
2009



Vážení a milí pøátelé Rolnièky,

rok 2009 je za námi, právì tak, jako šestnáct let èinnosti, ve 
kterých jsme pøinášeli podporu, pomoc a snad i nadìji všem 
potøebným. Doufám, že ani v uplynulém roce jsme 
nezklamali ty, kteøí se na nás v dùvìøe obrátili o pomoc pøi 
péèi o své dítì,  dospìlého èlena rodiny nebo svoji osobu.

Výroèní zprávou chceme opìt pøinést pøehled o naší 
èinnosti, ovšem pøi vìdomí, že nedokážeme plnì zachytit 
pestrost a pøátelskou atmosféru všech aktivit a zmìn 
v prùbìhu roku. Vìøím, že kdo s námi zažil jedinou aktivitu, 
podpoøil nás dobrým slovem èi darem, ten ví, proè toto píši.  
Pøednì dìkuji všem dobrovolníkùm, dárcùm, kolegyním 
a kolegùm, kteøí si našli svùj zpùsob, jak spoleènì naplnit 
naše poslání v uplynulém roce. Pøeji Vám do další 
spolupráce dostatek chuti, inspirace i dobré nálady. 
Odmìnou navíc nám pak mùže být úsmìv a dobrá nálada 
tìch, kterým pomáháme se vyrovnat s nepøízní svého 
osudu.  

Jk 4, 6 
„Bùh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“ 

Mgr. Karel Novák, øeditel støediska

SLOVO ÚVODEM
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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 z 33 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.

Rolnièku založila na podzim 1993 skupina rodièù a èlenù 
sboru ÈCE. Èinnost zahájila v lednu 1994 otevøením 
denního centra 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. 
Od roku 2007 máme registrované tøi sociální služby – centrum 
denních služeb pro dìti a mladistvé, centrum denních služeb 
pro dospìlé a chránìné bydlení.

V roce 2009 bylo ve støedisku na pøepoètené pracovní 
úvazky v prùmìru zamìstnáno 40,5 osob, z toho v pøímé 
péèi 14 osob a 13 osob se zmìnìnou pracovní schopností. 
Støedisko úzce spolupracuje s Mateøskou školou, základní 
školou speciální a praktickou školou Diakonie ÈCE 
Rolnièka Sobìslav.

Rolnièka je myšlenkovì i  organizaènì spjata 
s Èeskobratrskou církví evangelickou. Naši práci chápeme 
jako službu ("diakonia" = "služba"), vycházející z principù 
køes�anské lásky k bližnímu, respektu k jedineènosti 
a nezastupitelné hodnotì každého èlovìka a profesionality 
v pøístupu ke klientùm.

Podporujeme integraci, tedy pøirozené a nenásilné zaèlenìní 
lidí s postižením do života vìtšinové spoleènosti. V Rolnièce 
zároveò vìøíme, že k úspìšné integraci je tøeba tìmto lidem 
poskytnout potøebnou míru podpory, a to ve všech smìrech.

POSKYTUJEME

Hlavní èinnosti:

Centrum denních služeb pro dìti a mladistvé

Centrum denních služeb pro dospìlé

Chránìné bydlení

Chránìná dílna 

Èajovna - kavárna Rolnièka

Dobrovolnictví

Doplòkové služby:

Doprava vlastním mikrobusem

Rehabilitace a fyzioterapie

Arteterapie

Logopedie

Canisterapie
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DOZORÈÍ RADA

Je kontrolním orgánem, dohlíží na èinnost správní rady 
støediska. Do konce roku 2009 mìla sedm èlenù a sedm 
náhradníkù, kteøí byli voleni správním orgánem sboru ÈCE 
v Sobìslavi. V roce 2009 pracovala ve složení:

Ing. Stanislav Dvoøák Mgr. Monika Macáková 

Jana Háková Kateøina Rùžièková, Dis.

MUDr. Jan Chabr Alena Vanìèková

Jitka Knotková 

Od roku 2010 dojde ke snížení poètu èlenù na pìt a dozorèí 
rada zaène pracovat v novém složení. Dìkujeme všem 
stávajícím èlenùm dozorèí rady za dlouholetou práci 
a podporu!

