


Milí pøátelé Rolnièky, 

opìt je rok za námi a mnì je potìšením s vdìèností Vám 
všem podìkovat za trpìlivost, energii, radost i finanèní a jiné 
dary. Tím vším jste nám pomohli v roce 2010 naplnit naše 
poslání. A že to nebyl lehký rok, to mi zkuste uvìøit! 

Pomáhali jste Rolnièku provést úskalími celého roku a byli 
jste s námi pøi všech radostech, které nás potkaly. Z tìch 
radostí mi dovolte vyjmenovat zakoupení nového 
mikrobusu, osvìžující a vtipné divadelní pøedstavení 
„Mrazík“, výstavy krásných obrazù. Kolik radosti 
a pøekvapení dokáží zpùsobit nápadité a kvalitní výrobky 
chránìné dílny! Ostatní radosti a pøekvapení si však objevte 
sami pro sebe v textu této výroèní zprávy, protože vyèerpat 
všechny v jednom øádku nelze. 

A ty starosti? V èíslech to je mínus 869.000,- Kè na sociální 
služby v roce 2010 od státu. A protože toto píši v roce 2011 
zároveò vím, že pro rok 2011 nám zkrátili dotaci o dalších 
978.000,- Kè! Kde hledat pøíèiny? To je jako v pohádce 
o kohoutkovi a slepièce. Ministerstvo práce a sociálních vìcí 
tvrdí, že za to mùže náš Jihoèeský kraj a pøedstavitelé kraje 
tvrdí, že je to vìc ministerstva. Nikdo z nich se neumí 
pøihlásit k odpovìdnosti za tak rozkolísané a nespravedlivé 
rozdìlování finanèních prostøedkù, které postihuje nestátní 
neziskové organizace. 

Vìøím, že když se nám nakonec podaøilo úspìšnì uzavøít rok 
2010, byl to také nemalý díl vaší trpìlivosti, energie, radosti 
a darù. Ještì jednou proto dìkuji všem kolegyním a kolegùm 
ze støediska i školy, dobrovolníkùm, dárcùm a všem 
pøátelùm Rolnièky, mezi nìž patøí i rodiny uživatelù služeb. 
Našim uživatelùm služeb dìkuji za radost, s níž docházejí do 
Rolnièky a znovu a zas, každý den, nám tuto radost dávají 
znát v podobì úsmìvù a dobré nálady. Výroèní zprávou 
uzavíráme starý rok. Do nového roku 2011 hleïme 
s odvahou a moudrostí, že pøes nejistotu dnešních dnù, 
dokážeme spolu opìt pøejít celý rok bez ztráty na kvalitì 
služeb i dobrých vztahù. Nadìji urèitì máme. 

Pø 24,14

„Stejnì tak okus svou duší moudrost. Najdeš-li ji, budoucnost 
je tvoje, tvá nadìje tì nezklame!“

Mgr. Karel Novák, øeditel støediska

SLOVO ÚVODEM



POSLÁNÍ

Jsme rùzní, ale patøíme k sobì, každý èlovìk je 
jedineèný a zasluhuje respekt.

Rolnièka je køes�anské centrum poskytující sociální, 
vzdìlávací, terapeutické, pracovní a rehabilitaèní služby šité 
na míru dìtem a dospìlým s rùznými typy postižení a jejich 
rodinám z Táborska, pøedevším okolí Sobìslavi. Rolnièka je 
tu proto, aby každý mohl s potøebnou pomocí dosáhnout 
osobního maxima a prožít celý život v sepìtí s rodinou, 
pøáteli a známými tam, kde se cítí doma.

Potøebujeme k tomu Vaši podporu.

KDO JSME

Rolnièka je jedním ze støedisek Diakonie Èeskobratrské 
církve evangelické a nabízí zejména sociální služby dìtem 
a dospìlým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 
Registrovaná je u Ministerstva kultury ÈR  9-293/2003 -
15222 ze dne 24. 9. 2003 jako církevní právnická osoba, 
IÈ 47268701.

Rolnièka byla založena na podzim 1993 a své dveøe otevøela 
v lednu 1994 jako denní centrum pro 12 dìtí s postižením ze 
Sobìslavi. V prùbìhu let se rozšiøovala nabídka služeb 
i poèet klientù. Dnes navštìvuje Rolnièku více než 60 dìtí 
i dospìlých s mentálním a kombinovaným postižením 
z celého Táborska. Registrované máme ètyøi sociální služby 
– od roku 2007 centrum denních služeb pro dìti a mladistvé, 
centrum denních služeb pro dospìlé, chránìné bydlení a od 
roku 2010 osobní asistenci. Nabízíme také zamìstnání 
v chránìné dílnì a èajovnì a dobrovolnické projekty. Pøi své 
èinnosti úzce spolupracujeme s Mateøskou školou, základní 
školou speciální a praktickou školou Diakonie ÈCE Rolnièka 
Sobìslav, která sídlí ve stejné budovì. Klienti tak mají nejen 
potøebnou podporu v rámci sociálních služeb, ale zároveò si 
v Rolnièce mohou splnit základní povinnou docházku, èi 
rozšíøit svou kvalifikaci v praktické škole.

V roce 2010 bylo ve støedisku na pøepoètené pracovní 
úvazky v prùmìru zamìstnáno 47,26 osoby, z toho v pøímé 
péèi 14 osob a 13,3 osoby se zmìnìnou pracovní schopností.

POSKYTUJEME

Sociální služby:

Centrum denních služeb pro dìti a mladistvé

Centrum denních služeb pro dospìlé

Chránìné bydlení

Osobní asistence

Další èinnosti:

Chránìná dílna, chránìné pracovištì 

Èajovna - kavárna Rolnièka

Dobrovolnictví

Doplòkové služby:

Doprava mikrobusem

Rehabilitace a fyzioterapie

Výtvarný kroužek

Logopedie

Canisterapie

Boccia
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DOZORÈÍ RADA

Je kontrolním orgánem, dohlíží na èinnost správní rady 
a støediska. V roce 2010 pracovala ve složení:

Jana Háková

MUDr. Jan Chabr

Jitka Knotková

Ing. Jaromír Matoušek 

Kateøina Rùžièková, DiS.

SPRÁVNÍ RADA

Je statutárním orgánem složeným z øeditele støediska a ètyø 
zástupcù, kteøí mají zkušenosti s øízením støediska. 
Jmenováni jsou správní radou Diakonie ÈCE a zodpovídají 
za zabezpeèení veškeré èinnosti støediska.

Mgr. Karel Novák Bc. Jiøina Svobodová

Mgr. Kamila Viktorová Marcela Vejdová

Mgr. Barbora Rùžièková  

MANAGEMENT, AKTUÁLNÍ KONTAKTY 

-----------------------------------------------------------------------

Recepce - spojovatelka 381 522  054

-----------------------------------------------------------------------

Øeditel Mgr. Karel Novák

støediska reditel@rolnicka.cz 606 447 689

-----------------------------------------------------------------------

Øeditelka Mgr. Kamila Viktorová

škol skola@rolnicka.cz 739 633 993

-----------------------------------------------------------------------

Ekonomka Marcela Vejdová

ekonom@rolnicka.cz 734 358 574

-----------------------------------------------------------------------

Projektový 

manager Mgr. Monika Macáková

a fundraiser monika.macakova@rolnicka.cz 724 152 930

-----------------------------------------------------------------------

Fundraising 

a PR fundraising@rolnicka.cz 733 127 041

-----------------------------------------------------------------------

Centrum denních služeb pro dìti a mladistvé,

osobní asistence

Bc. Olga Kutilová

cds.mrazkova@rolnicka.cz 381 522 054

-----------------------------------------------------------------------

Centrum denních služeb pro dospìlé

Bc. Jitka Kyptová  

cds.bezdekova@rolnicka.cz 739 570 421

-----------------------------------------------------------------------
Chránìná Mgr. Barbora Rùžièková 381 522 482 

dílna dilna@rolnicka.cz 733 127 040

-----------------------------------------------------------------------

Chránìné Bc. Jiøina Svobodová  

bydlení bydleni@rolnicka.cz 734 358 576

-----------------------------------------------------------------------

Èajovna Jiøí Stibor (15,30 - 22,00) 

- kavárna cajovna@rolnicka.cz 739 570 421

-----------------------------------------------------------------------

Dobrovolnické Renata Gargulová

centrum dobrovolnik@rolnicka.cz 777 327 382

-----------------------------------------------------------------------
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA 

Správní a dozorèí rada DÈCE Dozorèí rada støediska

Pracovištì 
Bezdìkova 105/I

Chránìné bydlení

Centrum 
denních služeb 

pro dospìlé

Èajovna - kavárna

Chránìná dílna

Pracovištì 
Mrázkova 700/III

Dobrovolnické 
centrum

Centrum 
denních služeb 

pro dìti a mladistvé

Fundraising 
a public relations

Osobní asistence

Projektový manager

THP

Správní rada støediska
(øeditel + 4 další èlenové)

Pracovištì 
Bezdìkova 122/I



HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2010

Rok 2010 byl sedmnáctým rokem existence Rolnièky. 
I k nìmu patøí radosti a starosti každodenního provozu, ale 
i návštìvy kulturních a sportovních pøedstavení, jízdy do 
bazénu, spoleèné výlety, pøespávání v Rolnièce, soutìže 
a zábava. Nechybìly ani oblíbené týdenní pobyty. 

