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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 duševním onemocněním a lidem 
s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením. 

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 

laskavého 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  až 4 uživatelé 

služby.     

 

 

 

 

Eliášův obchod je otevřen: 

 pondělí - pátek od 10.00-18.00 h. 

 



Na financování Eliášova obchodu se v roce 2020 podílely MPSV, 
Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Praha 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výsledná finanční zpráva hospodaření za rok 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Náklady celkem 2.099.829,00 

Mzdové náklady 1.329.805,00 

Spotřební  materiál 115.656,46 

Nájem 107.779,00 

Opravy a údržba 2.721,66 

Ostatní služby 87.122,22 

Prodané zboží 456.744,16 

Výnosy celkem 2.247.713,91 

Tržby z prodaného zboží 744.859,92 

Přijaté příspěvky MPSV 1.022.000,00 

Přijaté příspěvky MHMP 401.000,00 

Přijaté příspěvky MČ Praha 6 56.700 

Sbírka 23.056,00 

Úroky 97.99 

Zisk +147.884,91 

 



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 v sociálně terapeutické dílně 

lidem s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením a 

s chronickým duševním onemocněním.  

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 výrobky zde 

vyrobené, ale i výrobky dalších neziskových organizací. Dalším 

prodejním místem je sociální služba Eliášův obchod, kterou 

společnost Via Roseta o.p.s. provozuje na Vítězném náměstí v Praze 

6. 

 

 

 

 



Na financování Ateliéru Via Roseta se v roce 2020 podílely 
MPSV, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 6. 
 

Obchod při ateliéru je otevřen celoročně:  

pondělí-čtvrtek:9.30-17.00 h, pátek:9.30-15.00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Náklady celkem 2.505.521,17 

Mzdové náklady 2.032.614,00 

Nájem 162.000,00 

Energie 32.623,73 

Spotřební materiál 151.426.22 

Opravy a údržba 5.706,61 

Ostatní služby 121.150,61 

Výnosy celkem 2.313.510,05 

Tržby z prodaného zboží 24.628,92 

Přijaté příspěvky MPSV 1.620.000,00 

Přijaté příspěvky MHMP 601.000,00 

Přijaté příspěvky MČ Praha 6 67.300,00 

Úroky 581.13 

Ztráta -192.011.12 

Výsledná finanční zpráva hospodaření za rok 2020 

 

 
 



 

 
  

 

                   

 

 

 
                  Aktuality v roce 2020 

 
 

 

 

 

V červnu proběhl výlet do obce Srbeč okres Rakovník. 
Navštívili jsme pobytové zařízení Společenství Dobromysl 
a oslavili jsme společně červnový svátek Sv. Jana. 

 

 



Via Roseta o.p.s. 
IČ:24124516, DIČ:CZ24124516 

Bubenečská 382/ 43 

160 00 Praha 6 

Tel.: 235 314  134 

E-mail.: atelier@viaroseta.cz 

www.viaroseta.cz 

Číslo účtu: 2834818369/0800 

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.: 235 314134 

E-mail: atelier@viaroseta.cz 