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 Mgr. Eva Janatová

a PR fundraising@rolnicka.cz 733 127 041

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

Centrum denních služeb pro dìti a mladistvé

Bc. Olga Kutilová

cds.mrazkova@rolnicka.cz 381 522 054

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

Centrum denních služeb pro dospìlé

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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Správní a dozorèí rada DÈCE Dozorèí rada støediska

Pracovištì 
Bezdìkova 105/I

Chránìné bydlení

Pracovištì 
Bezdìkova 122/I

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)



HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2009

Rok 2009 byl šestnáctým rokem existence Rolnièky. 
V prùbìhu celého roku jsme, vedle zajiš�ování a vylepšování 
každodenního provozu, navštívili øadu kulturních 
i sportovních pøedstavení, jezdili do bazénu, podnikali 
výlety, pøespávali v Rolnièce, soutìžili, bavili se, zkrátka 
dobøe jsme se mìli. 

Nechybìly ani oblíbené týdenní pobyty, mladší dìti se 
vypravily na cestu kolem svìta do Lenory, starší dìti 
a dospìlí pak na šumavskou Kvildu. 

I v tomto roce jsme uspoøádali øadu osvìdèených akcí pro 
veøejnost - Jarní a Vánoèní jarmark v Sobìslavi, 
Rolnièkování aneb oslavu Dne dìtí, veøejnou sbírku 
Rolnièkové dny a adventní kampaò s prodejem vánoèních 
výrobkù ÈCErolniÈCE. S obrazy z výtvarného kroužku 
a výrobky chránìné dílny jsme se za doprovodu Jaroslava 
Duška vypravili do pražského Divadla Èertovka a v Táboøe 
jsme uspoøádali benefièní koncert Michala Hrùzy s Kapelou 
Hrùzy. Vyzkoušeli jsme však i novinky. Velký ohlas 
zaznamenala sbírka neplatných Slovenských korun, nebo 
multikulturní festival RolnièkaFest v Èajovnì – kavárnì 
Rolnièka, kterým jsme zároveò otevøeli nové prostory pro 
poøádání kulturních a spoleèenských akcí. 

Neménì významnou událostí roku byl pøesun chránìného 
bydlení, prvního svého druhu na Táborsku, do bìžné 
zástavby mìsta. Šest dospìlých lidí s postižením, dosavadní 
obyvatelé bytu v domì pro dospìlé klienty, se nyní rozdìlilo 
do dvou bytù v bìžné zástavbì. V pøízemním bytì svùj 
domov nalezly tøi ženy, ve stejném domì Rolnièka 
dlouhodobì pronajala druhý byt, kde žijí dva muži a jedna 
žena. Tito lidé se tak opìt o krùèek blíže posunuli k životu 
zdravé populace. Uvolnìné prostory chránìného bydlení v 
domì pro dospìlé klienty dlouho nezahálely. S neskrývaným 
nadšením se sem pøestìhovali klienti centra denních služeb 
pro dospìlé, velmi rychle se zabydleli a kromì vìtší místnosti 
pro skupinovou práci tak získali i nìkolik samostatných 
místností pro individuální terapie. 

V tomto roce jsme usilovali o dofinancování nového 
chránìného bydlení, což se s pomocí øady partnerù podaøilo 
a o poøízení nového mikrobusu. Druhý úkol si neseme do 
roku 2010 a pevnì vìøíme, že v roce 2010 již budeme moci 
mikrobus zakoupit.
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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

Centrum denních služeb zajiš�uje základními èinnostmi 
pomoc pøi osobní hygienì, poskytnutí stravy, výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, zprostøedkování kontaktu 
se spoleèenským prostøedím, sociálnì terapeutické 
èinnosti, pomoc pøi uplatòování práv a pøi obstarávání 
osobních záležitostí apod. Péèe o uživatele služeb a jejich 
podpora je poskytována na základì písemného 
individuálního plánu ve skupinì, nebo individuální formou. 
Služba probíhá ve vzájemné spolupráci se speciální školou. 
Cílem je dosáhnout návaznosti sociálních služeb na služby 
vzdìlávací a zajistit tak uživatelùm služeb ucelenou péèi a 
podporu v oblasti sociální i výchovnì-vzdìlávací. Služby 
jsou nabízeny ve všední dny od 7.00 do 16.00 h.