V tomto roce jsme registrovali ètvrtou sociální službu, 
k centru denních služeb pro dìti a mladistvé, centru 
denních služeb pro dospìlé a chránìnému bydlení pøibyla 
služba osobní asistence. Na poèátku února jsme zahájili 
projekt na podporu pracovní integrace mladých lidí 
s mentálním a kombinovaným postižením z Táborska. Více 
vám o nìm povíme na str. 15. Chránìné bydlení je opìt 
v plném poètu, ve dvou bytech bydlí nyní šest dospìlých lidí. 
Chránìná dílna v prùbìhu roku pracovala na stálé 
produkci, ale i na inovacích výrobního programu. 
Zajímavou novinkou jsou tøeba husitské suvenýry - meèe 
a pavézy, a nebo první krùèky sítotisku a tedy nová trièka 
s originálním potiskem.

Uspoøádali jsme tradièní akce - Jarní a Vánoèní jarmark 
v Sobìslavi, oslavu Dne dìtí Rolnièkování, veøejnou sbírku 
Rolnièkové dny a adventní kampaò s prodejem vánoèních 
výrobkù ÈCErolniÈCE. Jednotlivé sbory ÈCE nám opìt 
v rámci této kampanì vyjádøily silnou podporu, za což jim ze 
srdce dìkujeme. Výtìžek kampanì dosáhl 169 524 Kè 
a o více než 20 000 Kè pøekonal roèník pøedchozí. S obrazy 
z výtvarného kroužku a výrobky chránìné dílny jsme se za 
doprovodu Jaroslava Duška vypravili do pražského Divadla 
Kampa a v Táboøe jsme uspoøádali benefièní koncert Jiøího 
Stivína a manželù Havlových. Novì jsme si navíc vyzkoušeli 
dvì internetové aukce a s cílem podìkovat dobrovolníkùm 
a všem pomáhajícím lidem jsme v záøí uspoøádali spoleènì 
s A.J.V.A. o.s. týdenní festival s názvem DOBRO VOL. 
Nechybìl ani pravidelný kulturní program v èajovnì 
Rolnièka. Nadále jsme vedli dobrovolnické projekty Rolnièky 
a novì otevøeli i dobrovolnický klub nejen pro seniory, kteøí 
mají chu� poznat a zkoušet nìco nového.

S pomocí mnoha dárcù jsme zakoupili nový žlutý mikrobus, 
který jsme oficiálnì pøedali dìtem 1. záøí jako dárek 
k novému školnímu roku. 

V prùbìhu roku vystøídal dosavadního faráøe sobìslavského 
sboru Èeskobratrské církve evangelické nový faráø pan Mgr. 
Richard Draèka, který se do Sobìslavi pøestìhoval i se svou 
rodinou. I pan Draèka opìt spoleènì s místním sborem ÈCE 
spolupracuje na akcích Rolnièky, jako byl tøeba druhý 
roèník Betlémského prùvodu Sobìslaví a dochází 
na biblické hodiny v Rolnièce.

Dále se doètete o událostech v jednotlivých službách 
Rolnièky. Víme, že nemùžeme kompletnì obsáhnout 
rozmanitost všech dnù roku a popsat všechny zážitky, 
pøinášíme tedy alespoò krátký prùøez. Kdo by však 
o Rolnièce chtìl vìdìt více, je zván nejen na naše webové 
stránky, akce pro veøejnost, ale i pøímo k nám do Rolnièky. 
Dveøe Rolnièky jsou pro zájemce otevøeny.
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO DÌTI 
A MLADISTVÉ

Poslání

Centrum denních služeb Diakonie Èeskobratrské církve 
evangelické – støedisko Rolnièka v Sobìslavi nabízí pomoc 
a podporu dìtem a mladistvým s mentálním a kombinovaným 
postižením.

Cílem služby je, aby každý mohl s potøebnou mírou podpory 
dosáhnout svého osobního maxima.

Ve spolupráci s rodinou a speciální školou chceme každému 
umožnit prožít plnohodnotné dìtství a dospívání tak, aby se 
mohl zapojit do bìžného života.

O službì

Ve spolupráci s rodinou a speciální školou chceme našim 
uživatelùm umožnit prožívat dìtství a dospívání tak, jak je to 
obvyklé pro jejich vrstevníky. V rámci centra mají uživatelé 
možnost se úèastnit rùzných rozvojových a volnoèasových 
aktivit. Pravidelnì si mohou zasportovat v kroužku bocci, 
výtvarnì se vyjádøit pøi arteterapii, se svými klíèovými 
pracovníky se vìnují naplòování osobních cílù (napø. nácvik 
oblékání, pøíprava jednoduchého jídla apod.). Prostor 
vìnujeme i relaxaci a odpoèinku. Snažíme se vytváøet takové 
prostøedí, ve kterém se uživatelé budou cítit dobøe 
a spokojenì.

Cílová skupina

Služba je urèená dìtem a mladistvým s mentálním 
a kombinovaným postižením od tøí let do ukonèení školní 
docházky èi praktické školy, pokud ji navštìvují. V roce 
2010 do centra docházelo 33 klientù.

Hlavní události roku 2010

Ve spolupráci se školou jsme nacvièili divadelní hru 
“Mrazík”, premiéra probìhla v divadle Kampa v Praze, 
natoèili jsme i film, jehož premiéru pøipravujeme.

Pod vedením naší trenérky boccii jsme uspoøádali 
nìkolik pøátelských zápasù. 

Ve spolupráci s o.s. Proutek jsme zahájili projekt 
zamìøený na zvyšování kvality námi poskytované 
sociální služby. V rámci projektu probìhl v øíjnu audit 
služby a rozbìhla se pravidelná supervize zamìstnancù. 

Plán na rok 2011

Budeme pokraèovat v projektu s o.s. Proutek. Plnì 
využijeme nabízené možnosti dalšího vzdìlávání, které 
se nám díky tomuto projektu otevøely. 

Nadále se budeme soustøedit na prùbìžné zkvalitòování 
námi poskytované služby.

ZPRÁVA O ÈINNOSTI 
STØEDISKA ROLNIÈKA  
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO DOSPÌLÉ

Poslání 

Centrum denních služeb Diakonie Èeskobratrské církve 
evangelické – støedisko Rolnièka v Sobìslavi nabízí pomoc 
a podporu dospìlým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením.

Cílem služby je, aby každý mohl s potøebnou mírou podpory 
dosáhnout svého osobního maxima.

Centrum denních služeb pomáhá najít každému cestu 
k uvìdomìní si vlastní hodnoty a schopnosti pøevzít 
odpovìdnost za svùj život.

O službì

Služba  pomáhá a podporuje své uživatele na základì jejich 
individuálních potøeb k tomu, aby mohli aktivnì prožít svùj 
život a zapojovat se do spoleèenského života. 

Dopolední èást je urèena aktivizaèním èinnostem (práce 
s keramickou hlínou, støíhání, lepení, malování, cvièení), 
pravidelnì jsou opakovány i základní školní znalosti (psaní, 
ètení, poèítání). Odpoledne je upøednostòován klidový 
režim, hrajeme stolní hry, zpíváme, tanèíme a povídáme si. 
Služba je tu i pro ty uživatele, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
neustálou podporu a péèi. Proto se snažíme vytvoøit klidné, 
ale podnìtné prostøedí pøispívající k jejich psychické 
pohodì. 

Cílová skupina

Dospìlí lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve vìku 
od 18 do 65 let. V roce 2010 tuto službu využilo 25 uživatelù.

Hlavní události roku 2010

Zahájili jsme zácvik v rámci projektu „Pracovní integrace 
na Táborsku“.

Vytvoøili jsme poèítaèovou uèebnu.

Pøijali jsme pìt nových uživatelù a tím naplnili kapacitu.

Plán na rok 2011

Zlepšíme prostorové øešení centra, aby lépe vyhovovalo 
požadavkùm na práci s uživateli.

Budeme se vzdìlávat i docházet na supervizi a pøispìjeme 
tak ke zkvalitnìní služby a pøedcházení syndromu 
vyhoøení.

Dìkujeme všem rodinám našich uživatelù za dobrou 
komunikaci a spolupráci vedoucí ke zkvalitnìní 
podpory a péèe o jejich blízké. 
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CHRÁNÌNÉ BYDLENÍ 

Poslání 

 „Je jen na nás, chceme-li zùstat v základním táboøe, nebo 
radìji dojít až na vrchol”. 

Posláním našeho chránìného bydlení je umožnit šesti 
dospìlým lidem s mentálním nebo kombinovaným 
postižením z celé Èeské republiky žít bìžný život v obvyklé 
bytové zástavbì v centru mìsta Sobìslav. 

Chceme je provázet životem tak, aby jej mohli žít dùstojnì 
podle svých potøeb, pøání a možností s maximální podporou 
v jejich samostatnosti, nezávislosti a individuálním rozvoji. 
Chránìné bydlení se tak mùže stát domovem s pocitem 
bezpeèí a soukromí.

O službì

Sociální služba se snaží motivovat obyvatele k maximální 
samostatnosti, k samostatnému rozhodování a k uvìdomování 
si zodpovìdnosti za svùj vlastní život. Poskytujeme pomoc 
a podporu v oblastech, které jsou pro uživatele obtížné 
a vlastními silami nezvladatelné. Provázíme je životem tak, 
aby ho mohli prožít dùstojnì, podle svých pøedstav a pøání. 

Cílová skupina

Šest dospìlých lidí s mentálním a kombinovaným 
postižením. Jedná se o ètyøi ženy a dva muže. Dvì ženy jsou 
na vozíku. 

Hlavní události roku 2010

V pøízemním bytì máme nová okna a krásnì upravenou 
terasu, kde èasto odpoèíváme, povídáme si a pijeme 
kávu. 

Naše asistentka odešla na mateøskou dovolenou. 
Pøejeme jí i její dcerce hodnì zdraví. 

V noci jsme doma sami bez asistenta. Každý z obyvatel 
má ale zvonek a v pøípadì potøeby mùže zvonit na 
pracovníka, který pøijde ze svého domova a pomùže 
situaci vyøešit. 

