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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 lidem 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.
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Eliášův obchod
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.
Každý den se zde vystřídají 4 uživatelé služby. Eliášův obchod je

otevřen celoročně: pondělí - pátek od10.00-18.00 .

Na financování Eliášova obchodu se v roce 2016 podíleli
Magistrát hlavního města Prahy a MČ Praha 6. Dále děkujeme
Nadaci Charty 77-Konto bariéry za poskytnutí PC.

Výsledná finanční zpráva hospodaření za rok 2016
Náklady celkem
Nákup zboží k prodeji-komise
Mzdové náklady
Nájem, energie
Ostatní služby
Materiál
Jiné

Výnosy celkem
Tržby za prodané zboží
Přijaté příspěvky MHMP
Přijaté příspěvky MČ Praha 6
Úroky

Zisk

1.660.451
798.922
654.688
112.562
66.437
22.848
4.994

1.660.454
962.129
664.000
34.200
122

0

Ateliér Via Roseta
V roce 2011 byl naším sdružením Via Roseta o.p.s. vypracován
projekt textilně výtvarné dílny. V roce 2012 jsme získali na tento
projekt podporu z Evropských sociálních fondů-Operační program
Praha Adaptabilita a v roce 2013 byl Ateliér Via Roseta otevřen.
V současné době poskytujeme službu sociální rehabilitace lidem
s mentálním a kombinovaným postižením a s chronickým duševním
onemocněním. Přibližně 18 osob se zdravotním postižením se
účastní tréninkového programu v dílně.
Ateliér se zabývá převážně výrobou dárkových a užitkových
předmětů, např. kosmetických taštiček, polštářů, zástěr, přání,
zápisníků, dárkových krabiček, drobné keramiky, šperků apod.
Součástí Ateliéru je i malý obchůdek, kde prodáváme naše výrobky i
výrobky dalších neziskových organizací. Dalším prodejním místem
je druhá sociální služba, kterou společnost Via Roseta o.p.s.
provozuje, Eliášův obchod na Vítězném náměstí v Praze 6.

Na financování Ateliéru Via Roseta se v roce 2016 podíleli
Magistrát hlavního města Praha, MČ Praha 6 a paní Jana
Hronková a její američtí přátelé.

Obchod při ateliéru je otevřen celoročně: pondělí čtvrtek: 9.00-17.00 h, pátek: 9.00-15.00 h.

Výsledná finanční zpráva hospodaření za rok 2016
Náklady celkem
Mzdové náklady
Nájem, energie
Výrobní materiál a výtvarné potřeby
Nákup zboží k prodeji-komise
Ostatní služby
Jiné

Výnosy celkem
Tržby z prodaného zboží
Přijaté příspěvky MHMP
Přijaté příspěvky MČ Praha 6
Dary
Úroky

Ztráta (účetní)

1.420.530
1.150.505
147.864
88.589
87.567
117.458
3.681

1.181.539
254.220
878.000
41.600
7.700
19
238.991

Aktuality v roce 2016
 V roce 2016 jsme se stali plátci DPH a také jsme přešli v Eliášově obchodě
k povinné elektronické evidenci tržeb(EET).
 Na jaře jsme se zúčastnili prodejní akce Mint Market v Holešovicích a
dalších předvánočních i vánočních jarmarků, kde jsme mohli představit
naše výrobky (Jarmark u Sv.Ludmily, Dědina-waldorfská škola, O2 trh a
další.)
 S uživateli obou služeb jsme oslavili svátek Sv.Jana a Sv. Michaela již
tradičně u přátel na Srbči.
 Před Vánoci jsme se všichni pracovníci a uživatelé sešli na každoroční
vánoční besídce, kde jsme si zrekapitulovali celý rok, zazpívali jsme si
adventní písně, podarovali se navzájem malými dárky a popřáli si vše
pěkné do Nového roku.
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