6 

Tel.: 235 314  134 

E-mail.: atelier@viaroseta.cz 

www.viaroseta.cz 

Číslo účtu: 2300723664/2010 

 

Eliášův obchod 
Jugoslávských partyzánů 4 

160 00 Praha 6 

Tel.: 233 313 454 

E-mail.:obchod@viaroseta.cz 

 

Ateliér Via Roseta 
Evropská 53 

16000 Praha 6 

Tel.: 235314134 

E-mail: atelier@viaroseta.cz 

http://www.viaroseta.cz/
mailto:obchod@viaroseta.cz
mailto:atelier@viaroseta.cz