Máme novou mladou asistentku, která je moc šikovná, 
milá a pracovitá.

Pøišla mezi nás nová obyvatelka, které se u nás líbí 
a dobøe zapadla do stávajícího kolektivu. 

Plán na rok 2011

V létì vyzdobíme terasu v pøízemním bytì a balkón ve 
3. podlaží kvìtinami.

Chceme zkusit plánovat svùj život kreativnì – pøipravíme 
si pøehledné nástìnky, nákresy, fotografie, grafy.
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OSOBNÍ ASISTENCE

O službì

Cílem služby je poskytování podpory žákùm, kteøí 
navštìvují speciální školu. Asistence je zajiš�ována bìhem 
vyuèování a dopravy støediskovým mikrobusem. Umožòuje 
dìtem a mladistvým s tìžkým zdravotním postižením 
úèastnit se plnohodnotným zpùsobem školního vyuèování 
a ostatních spoleèenských aktivit, které škola poøádá.

Cílová skupina

Dìti a žáci s mentálním a kombinovaným postižením, kteøí 
navštìvují Mateøskou školu, základní školu speciální 
a praktickou školu Diakonie ÈCE. Službu èerpalo 
33 uživatelù.

Hlavní události roku 2010

Registrovali jsme naši službu jako ètvrtou sociální 
službu Rolnièky a zahájili jsme její poskytování všem, 
kteøí ji potøebují.

Plán na rok 2011

Zamìøíme se na doplnìní vzdìlání asistentù v oblasti 
individuálního plánování a terénních služeb.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY (služby doplòkové)

Doprava – zpøístupòuje sociální služby Rolnièky klientùm 
ve vzdálenosti 30 km od Sobìslavi. Dopravu zajiš�ujeme 
vlastním devítimístným mikrobusem nebo prostøednictvím 
o.s.SOANZ. Pøítomen je asistent, který dohlíží na 
bezpeènost klientù. Nabízíme i nácvik samostatné pøepravy. 

Fyzioterapie – nabízí individuální i skupinové mobilizaèní 
a kondièní cvièení, masáže, pobyt ve víøivé vanì. Souèástí 
rehabilitace jsou i pravidelné návštìvy bazénu.

Výtvarný kroužek – seznamuje a uèí klienty výtvarným 
technikám, vyjádøení myšlenek pomocí obrázkù, rozvíjí 
pøedstavivost, jemnou motoriku, pozornost. 

Canisterapie – využívá pozitivního pùsobení psa na zdraví 
èlovìka, v Rolnièce je zajištìna externí canisterapeutkou 
pod odborným vedením o.s. Hafík Tøeboò.

Logopedie – zamìøuje se na nácvik správné výslovnosti, 
rozvoj komunikaèních dovedností, èi alternativních 
zpùsobù komunikace.

Boccia – sportovní hra podobná petangue uzpùsobená 
i sportovcùm s tìžším tìlesným postižením. V Rolnièce 
kroužek vznikl v roce 2008 nyní má 26 aktivních hráèù.
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CHRÁNÌNÁ DÍLNA 

O chránìné dílnì

Chránìná dílna je pracovištì vymezené na základì dohody 
s úøadem práce a pøizpùsobené pro zamìstnávání osob se 
zdravotním postižením, kde je v prùmìrném roèním 
pøepoèteném poètu zamìstnáno nejménì 60% tìchto 
zamìstnancù. Vznik chránìné dílny se øídí zákonem 
è. 453/20004 Sb. o zamìstnanosti. Provoz chránìné dílny 
Rolnièky je podporován Úøadem práce v Táboøe.

Cílová skupina

V chránìné dílnì pracují dospìlí lidé pøevážnì s mentálním, 
jiným zdravotním a  kombinovaným postižením ve vìku nad 
18 let. K 31.12. 2010 zde pod vedením mistrù pracovalo 
15 zamìstnancù se zmìnìnou pracovní schopností na 
10,04 úvazku. 

Zamìøení chránìné dílny 

Výrobky chránìné dílny v sobì snoubí øemeslnou zruènost 
a originální výtvarný výraz. Souèástí produkce naší dílny 
jsou výrobky z keramiky, døeva, textilu, sklenìné vitráže, 
svíèky ze vèelího vosku a krasohledy. Výrobky je možné 
zakoupit na trzích a na prodejních místech v Èeské 
republice i v zahranièí. Nabízíme také práci dle individuální 
domluvy se zákazníkem a pro firmy možnost náhradního 
plnìní (par. 81 zákona è.435/ 2004 Sb., o zamìstnanosti).

Hlavní události roku 2010

Zaèali jsme spolupracovat s Husitským muzeem 
v Táboøe, pro které vyrábíme dobové suvenýry. 

Získali jsme nová prodejní místa v Táboøe a Praze.

V rámci praktických kurzù projektu „Pracovní integrace 
na Táborsku“ jsme umožnili našim zamìstnancùm 
získat zkušenosti zamìøené na nové techniky.

Zaèali jsme s prodejem výrobkù na fler.cz.

Plán na rok 2011

V rámci oslav 400 stého výroèí od panování Rožmberkù 
rozvineme spolupráci s muzei v Sobìslavi, Táboøe, Veselí 
nad Lužnicí, Tøeboni a Èeském Krumlovì. Zamìøíme se 
nejen na výrobu dobových suvenýrù, ale i na pomoc pøi 
pøípravì vzdìlávacích projektù pro dìti.

Pokraèovat budeme ve vzdìlávání zamìstnancù 
chránìné dílny pomocí praktických kurzù projektu 
„Pracovní integrace na Táborsku“.

Rozšíøíme nový výrobní program – sítotisk.

Prodejní místa výrobkù chránìné dílny

A-MAX, zakázkové a nábytkové truhláøství , Palackého 70/I, 
Sobìslav; AURITUS , Klokotská 114, Tábor; BAUMAX ÈR s.r.o. , 
Sobìslavská, Tábor; CENTRUM VLAŠSKÁ, stanice metra 
Karlovo námìstí, Praha; CESTA DOMÙ, Bubenská 3, Praha 7; 
ÈAJOVNA – KAVÁRNA ROLNIÈKA, Bezdìkova 122/I, Sobìslav; 
ÈAJOVNA CHAJORI , Svatý Júr pri Bratislave, Slovenská 
republika; DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN, Žižkova 631, Tábor; 
ELIÁŠUV OBCHOD, Jugoslávských Partyzánù 4 , Praha 6; 
ESET – HELP o.s., Galerie Vážka, Brandlova 1641, Praha 4; 
GALERIE JEDEN SVÌT , Korunní 60, Praha 2; GALERIE U 
RUDOLFA, ÈSA 30, Planá nad Lužnicí; HUSITSKÉ MUZEUM, 
Žižkovo námìstí, Tábor; KAVÁRNA NA PÙLI CESTY, Nová 3, 
Èeské Budìjovice; MÌSTSKÉ MUZEUM  V ŽELEZNÉM BRODÌ, 
Nám. 3. kvìtna 37, Železný Brod; OS VHLED, Neobyèejná 
galerie, Sámova 6, Praha 10; OCHRANA FAUNY ÈESKÉ 
REPUBLIKY, Zámecká ulice, Votice; VINOTÉKA U ÈERNÉHO 
KOCOURA A ZELENÉHO STROMU, Tržní námìstí ,Tábor.

Nabízíme vám

možnost objednávky výrobkù z katalogu na 
www.rolnicka.cz èi na www.fler.cz,

náhradní plnìní a individuální práci na zakázku,

originální balení výrobkù dle vašeho pøání, tvorbu 
originálních visaèek s logy, tvorbu sloganù dle pøání.
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ÈAJOVNA - KAVÁRNA ROLNIÈKA

O èajovnì

Èajovna - kavárna Rolnièka je od øíjna roku 2005 
chránìným pracovištìm, které nabízí pracovní uplatnìní 
lidem se zdravotním postižením. Zároveò umožòuje 
setkávání lidí zdravých i lidí s hendikepem a oživuje kulturní 
dìní v Sobìslavi pravidelným poøádáním rùznorodých 
doprovodných programù, které jsou otevøeny široké 
veøejnosti.

Cílová skupina

V èajovnì jsou zamìstnáni dospìlí lidé s mentálním 
postižením. V roce 2010 zde pracovní uplatnìní pod 
vedením mistrù našli 3 zamìstnanci se zmìnìnou pracovní 
schopností na 1,63 úvazku.

Hlavní události roku 2010

Vedle èajovnického provozu jsme pokraèovali v poøádání 
doprovodného programu. Probìhla napøíklad kominická 
výstava, výstava výrobkù zamìstnancù Rolnièky, 
zahradní festival. 

Prezentovali jsme se i na festivalu pro dobrovolníky 
DOBRO VOL.

Plán na rok 2011

Uspoøádáme další roèník zahradního festivalu a dále 
pravidelné èajové dýchánky èapárty, fotografickou 
výstavu nových výrobkù chránìné dílny Rolnièky a další 
akce.

Nabízíme vám

Návštìvníkùm èajovny nabízíme pøíjemné nekuøácké 
prostøedí, letní venkovní posezení, pískovištì, dìtský 
koutek, internet zdarma a milou, i když ne vždy neomylnou, 
obsluhu. V menu najdete èaje z celého svìta, kávu nìkolika 
tváøí, pøírodní ovocné š�ávy, indické lassi mnoha chutí, 
pochoutky a vìtší jídla jako saláty, arabský chléb, toasty 
nebo sladké mámení – oblíbený medovník peèený s láskou 
našich zamìstnancù, každý den èerstvé domácí koláèe èi 
buchty.