Cílová skupina

Služba je urèena dìtem a mladistvým ve vìku od 3 do 26 let 
s mentálním a kombinovaným postižením z Táborska. 
V roce 2009 služby pravidelnì využívalo 34 klientù.

Události roku 2009

Vedle každodenního provozu jsme si užili dobrodružné 
pobyty, tentokrát se cílem všech skupin stala Šumava. 

Spoleènì s taneènicemi studia Žába jsme nacvièili 
krásné taneèní vystoupení, které jsme pøedstavili 
v Divadle O. Nedbala Tábor  i v divadle Èertovka v Praze.

Vìtší dìti „propadly“ novému koníèku geocachingu.  

Plán na rok 2010

S chutí a nadšením se budeme vìnovat své práci - nìkdo 
se bude uèit zavazovat tkanièky, zapínat zip, správnì 
držet pøíbor, nìkdo uskuteèní svùj velký sen a sám si 
dojde nakoupit do obchodu, nìkteøí se stanou herci a pro 
ostatní vystoupí v divadelním pøedstavení „Mrazík“. 

My zamìstnanci se budeme dále vzdìlávat ve 
standardech kvality sociálních služeb. 

Zavedeme novou sociální službu osobní asistence, která 
bude poskytována v prùbìhu školního vyuèování.

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

Centrum denních služeb podporuje základními èinnostmi 
dospìlé klienty v rozvíjení samostatnosti ve všech oblastech 
bìžného života. Zprostøedkováváme kontakt se spoleèenským 
prostøedím (návštìva divadla, bazénu, restaurace), 
pøipravujeme klienty na možné zamìstnání v chránìných 
dílnách èi podporovaném zamìstnání. Dále klientùm 
pomáháme pøi uplatòování jejich práv. Do programu dne jsou 
zahrnuty také rùzné vzdìlávací a terapeutické aktivity. Služba 
je poskytována každý všední den od 7.00 do 15.30 h.

Cílová skupina

Služba je urèena dospìlým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením. V roce 2009 jich do centra docházelo 21.

Události roku 2009

Pøestìhovali jsme se do vìtších prostor bývalého 
chránìného bydlení a mohli tak zaøídit i místnosti pro 
individuální terapie.

Pøijali jsme a také podnikli øadu návštìv napø. ze 
støediska v Litomìøicích, výletù a pobyt na šumavské 
Kvildì.

Od záøí ètyøi naši klienti zaèali docházet do praktické 
školy Rolnièky.

Plán na rok 2010

Zapojíme se do projektu Rolnièky “Pracovní integrace na 
Táborsku”, zaènou se u nás poøádat poèítaèové kurzy ve 
zcela nové poèítaèové uèebnì a nìkteøí klienti se zúèastní  
zácvikového programu v chránìných dílnách.

Od záøí oèekáváme nové klienty, kteøí dokonèí studium 
v praktické škole.
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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

V chránìném bydlení vedeme a motivujeme obyvatele 
k maximální samostatnosti, k vìtšímu rozhodování o vìcech, 
které se jich týkají. V rámci služby je respektována jejich 
dospìlá role a je jim poskytována podpora a pomoc pouze 
v oblastech, které prokazatelnì vlastními silami nezvládají. 
Provázíme je životem tak, aby ho mohli prožít dùstojnì dle 
svých potøeb, pøání a možností. 

Cílová skupina

Šest dospìlých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 
Dvì ženy jsou na vozíku. 

Události roku 2009 

Pøestìhovali jsme se z domu pro dospìlé klienty do dvou 
bytù v bìžné zástavbì v Sobìslavi. Každý si vybral svùj 
pokoj, rozhodl se jakou barvou ho chce mít vymalovaný 
a všichni pomáhali pøi úklidu, plánování a stìhování. 
Velký dík patøí nejen samotným obyvatelùm, ale i jejich 
rodinám a všem pracovníkùm a dobrovolníkùm 
z Rolnièky, kteøí pøišli pomoci. 