V èajovnì jsou k prodeji i výrobky chránìné dílny Rolnièky 
a knížky pro dìti z nakladatelství BAOBAB. Nová místnost 
vedle èajovny je vhodná i pro soukromé akce a setkání. Je 
možné si ji pronajmout. 



DOBROVOLNICTVÍ

O dobrovolnictví

Cílem dobrovolnictví je vyhledávání, proškolování a vedení 
dobrovolníkù, kteøí pomáhají dìtem, dospìlým s postižením 
a seniorùm na Táborsku. A dále organizace pomoci 
dobrovolníkù pøi zajištìní akcí Rolnièky. 

Kdo je pøíjemcem dobrovolnictví

Dìti a dospìlí s postižením a senioøi z táborského okresu, 
klienti Rolnièky a partnerských organizací, ale i jednotlivci, 
které náš projekt zaujme. 

Kdo je dobrovolníkem v Rolnièce

Jedná se zejména o studenty støedních škol starších 15ti let. 
V tomto roce se na nás obrátilo nìkolik žen ve støedním 
vìku, které zaèaly pracovat jako dobrovolnice v Senior 
domu.

Pøijímající organizace, kterým jsme dobrovolníky 
poskytovali 

„IMY“ Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s.; Senior- 
Dùm Sobìslav; Nedoklubko o.s.; Kaòka o.s.

Dobrovolnické projekty dlouhodobé

Kamarád pro volný èas: akreditovaný u MVÈR dle zákona 
è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službì. Proškolení 
dobrovolníci pravidelnì jedenkrát týdnì dochází za lidmi 
s postižením a tráví s nimi volný èas podle jejich pøání. 
Zapojeno je 25 klientù.

Asistent pøi kroužcích: Dobrovolníci pomáhají 1x týdnì pøi 
sportovním kroužku Boccia v Rolnièce. Tyto kroužky jsou 
urèeny pro dìti a dospìlé s postižením. 

Klub dobrovolníkù: jde o skupinu 12 – 15 žen ze Sobìslavi 
a okolí, schází se pravidelnì 1x týdnì v sobìslavské 
knihovnì a pomáhají zejména manuální výrobou Rolnièce, 
o.s. IMY a Nedoklubku.

Dobrovolnické projekty krátkodobé 

Pomoc pøi jednorázových akcích: pøi benefièních akcích pro 
veøejnost, které Rolnièka nebo spolupracující organizace 
poøádají. Napø. sbírka Rolnièkové dny, Rolnièkování aneb 
Den dìtí, víkendové pobyty klientù rané péèe o.s. IMY.

Statistické údaje 

Poèet dobrovolníkù pro Rolnièku           pro další organizace
Kamarád pro volný èas     24                         4 (Senior dùm)   
Klub dobrovolníkù v knihovnì15 (Rolnièka, IMY, 

        Nedoklubko)
Kroužky Boccia                  4
Jednorázové akce             35                        12 (IMY o.s.)
Sbírka Rolnièkové dny     331
celkem                         394                      31  

12
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Hlavní události roku 2010

Spoleènì to zvládneme: Projekt s tímto názvem pøipravila 
skupina studentek sobìslavského gymnázia, 
dobrovolnic Rolnièky. V grantovém øízení programu 
„Make a Connection Pøipoj se“ získala èástku 23 555 Kè. 
40 klientù a dobrovolníkù tak mohlo prožít podzimní 
víkend na Vávrovce.

Rolnièkové dny: díky 331 dobrovolníkùm jsme opìt 
uspoøádali sbírku, pøi které se vybralo 189 104 Kè. 
Dìkujeme!

V záøí jsme opìt na 3 roky získali akreditaci od 
Ministerstva vnitra ÈR pro projekt Kamarád pro volný 
èas.

Spoleènì s A.J.V.A. centrum, o.s. jsme pøipravili týdenní 
festival DOBRO VOL, který probíhal v prùbìhu jednoho 
týdne v Sobìslavi. Jeho smyslem bylo seznámit veøejnost 
s možnostmi dobrovolnictví, podìkovat lidem, kteøí 
nemyslí jen na sebe a nabídnout mladým lidem zajímavé 
volnoèasové aktivity. 

Rozšíøili jsme spolupráci s místním senior domem. 

V záøí jsme založili nový klub dobrovolníkù v sobìslavské 
knihovnì. Skupina 12-15 žen se pravidelnì 1x týdnì 
schází a svou manuální èinností podporuje Rolnièku 
a další organizace.

Plán do roku 2011:

S dobrovolníky uspoøádáme 10. roèník sbírky 
Rolnièkové dny.

Tìšíme se na další víkendový pobyt dobrovolníkù 
a klientù na Vávrovce.

Dále se budeme vìnovat všem dobrovolnickým 
projektùm.

Nabídka pro klienty, rodiny klientù

Pokud byste mìli zájem o pomoc dobrovolníkù, èi byste 
naopak chtìli pomáhat, kontaktujte koordinátorku 
dobrovolníkù.

Dobrovolnické projekty realizujeme i díky podpoøe 
NROS ze sbírky Pomozte dìtem! a dotaci Ministerstva 
vnitra ÈR. Dìkujeme! 
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FUNDRAISING  A PUBLIC RELATIONS 
Cílem je vyhledávání a udržení nových kontaktù, dárcù, 
zdrojù a pøíležitostí, zpracování a administrativa 
projektových žádostí, poøádání benefièních akcí, 
komunikace navenek.

Dary, pøíjmy, služby celkem 1 038 890 Kè

Kruh pøátel Rolnièky - 57 èlenù vìnovalo 157 882 Kè 
(154 382 Kè finanèní dary, 3 500 Kè vìcné dary).

Jednotlivci - 73 jednotlivcù pøispìlo 431 376 Kè 
(413 726 Kè finanèní dary, 15 200 Kè vìcné dary, 2 450 Kè 
služby).

Firmy – 39 firem pøispìlo èástkou 449 632 Kè 
(82 238 Kè finanèní dary, 247 941 Kè vìcné dary, 56 800 Kè 
pøíjmy z reklamy, 62 653 Kè zisk z prodeje zboží). 

Ostatní dárci - 1 dárce vìnoval finanèní dar 30 740 Kè.

Granty, nadaèní a dotaèní pøíspìvky, projekty celkem 
1 300 696 Kè

Podali jsme 20 žádostí, z toho byly 4 úspìšné, na 5 èekáme 
odpovìï v roce 2011. V roce 2010 bylo z grantových 
a dotaèních prostøedkù èerpáno:

OP LZZ - Rozvoj pracovní integrace OZP v táborském 
regionu 922 530 Kè

NROS ze sbírky Pomozte dìtem! - Neobyèejný kamarád 
178 648Kè 

Ministerstvo vnitra ÈR - Kamarád pro volný èas 65 000 Kè

Ministerstvo kultury ÈR: 
1. Arteterapie a výtvarná výchova pro dìti a mladé lidi 
s postižením 35 000 Kè, 
2. Kulturou k setkání a integraci 36 000 Kè

Nadace Divoké husy - Benefice s Divokými husami 60 000 Kè 

Mìsto Tábor - Benefièní pøedstavení pro Rolnièku 6 000 Kè

Benefièní aktivity, kampanì a veøejná sbírka celkem 
539 240 Kè

ÈCErolniÈCE aneb Vánoce s Rolnièkou -146 721 Kè

Benefièní koncert v Táboøe Jiøího Stivína a manželù 
Havlových - 55 839 Kè

Spoleèenský veèer s Jaroslavem Duškem v Divadle Kampa   
- 64 788 Kè

Dvì internetové aukce na www.aukce.diakoniecce.cz           
- výtìžek 33 300 Kè, tržba chránìné dílny 22 335 Kè

Prodej obrazù umìlcù - 4 000 Kè

Veøejná sbírka: 
Rolnièkové dny 2010 - vybráno celkem 189 104 Kè, 
Sbírka Slovenských korun (dovýmìna) - 1 164 Kè, 
Sbírka pokladnièkami - 22 913 Kè, 
Dárcovská SMS 2010 – 25 893 Kè, 
Dary - 2 700 Kè. 

Public relations

Vydali jsme 27 tiskových zpráv, 2 èísla Zpravodaje, výroèní 
zprávu. Zajistili jsme elektronickou rozesílku aktualit. 
Spolupracovali jsme s tištìnými médii, rádii a televizí. 
K èinnostem patøí tvorba grafických výstupù, aktualizace 
internetových stránek a provázení akcemi Rolnièky. 
Reportáž o nás natoèila ÈT do programu Pomozte dìtem 
a Køes�anského magazínu.
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Projekt: Rozvoj pracovní integrace OZP v táborském 
regionu

èíslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00018

Projekt byl podpoøen v rámci OP LZZ - Operaèní program 
lidské zdroje a zamìstnanost 

Oblast podpory:  Integrace sociálnì vylouèených skupin na 
trhu práce

Výše dotace celkem: 2 023 059 Kè

Období realizace: 1.2.2010 – 30.1.2012, celkem 24 mìsícù

Struèné shrnutí

Projekt je zamìøen na podporu osob se zdravotním 
postižením (OZP), konkrétnì s mentálním a kombinovaným 
postižením, a to nejen pro uživatele služeb Rolnièky, ale pro 
osoby z celého táborského regionu. Hlavním cílem je 
podpoøit pracovní integraci tìchto osob, nebo� mají snížené 
možnosti uplatnìní na trhu práce. Proto projekt nabízí 
nìkolik programù, kterými mohou své šance zvýšit. 
V neposlední øadì má projekt pozitivní dopad také na osoby 
peèující o závislého èlena rodiny.

Cílové skupiny    

Hlavní cílovou skupinou jsou mladí dospìlí lidé s mentálním 
a kombinovaným postižením. Druhou cílovou skupinou 
jsou osoby peèující o závislé osoby s postižením. Tyto osoby 
mají sníženou možnost pracovního uplatnìní právì pro svoji 
péèi o závislého èlena rodiny, která jim ve vìtšinì pøípadù 
neumožòuje výkon bìžného zamìstnání.

Cíle projektu

Umožnit osobám s mentálním a kombinovaným postižením 
vstup na bìžný trh práce.

Zvýšit odbornou kvalifikaci osob s tímto typem postižení.

Motivovat zamìstnavatele k zamìstnávání osob s postižením.

Zlepšit pøipravenost osob, které peèují o závislého èlena 
rodiny, k návratu do zamìstnání.

V roce 2010 jsme realizovali tyto klíèové aktivity

Øízení projektu

Zácvikový program v chránìné dílnì pro 5 osob

Kurz poèítaèové gramotnosti pro 11 osob s mentálním 
a kombinovaným postižením

Zvyšování odborné kvalifikace – uskuteènily se 3 praktické 
kurzy v chránìné dílnì

Analýza podmínek zamìstnávání OZP

Program spolupráce se zamìstnavateli

Tranzitní program – vstup na bìžný trh práce

Program aktivizace a profesního vzdìlávání

Výstupy projektu v roce 2010

Celkem bylo v roce 2010 podpoøeno 32 osob, a to z obou 
cílových skupin. Ve spolupráci s firmou REGIO projekt s.r.o. 
jsme vydali informaèní brožuru o zamìstnávání osob 
s postižením pod názvem „Pracujeme rádi! Jsme jiní?“. Tato 
pøíruèka poslouží jako motivaèní pomùcka pro 
zamìstnavatele k zamìstnání osob s postižením.

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTØEDKÙ ESF 
PROSTØEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍHO ROZPOÈTU ÈR.



MATEØSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DIAKONIE 
ÈCE ROLNIÈKA SOBÌSLAV

O škole

Speciální školy nabízejí vzdìlávání dìtem a žákùm 
s mentálním a kombinovaným postižením v mateøské škole, 
základní škole speciální a v praktické škole jednoleté. Pro 
dospìlé osoby, které v minulosti nezískaly základy vzdìlání, 
organizuje škola kurz pro  doplnìní základù vzdìlání. 
Vzdìlávání probíhá ve vzájemné spolupráci s centrem 
denních služeb pro dìti a mladistvé, které novì zajiš�uje 
a financuje dìtem a žákùm osobní asistenci pøi vyuèování 
nebo pobytu v mateøské škole. 

Stav k 31.12.2010

Mateøská škola 12 dìtí z toho 6 se zdravotním postižením

Základní škola speciální 21 žákù

Praktická škola jednoletá 10 žákù

Kurz pro doplnìní základù vzdìlání 2 frekventanti

Zamìstnanci

18 pedagogických pracovníkù: 9 uèitelek, 2 vychovatelky, 
6 asistentek pedagoga, 1 speciální pedagožka-logopedka.

Události roku 2010

Oslavili jsme 15 let existence školy výstavou výtvarných 
prací dìtí a žákù.

Otevøeli jsme druhou tøídu praktické školy jednoleté.

Zajistili jsme prostøednictvím støediska Diakonie ÈCE 
službu osobní asistence a tím zlepšili individuální 
pøístup k jednotlivým žákùm.

Nacvièili jsme divadelní pøedstavení klasické ruské 
pohádky „Mrazík“.

Plán na rok 2011

Otevøeme pøípravný stupeò základní školy speciální.

Zøídíme funkci asistenta pedagoga do mateøské školy 
a praktické školy jednoleté.

Díky projektu EU Peníze školám vybavíme školu novými 
poèítaèi a speciálními výukovými programy.

Za støedisko dìkujeme øeditelce i všem zamìstnancùm 
školy za celoroèní spolupráci.

Další partneøi støediska Rolnièka

„I MY“ Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. 
ze Sobìslavi, Sbor Èeskobratrské církve evangelické 
Sobìslav, sdružení SOANZ o.s.

Podrobnìjší seznam našich významných partnerù uvádíme 
v kapitole Podìkování.

16
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FINANÈNÍ ZPRÁVA

Výsledovka k 31.12.2010 v Kè
Náklady
501 Spotøeba materiálu ................................. 1 362 275,93
502 Spotøeba energie ..................................... 462 907,00
507 DHIM do 500 Kè ..................................... 219 278,80
511 Opravy a udržování budov, strojù a zaøíz.  221 807,60
512 Cestovné ................................................... 32 642,00
513 Náklady na prezentaci ................................. 1 046,00
516 Telefony, internet, poštovné ..............…... 135 795,34
517 DNIM do 1 000 Kè ..............................….... 3 322,00
518 Ostatní služby - nájem, školení, doprava ..1 104 698,88
521 Mzdové náklady ................................... 6 715 430,00
524 Zákonné zdravotní pojištìní ................. 2 155 944,00
526 Kurzy, školení ……………………………........ 34 790,00
527 Zákonné sociální náklady ...................….. 109 258,00
532 Daò z nemovitostí ....................................… 1 265,00
538 Správní poplatky ....................................… 12 460,00
542 Ostatní pokuty a penále ………………..........…… 71,00
543 Odpis pohledávky ………………………........… 2 000,00 
545 Kursové ztráty ............………....................... 9 976,63
549 Pojistné .................................……........... 135 583,64
551 Odpisy .........................................……..... 796 882,00 
581 Poskytnuté pøíspìvky ústøedí Diakonie ...  346 710,00
582 Poskytnuté pøíspìvky ...........……................. 6 144,00
Náklady celkem ................................... 13 870 287,82

Výnosy/
601 Tržby za vlastní výrobky .........……............. 786 026,00
602 Tržby z prodeje služeb ………………….... 2 429 702,00
603 Pøíjmy z hospodáøské èinnosti .........……..905 002,00
613 Zmìna stavu zásob výrobkù ................……   4 838,64
644 Úroky .............................................……..…  5 420,32
647 Úhrady pojiš�ovna ……………….........…...… 40 292,00
649 Jiné ostatní výnosy  ........................................  21,57
652 Tržby z prodeje majetku  ...................…...…..8 800,00
681 Pøijaté pøíspìvky……………………….....…2 050 100,00
       OÚ,MìÚ ……………… 561 500,00
        ÚP …………………... 1 488 600,00    
682 Nadaèní pøíspìvky ………...................…... 215 335,00
683 Dary ….............................................……. 490 898,30
686 Vìcné dary, služby ............................…… 249 741,00
691 Provozní dotace .............................……..6 547 739,58
       MPSV ÈR ……………..  5276 000,00
        OÚ, MìÚ…………….….... 60 000,00
        Grant OPL ZZ ………….. 922 529,58
        MK ÈR……………………….71 000,00
        MV ÈR ………..…............ 65 000,00
        Grant Proutek……………153 210,00

Výnosy celkem ................................…. 13 733 916,41
Hospodáøský výsledek ..……..................... -136 371,41

Rozvaha k 31.12.2010
Aktiva v Kè
021 Stavby a budovy .................................... 18 396 171,20
022 Stroje, zaøízení ..................................... 1 724 546,20
028 DDHM ..........................................…..... 1 656 090,25
031 Pozemky .......................................…......... 48 390,00
042 Nedokonèený dlouhodobý hmot. majetek . 440 286,69
069 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek ….1 286 250,00
081 Oprávky ke stavbám a budovám  ....... – 3 794 701,00
082 Oprávky ke strojùm a zaøízení .........… –   802 454,70
088 Oprávky k DDHM .........................….. – 1 656 090,25
112 Materiál na skladì ...........................……. 100 971,75
123 Výrobky ...............................................… 149 893,31
211 Pokladna ...........................................……390 448,00
221 Úèty v bankách ................................…. 6 340 413,63
311 Pohledávky za odbìrateli .....................…. 322 523,00
314 Poskytnuté provozní zálohy ....................  582 363,59
315 Pohledávky za klienty .............................. 243 756,90
316 Pohledávka škola ..............................................-  0,60
335 Pohledávky za zamìstnanci ....................... 14 200,00
378 Jiné pohledávky ……………………………..… 14 411,00
381 Náklady pøíštích období ............................ 35 488,75
Aktiva celkem ...............................……. 25 492 957,72
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Pasiva v Kè
321 Závazky vùèi dodavatelùm ........................ 237 099,12
324 Pøijaté zálohy ............................................ 88 747,00
325 Ostatní závazky …………………........……….   7 441,00
331 Závazky vùèi zamìstnancùm ..................... 22 330,00
333 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm ......  467 203,00
336 Zúètování - sociální a zdravotní pojistné .. 242 999,00
342 Ostatní pøímé danì ................................... 29 473,00
348 Nároky na dot. a ost. zúèt. s rozpoètem .. -473 548,96
349 Nadaèní pøíspìvky……..………….......…..… 121 039,00
384 Výnosy pøíštích období …………………..…. 361 500,00
389 Dohadné úèty pasivní .......................…… 601 754,00 
901 Vlastní jmìní ve hmotném majetku .... 20 690 781,39
902 Vlastní jmìní poøizovací cena HIM ....…..1 716 091,00
911 Fondy sociální ........................................... 60 894,16
912 Fond darù .........................................…… 632 791,29
913 Fond darù materiálový ......................…… 569 417,28
915 Fond reprodukce ....................................  240 069,50
916 Fond rezervní ........................................…. 37 810,51
932 Neuhrazená ztráta minulých let .. .....…… -24 562,16 
Pasiva celkem ...........................……..... 25 629 329,13
Hospodáøský zisk celkem ........................ -136 371,41



Pøíloha k úèetní závìrce sestavené k 31.12.2010

(v souladu §§ 29 a 30 vyhlášky è.504/2004 Sb)

1. Název a sídlo úèetní jednotky: Diakonie ÈCE – støedisko  
Rolnièka, Mrázkova 700/III, v Sobìslavi, IÈO 47268701. 
Datum zápisu do evidence Ministerstva kultury: 24.9.2003, 
evidováno pod è.j.9-293/2003-15222.

2. Právní forma úèetní jednotky: církevní právnická osoba.

3. Úèel, pro který byla úèetní jednotka zøízena: køes�anská 
sociální péèe pro mentálnì a kombinovanì postižené dìti 
a mládež. Zdravotní a pedagogická péèe, chránìná dílna, 
chránìné bydlení.

4. Ostatní èinnosti úèetní jednotky: výroba kartáènického 
a konfekèního zboží, deštníkù, upomínkových pøedmìtù 
a dalších výrobkù zpracovatelského prùmyslu, specializovaný 
maloobchod se smíšeným zbožím, praní, žehlení, opravy 
a údržba odìvù, bytového textilu a osobního zboží, hostinská 
èinnost.

5. Statutární orgán: správní rada 
Pøedseda dozorèí rady: Kateøina Rùžièková
Øeditel støediska, pøedseda správní rady: Mgr. Karel Novák

6. Informace o zakladatelích: Støedisko Diakonie ÈCE bylo 
zøízeno pøedstavenstvem DÈCE po pøedchozím souhlasu 
27. synodu ÈCE dne 22.6.1992.

7. Úèetním obdobím jednotky je kalendáøní rok.

8. Použité úèetní metody:
odpisování HIM se provádí roèním rovnomìrným odpisem, 
kursový rozdíl pøepoèítán k 31.12.2010 dle ÈNB 25,06  
Kè/euro

9. Zpùsob zpracování úèetních záznamù: úèetní záznamy 
jsou zpracovány pomocí Software Pohoda firmy Stormware 
s.r.o. Jihlava

10.Úèetní záznamy jsou archivovány v souladu §§ 31,32 
ZoÚ v pøíruèním archivu úèetní jednotky.

11.Výsledek hospodaøení dle jednotlivých druhù
Hlavní èinnost:            - 409 148,49 Kè         
Hospodáøská èinnost:    272 777,08 Kè   

12.Prùmìrný evidenèní pøepoètený poèet zamìstnancù 
k 31.12.2010 èinil 47,26. Celkové mzdové náklady za rok 
2010 èinily 6 715 tisíc Kè, z toho na øídící pracovníky 422 
tisíc. Zákonné sociální a zdravotní pojištìní 2 156  tisíc Kè, 
z toho na øídící pracovníky 144 tisíc Kè.

13.Pøehled o veøejných sbírkách: Sbírka na poøízení 
mikrobusu a následných služeb. Ohlášena dne 14.4.2008 
s úèinností na 3 roky. Vybráno bylo 189 104,- Kè pøi 
Rolnièkových dnech, sbírka Slovenských korun vynesla 
1 164,- Kè, do sbírkových kasièek za rok 2010 bylo vybráno 
22 913,- Kè a dárcovská SMS vynesla 25 893,- Kè.

14.Zpùsob vypoøádání hospodaøení období roku 2009: 
Po schválení úèetní závìrky byla ztráta ve výši  24 562,16 Kè 
pøevedena na úèet neuhrazená ztráta minulých let.

15.Daòové úlevy na dani: Jsme organizace zamìstnávající 
obèany se zmìnìnou pracovní schopností. Využíváme 
možnosti slevy na dani dle § 35 odst.1 ZDP. Vypoèítaný 
nárok na slevu èiní 651 240,- Kè, uplatnìná sleva na dani  
Kè 49 970,-.

16.Významné skuteènosti ovlivòující hospodaøení 
organizace: V roce 2010 jsme hospodaøili s finanèními zdroji 
z prostøedkù EU
- operaèní program Lidské zdroje a zamìstnanost, èíslo 
globálního grantu CZ.1.04/3.3.05/31.00018 ve výši  
922 529,58 Kè.
- operaèní program Lidské zdroje a zamìstnanost jako 
partner o.s. Proutek ve výši Kè 153 210,-.                                  

17.V letošním roce byl zakoupen a uveden do provozu nový 
Mercedes Sprinter v hodnotì 760 500,- Kè.

18.Okamžik sestavení úèetní závìrky v Sobìslavi dne 
20.3.2011.
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What is Rolnicka? 

Rolnicka is one of the centre of the Deaconry of Czech 
Brothers Evangelic Church and offers especially social 
services for children and adults with mental and combined 
afflictions. Rolnicka is registered by Ministry of the Culture 
of CR under 9-293/2003-15222 from 24th of September 
2003 as an ecclesiastic juristic person. 

Rolnicka was founded in autumn of 1993 and its doors 
opened in January 1994 as daily centre for 12 children with 
afflictions in Sobeslav. Along the years the offer of the 
services and number of the clients extended. Nowadays 
more than 60 children and adults with mental and 
combined afflictions from all Tabor region, visited Rolnicka.
We have registered 4 kinds of social services - from 2007 the 
centre of daily activities for children and teenagers, centre of 
daily activities for adults, a sheltered housing and 
a personal assistance. We also offer the activities in the 
protected workshop, in the teahouse and volunteer projects. 
We closely cooperate during our activities with the 
kindergarten, with a special and practical primary school of 
The Deaconry of Czech Brothers Evangelic Church 
Sobeslav, which is settled in the same building. The clients 
have not only needed support in the framework of social 
services, but at the same time they can fulfill their primary 
school attendance or extend their classification in the 
practical school. 

Main occasion of the year 

The year 2010 was 17th year of Rolnicka’s being. We have 
registered 4th social service - personal assistance. At the 
beginning of February we started the project to support 
a working integration of young people with mental 
or combined afflictions from region of Tabor supported 
within Operational program of the human resources and 
employment. 

A protected housing is again in full function, in 2 flats live 
6 adults now. The protected workshop, during this year, has 
been working on a continual production and also on the 
innovation of a production program. An interesting newie is 
the production of Hussite´s souvenirs - swords and pavises, 
or first steps of the silkscreen process accordingly new 
T-shirts with an original printing. 

We organized traditional events in Sobeslav, Tabor and 
Prague. We newly tried out 2 Internet auctions. To express 
thanks to all our volunteers and to all helping people, we 
organized together with A.J.V.A. o.s. a weekly festival named 
DOBRO VOL (well-being volunteer). 

ANNUAL REPORT /SUMMARY/ 
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A regular program in the teahouse was also not missing. We 
still continue to lead volunteer projects of Rolnicka, and we 
opened new volunteer‘s club not only for the pensioners who 
wants to know and try something new. 

We purchased, with help of many donors, a new yellow 
microbus, which was officially given to the children 1st of 
September as a gift for new scholastic year. 

Up to now Czech Brothers Evangelic Church’s parson in 
Sobeslav was exchange during this year by new parson 
Richard Dracka who moved to Sobeslav also with his family. 
Mr. Dracka as well cooperates together with a local 
congregation of Czech Brothers Evangelic Church on 
Rolnicka’s projects, as was for example the second year of 
Betlehem’s procession in Sobeslav. He also does biblical 
class in Rolnicka. 

Merely a brief description. We know we cannot completely 
include a variety of all days of this year and describe all 
adventures, so we present at least small part of those. But 
who would like to get more details about Rolnicka is more 
than welcome to visit our web sites, our public functions or 
to come personally to see our Rolnicka centre. Rolnicka’s 
doors are open for all interested people. 

Do you want and can give a support to Rolnicka’s 
activities?

Send a financial gift to IBAN - 
CZ8168000000004200192658, SWIFT: VBOECZ22X 

Send a material gift (office or sanitary supplies, driving 
fuel etc.) 

Send a giving text message (DMS) 

Buy products from the protected workshop 

We offer a personal admittance and care to each donator, 
sending of all agreed information and issuing of gift or 
advertisement covenants. You can contact us by e-mail: 
fundraising@rolnicka.cz or by telephone: +420 381 522 054. 
We really appreciate your help and support!

Give us a support by sending a giving text message from 
your mobile phone.

A giving text message please send in format DMS ROLNICKA 
to number 8 7777 (rate 30 CZK, Rolnicka will receive 
27 CZK).

You can also contribute us during whole year, in this case 
please send a giving text message in format DMS ROK 
ROLNICKA to the same number 8 7777. Each month the 
amount of 30 CZK will be automatically deducted during 
a year. Further informations are on web sites 
www.darcovskasms.cz.

Overall yield is dedicated to the protected housing of Rolnicka.
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PODÌKOVÁNÍ 

V této kapitole dìkujeme za dary, podporu, spolupráci i osobní 
nasazení. Bez klientù, zamìstnancù, dárcù a partnerù by 
Rolnièka nemohla být tím místem, kterým je. Dìkujeme také 
rodinám uživatelù služeb. Nìkteøí dárci si nepøáli uveøejnit 
svá jména, èi nás obdarovali anonymnì a my respektujeme 
jejich rozhodnutí. Vám všem patøí naše velké podìkování. 

V letošní výroèní zprávì však i vzpomínáme na jednoho z nás 
a vyjadøujeme úctu za dlouholetou práci v Rolnièce. Dne 
1. prosince 2010 nás navždy náhle opustil øidiè rolnièkového 
mikrobusu pan Karel Míka. Vy, co jste ho znali, vzpomeòte 
s námi. Dìkujeme.

Podìkování zamìstnancùm støediska za práci, radost, 
nadšení, trpìlivost a velké nasazení

Baloghová Martina; Blahová Pavla; Bradová Petra; Drda Daniel; 
Drsová Marcela; Dvoøáková Hana; Dvoøáková Ludmila; Fricová 
Olina; Gargulová Renata; Gonèárová Jana; Hofmanová Larisa; 
Holcová Anna; Hrouzová Lenka; Hunalová Petra; Janatová Eva; 
Karkušová Jitka; Koblasová Andrea; Kokrmentová Iva; Komma 
Janovská Marika; Konyariková Marcela; Kotouèková Jana; 
Kováèová Veronika; Krausová Vladìna; Krýslová Martina; 
Køivánek Josef; Køivánek Pavel; Kumherová Ema; Kunešová 
Barbora; Kutilová Olga; Kyptová Jitka; Laštovièková Romana; 
Macáková Monika; Malý Antonín; Míchalová Pavlína; Míka 
Karel; Mrkvica Ivan; Myslivec Martin; Nevyhoštìná Marcela; 
Novák Karel, Novák Petr; Nováková Jitka; Novotný Lukáš; 
Paleèková Zdeòka; Pejšová Dagmar; Piskaè Jaroslav; Pokorná 
Jana; Prášková Jitka; Pùlpytel Štìpán; Pùlpytlová Kamila; 
Raèko Petr; Rejtharová Simona; Rùžièková Barbora; Skopec 
Miroslav; Spadernová Jana; Stibor Jiøí; Strnadlová Eva; 
Svobodová Jiøina; Šimonová Martina; Šindeláøová Jana; 
Šlechta Jiøí; Špaková Danka; Trubaè Vít; Valentová Iveta; 
Vejdová Marcela; Zajíèková Sandra; Zenkl Zbynìk; Žižka Jiøí; 
Žižková Božena; a dále všem zamìstnancùm speciální školy, 
externistùm a dobrovolníkùm.

Podìkování dárcùm za štìdrost a podporu

Firemní dárci 

AURA Medical s.r.o.; AUTOSERVIS JINDRA s.r.o; bauMax 
Tábor ÈR s.r.o.; Cukrárna ve Mlejnì; Èáp Jiøí - øeznictví a 
uzenáøství; DELIKOMAT s.r.o.; DIPRO s.r.o.; DK OPEN s.r.o.; 
Dr. Müller Pharma; EUROTHERM Tábor s.r.o.; Evžen 
Wratislav – Pila Dírná; FONTEA a.s; Hoøický Tomáš; IMS 
PRAGUE s.r.o.;  INTERSNACK a.s.;  Isolit - Bravo s.r.o.; 
Jednota OD Tábor; KASTO Tábor s.r.o.; Kvìtináøství Šafrán, 
Alena Krùèková; Maternia s.r.o.; Milan Král s.r.o.; Mrazo 
Tábor s.r.o.; N+N Nouza Zdenìk; ORION knihy - hudba s.r.o.; 
Pekárna Václav Kotyza; Pivovar Budìjovický Budvar n.p.; 
Provimi Pet Food CZ s.r.o.; RAŠELINA a.s.; ratiopharm CZ 
s.r.o.; RUDI a.s.; Rybáøství Tøeboò a.s.; Øeznictví Marcilis; 
Siemens s.r.o.; Štièí líheò ESOX s.r.o.; TEPO-LD s.r.o.; Vedral 
Tomáš – øeznictví a uzenáøství; Vialit Sobìslav s.r.o.; Vivienne 
s.r.o.; X-WEB Publishing s.r.o.; Zahradnictví Na Kopeèku.

Kruh pøátel Rolnièky:

Albrecht Stephan Dr.med.; Altová Iva; Arsenjevová Eliška;  
Bednáøová Dana; Bìlská Jitka; Bláha Jindøich, Ing.; 
Bohuslávek Josef; Brada Vladimír; Dohnal Vítìzslav; Domov 
mládeže a školní jídelna Tábor; Dvoøáková Jiøina; Dvoøáková 
Jolana; Eybert Pavel, Mgr.; Gargulová Renata; Hlasová Monika; 
Hoffmanová Eva; Hudlíková Jaroslava; Chabr Jan MUDr.; Ježek 
Milan; Jílek Miloš; Kalimonovi Daniela a Vladimír; Keller Filip; 
Kleinová Lenka; Knotek Stanislav; Kotrbová Božena; Køemenovi 
Kateøina a Luboš; Kubartová Alena; Lebedová Barbora; Lejèko 
Jaromír, MUDr.; Lesslerová Jana; Maroušek Miroslav Ing.; 
Morávková Jitka; Nováková Jaroslava; Novotná Eliška; Obec 
Øípec; Ouporová Anna; Ožvald Robert JUDr.; Plecháèek Martin 
MVDr.; Rùžièka Tomáš; Rùžièková Kateøina; Øeháèková Vìra; 
Samcová Antonie; Slabí Marek a Dana; Smyèková Dana; Sokol 
Václav; Strunecká Jana; Svoboda Jan Ing.; Šormová Ruth Mgr.; 
Štefan Josef; Ungrovi Jaroslava a Milan; Urbánek Milan; Veselá 
Vìra; Viktorová Kamila, Mgr.; Vychodilová Petra; Zelenková 
Zdenka;  Zenkl František;
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Individuální dárci:         

p. Bicek; Brada Michal; Buduláková Lucie; Bulant Václav; 
Cuhrová Marcela Ing.; Èerný Luboš; Èistecká Lucie; 
Dobruský Jiøí; Dytrychovi; Fiker Sobìslav; pí. Grygarová; 
Hanigerová Lucie; Hanigerová Romana; Hanzalová Vìra; 
Hercherová Hana; Hojná Tereza, Mgr.; Hrubá Michaela; 
Janeèek Petr; Janeèková Marcela Mgr.; Jelínkovi; Kameník 
Stanislav, MVDr.; Knotková Jitka; Koláø Milan, Ing.; 
Kotyzovi Bohumila a Vojtìch, PeadDr.; Kozderková Jana; 
p. Kroca; Krešlová Hana; Krejèù Miroslav; Kubíèková Marie; 
Macek Daniel; Malá Eva; Maršíèek Stanislav; Maryšková 
Radovana; Matìjková Eva; Merta Jan; Mikolášková Dana; 
Mládek Petr, Ing.; Mlch Vladimír, Ing.; Nouza Zdenìk; Ing.; 
Pailas Robert S.; Pavlíková Romana; Podlaha František; 
Pražma Jaroslav; Pøíplatová Václava; Schindlerová Irma; 
Singerová Jana; Snášel Petr Silnièní doprava; Souèková 
Veronika; Stejskal Martin; Stejskalová Vìra; Svoboda 
Martin; Šmíd Otakar; Šounová - Srnková Alena ThMgr.; 
Tobiášková Dana; Toufarovi; Váòa Jan JAVA Tøeboò; 
Veberovi Jiøina a Emil; Vít Zbynìk; Voštová Jarmila, MUDr.; 
Vránek Zdenìk; Zajíc Pavel; Záveský Michal;  

Ostatní dárci

VÚ Bechynì 3517;

Za pøíspìvek a spolupráci dìkujeme tìmto mìstùm 
a obcím: 

Mìsto Sezimovo Ústí; Mìsto Sobìslav; Mìsto Tábor; Mìsto 
Veselí nad Lužnicí; Obec Borotín; Obec Chotoviny; Obec 
Kamenice nad Lipou; Obec Klenovice; Obec Komárov; Obec 
Malšice; Obec Myslkovice; Obec Roudná; Obec Turovec; 
Obec Val; Obec Želeè; Obec Žíšov. 

Za odbìr výrobkù chránìné dílny dìkujeme zejména 
tìmto:

AMBÓ s.r.o.; Balóny Kubíèek s.r.o.; DELA Company s.r.o.; 
GLOBAL PROJEKT a.s.; ICZ a.s.; JEDNOTA OD Tábor; 
Obèanské sdružení Práh; Sbor ÈCE Nové Mìsto na Moravì; 
Sbor ÈCE Sobìslav; Siemens s.r.o.; Švec cykloteam 
Sobìslav; WEILER Holoubkov s.r.o.; Zdravotnická 
záchranná služba Jihoèeského kraje.

Podìkování za spolupráci a podporu:

Abalon s.r.o.; Bílek Miloslav Ing.; Blatské muzeum 
v Sobìslavi; Diakonie ÈCE; Divadlo Kampa Praha; Farní 
sbor ÈCE Sobìslav; Farní sbory ÈCE ÈR; Fest 2004 o.s.; 
„I MY“ Sdružení pro podporu lidí s postižením o.s., Sobìslav; 
Informaèní centrum Veselí nad Lužnicí; JOLAVA Vodòany; 
Kulturní dùm mìsta Sobìslavi; Mateøská škola, základní 
škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka 
Sobìslav; Mìstská knihovna Tábor; Mìstská knihovna 
Sobìslav; Mìstský úøad Planá n.L.; Mìstský úøad Sobìslav; 
Milan Král s.r.o.; OSA – ochranný svaz autorský pro práva k 
dílùm hudebním; p.Pantoflíèek; Proutek o.s., Plasná; SPŠK 
Bechynì; p. Šlechta;  Technické služby mìsta Sobìslavi; 
Úøad práce v Táboøe.

Podìkování za mediální podporu pøedevším tìmto 
médiím:

Èeská televize; Èeský rozhlas; ÈTK; MF DNES – Jižní Èechy; 
Právo; Rádio Faktor, Rádio Blaník; Rádio Proglas; 
Sobìslavská Hláska, Táborský deník; Táborsko; Veselsko; 
www.helpnet.cz; www.muzes.cz; www.tabordnes.cz; 
www.osnoviny.cz; 

Podìkování za spolupráci v dobrovolnických projektech 
a pøi sbírce Rolnièkové dny

Sobìslav: Gymnázium; Èeské Budìjovice: Biskupské 
gymnázium J.N.Neumana, Støední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola, Støední škola obchodu, služeb 
a podnikání a vyšší odborná škola; Jindøichùv Hradec: 
Gymnázium Vítìzslava Nováka; Veselí n/L: Støední odborná 
škola pro ochranu a tvorbu životního prostøedí; Tábor: 
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, 
Vyšší odborná škola a støední zemìdìlská škola, Støední 
zdravotnická škola a Støední škola spojù a informatiky. 
Tøeboò: Obchodní akademie; Støedisko Rožmberské rùže 
Junák oddíly Poutníci a Žabky.
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PODPOØTE NÁS 

staòte se naším pravidelným dárcem, èlenem Kruhu 
pøátel Rolnièky,

zašlete dárcovskou SMS nebo dárcovskou SMS roèní 
podpora,

vìnujte nám vìcný dar, službu, dar povinného odvodu z 
tomboly, dobrovolnou práci,

vìnujte finanèní èástku na úèet darù 42 00 19 26 58 / 
6800 Volksbank CZ,

kupte si výrobek chránìné dílny, zadejte dílnì práci na 
zakázku, využijte možnosti náhradního plnìní,

zmiòujte se o Rolnièce dále.

Možností, jak nám pomoci pøi naplòování poslání Rolnièky, 
je celá øada. Zde je výèet hlavních zpùsobù, rádi s Vámi však 
dojednáme i vaší pøedstavu. V tomto pøípadì nás 
kontaktujte. Každému dárci nabízíme individuální pøístup a 
péèi, maximální otevøenost, zasílání vyžádaných informací, 
vystavení darovací smlouvy, nebo smlouvy o reklamì, 
považujeme za samozøejmost.

Kontaktovat nás mùžete: e-mailem: fundraising@rolnicka.cz, 
telefonicky: 381 522 054, 733 127 041.

Dìkujeme za podporu a zájem!

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS ROLNICKA na èíslo 87777 (cena 
30 Kè, Rolnièka obdrží 27 Kè). 
Pøispívat mùžete pravidelnì po dobu 
jednoho roku, SMS odešlete ve tvaru 
DMS ROK ROLNICKA na stejné èíslo 
87777, každý mìsíc po dobu roku Vám 
bude automaticky odeèteno 30 Kè. Více 
informací na www.darcovskasms.cz.

Pøihláška do Kruhu pøátel Rolnièky:
* On-line pøihlášku naleznete na www.rolnicka.cz pod odkazem “Kruh pøátel Rolnièky”.

Ano, MOHU A POMOHU a chci se stát èlenem Kruhu pøátel 
Rolnièky.

Jméno a pøíjmení:

Adresa:

Telefonní èíslo (zároveò variabilní symbol):

E – mail:

Mùj pøíspìvek bude èinit ................................. Kè roènì / mìsíènì.

Pøíspìvek budu posílat:

b̈ankovním pøevodem na èíslo úètu darù Rolnièky:     
4200192658/6800,

p̈latbou v hotovosti v pokladnì Rolnièky,

p̈latbou složenkou. 

Informace z Rolnièky si pøeji zasílat: e-mailem /  poštou.

Podpis ...............................  Datum ……………………..

Rádi zveøejníme dárce Rolnièky ve výroèní zprávì, na internetových 
stránkách èi ve Zpravodaji Rolnièky. Pokud si nepøejete, abychom 
uvádìli vaše jméno mezi dárci, prosím, sdìlte zde: ..........................

Dìkujeme za vyplnìní. Vámi dobrovolnì poskytnuté informace nám 
poslouží ke komunikaci s vámi a dále k interní evidenci dárcù 
Rolnièky. Údaje nebudou poskytnuty tøetí osobì.

Èlenství v Kruhu pøátel Rolnièky mùžete kdykoli zrušit bez udání 
dùvodù.
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JAK ŠEL ÈAS V ROLNIÈCE 
ANEB 17 LET V HLAVNÍCH UDÁLOSTECH 

14.záøí 1993: 
založení Rolnièky - jednoho ze støedisek Diakonie ÈCE,

rok 1994: 
zahájení provozu a denního centra pro 12 dìtí s postižením 
ze Sobìslavi a okolí, první øeditelkou Mgr. Ruth Šormová, 

rok 1995: 
MŠMT ÈR zaøadilo do sítì škol Církevní speciální školy pro 
žáky s více vadami pøi støedisku Rolnièka, získání prvního 
mikrobusu Ford Transit pro zpøístupnìní služeb i dìtem ze 
vzdálenìjších obcí,

rok 1996: 
poèátek chránìné dílny, získání nového mikrobusu 
Mercedes Benz pro dopravu klientù,

rok 1997: 
Ruth Šormová odchází na mateøskou dovolenou, 
zastupující øeditelkou PaedDr.Drahomíra Blažková,

rok 1998: 
zastupujícím øeditelem jmenován Pavel Kutil, zakoupen více 
než sto let starý dùm a vypracována studie na jeho 
pøestavbu, uspoøádán první jarní rolnièkový ples,

rok 1999: 
krácení dotace MPSV ÈR pøineslo úsporná opatøení, 
uspoøádán první adventní jarmark,

rok 2000: 
poèala rekonstrukce domu,

rok 2001: 
stìhování Rolnièky z Jiráskovy ulice do Mrázkovy, nový 
prozatímní øeditel Mgr. Karel Novák, novì jmenována 
samostatná øeditelka školy Mgr. Kamila Hnojnová,

rok 2002:
poèátky veøejné sbírky Rolnièkový den a adventní kampanì 
ÈCErolniÈCE, zpracován strategický plán pro budoucí 
období,

rok 2003: 
první Velikonoèní jarmark poøádaný spoleènì s obèanským 
sdružením „I MY“,

rok 2004:
dokonèení rekonstrukce domu, øeditelem jmenován dosud 
zastupující Mgr. Karel Novák, zahájen provoz centra 
denních služeb pro dospìlé,

rok 2005: 
otevøeno první chránìné bydlení Rolnièky,  zahájen provoz 
èajovny – kavárny, dochází k právnímu oddìlení škol,

rok 2006: 
do rejstøíku škol zaøazena praktická škola s kapacitou 8 
žákù, èinnost ukonèuje pøedstavenstvo, aby ho v pøíštím 
roce jako nový statutární orgán nahradila správní rada a 
kontrolní orgán dozorèí rada,

rok 2007: 
první výstava obrazù z arteterapie s dražbou v Praze v 
Divadle Na zábradlí, vypracován nový strategický plán do 
roku 2011,

rok 2008:
oslavili jsme 15 let od založení, zakoupili byt 4+1 v bìžné 
zástavbì mìsta a poèali v nìm budovat nové chránìné 
bydlení, zapoèata sbírka na nový mikrobus a na úhradu 
nákladù za poøízení a rekonstrukci bytu,

rok 2009:
pøesun chránìného bydlení z domu pro dospìlé klienty do 
bìžné zástavby Sobìslavi,

rok 2010: 
zakoupení nového mikrobusu pro dopravu dìtí, registrace 
ètvrté sociální služby osobní asistence.



OBSAH 

Slovo úvodem .............................................................. 1

Diakonie ÈCE – støedisko Rolnièka ............................. 2

Poslání ........................................................................ 2

Kdo jsme ..................................................................... 2

Poskytujeme ................................................................ 2

Dozorèí rada ................................................................ 3

Správní rada ............................................................... 3

Management, aktuální kontakty .................................. 3

Organizaèní struktura .................................................. 4

Hlavní události roku 2010 .................................................... 5

Zpráva o èinnosti støediska Rolnièka v roce 2010 ......... 6

Centrum denních služeb pro dìti a mladistvé ................. 6

Centrum denních služeb pro dospìlé ............................. 7

Chránìné bydlení ........................................................ 8

Osobní asistence........................................................... 9

Fakultativní služby ..................................................... 9

Chránìná dílna ............................................................ 10

Èajovna - kavárna Rolnièka ........................................ 11

Dobrovolnictví ........................................................... 12

Fundraising a public relations ................................... 14

Spolupracovali jsme .................................................. 16

Finanèní zpráva, audit ............................................... 17

Annual report /summary/ ........................................ 20

Podìkování ............................................................... 22

Podpoøte nás ............................................................. 24

17 let v hlavních událostech ....................................... 25

Obsah ........................................................................ 26

ÈAJOVNA - KAVÁRNA 
ROLNIÈKA

Bezdìkova 122/I, Sobìslav 

Aktuální otevírací dobu 
naleznete na

www.rolnicka.cz
 

Najdete u nás:
Milou obsluhu, lahodné obèerstvení, 

internet zdarma, dìtský koutek, 
zahrádku s pískovištìm, 

prodej výrobkù naší chránìné dílny, 
nabídku knížek pro dìti 
z nakladatelství Baobab, 

odpoèinek a pøátelský prostor 
k setkávání. 
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Vydání výroèní zprávy finanènì podpoøili:

koberce, PVC, pøírodní linoleum, døevìné podlahy 

Nová 515/III, 392 01 Sobìslav
tel./fax: 381 521 857, e-mail: tepo-ld@volny.cz

www.podlahovekrytiny-pokladka.cz

JITONA a.s. 
Wilsonova ul. è. 222/III 
CZ-392 01 Sobìslav

Telefon:  (+420) 381 540 111 
Fax:        (+420) 381 540 113 
E-mail:    jitona@jitona.cz

www.jitona.cz
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Vydání výroèní zprávy finanènì podpoøili:
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Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka
Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav
iè: 47268701 
tel: 381 522 054, 739 570 420
fax: 381 522 879
e-mail: info@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

èíslo úètu: 499945301/0100
èíslo úètu darù: 4200192658/6800
IBAN - Cz8168000000004200192658, 
SWIFT: VBOECZ22X

Dùm pro dospìlé klienty
Bezdìkova 122/I, 392 01 Sobìslav
tel: 381 522 482
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