Prùbìžné jsme zaøizovali a vylepšovali byty a jednotlivé 
pokoje – poøídili jsme si nádobí a pomùcky do domácnosti, 
koupelen, kvìtiny, polièky, vìšáèky, záclony, …

Vybudovali jsme nájezdovou plošinu u zadního vchodu 
domu, aby se ženy na vozíèku mohly bez problémù 
dostávat ven a domù. 

Vyjíždìli jsme na výlety a pøedevším za koupáním.

Plán na rok 2010

S pomocí Nadace Divoké husy se pustíme do výmìny 
starých oken v pøízemním bytì.

Budeme hledat nového obyvatele do bytu ve 3. patøe, kde 
nyní bydlí dva muži.   
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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.453/2004 Sb., o zamìstnanosti. Provoz chránìné dílny je 
podporován Úøadem práce v Táboøe.

Cílová skupina

V chránìné dílnì pracují dospìlí lidé pøevážnì s mentálním 
a kombinovaným postižením ve vìku nad 18 let, k 31.12. 
2009 zde pracovalo 20 zamìstnancù na 13,225 pracovního 
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 v prodejních místech 
v naší republice i v zahranièí. Nabízíme také práci dle 
individuální domluvy se zákazníkem a pro firmy možnost 
náhradního plnìní (§81 zákona  è.435/2004 Sb., 
o zamìstnanosti).

Události roku 2009

Naše výrobky putovaly poprvé za oceán v rámci 
spolupráce s presbyteriánským sborem v Pittsburghu.

Zdokonalili jsme techniky výroby pro vìtší spokojenost 
zákazníka.

Opìt jsme uspoøádali dva vlastní jarmarky v Sobìslavi 
a vyráželi s prodejem i na okolní trhy.

Plán na rok 2010

Zdokonalíme prodej výrobkù pøes internet a pøipravíme 
kvalitní webový katalog.

Zaèneme s prodejem výrobkù na fler.cz.

Zamìøíme se na vytipování a udržení nosných výrobních 
programù.

V rámci projektu „Pracovní integrace na Táborsku“ 
umožníme našim zamìstnancùm získat nové dovednosti 
v rámci praktických kurzù zamìøených na nové techniky. 
Nìkteøí klienti centra denních služeb se v naší chránìné 
dílnì budou pøi zácvikovém programu uèit základní 
pracovní dovednosti.  

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; Èajovna-kavárna Rolnièka, 
Bezdìkova 122/I, Sobìslav; Èajovna Chajori, Svatý Júr pri 
Bratislave, Slovenská republika; Galerie Jeden svìt, 
Korunní 60, Praha 2; Galerie U Rudolfa, ÈSA 30, Planá nad 
Lužnicí; Church pension, Jungmannova 9, Praha 1; 
Kavárna na pùl cesty, Nová 3, Èeské Budìjovice; Keramika 
Pohodièka, Budìjovická 582, Tábor; Koruna Pralines, 
9.kvìtna, Tábor; Mìstské muzeum v Železném Brodì, nám. 
3.kvìtna 37, Železný Brod; OS Vhled, Neobyèejná galerie, 
Sámova 6, Praha 10; Ochrana fauny Èeské republiky, 
Zámecká, Votice; Divadlo Èertovka, Nosticova 2a, Praha 1, 
Malá Strana; Helena Muroòová, Èeská 40, Èeské 
Budìjovice; Vinotéka U èerného kocoura a zeleného stromu, 
Tržní námìstí, Tábor.

Nabízíme pro vás

možnost objednávky výrobkù  z katalogu  na www.rolnicka.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 pøevážnì 
s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2009 byl 
provoz zajiš�ován 5 zamìstnanci na 2,625 pracovního 
úvazku.

Události roku 2009

Pokraèovali jsme v poøádání bohatého doprovodného 
programu, napø. v srpnu výstavou obrazù známé èeské 
malíøky žijící v Zambii Radu Tesaro Kirby, dále pak 
množstvím besed, autorských ètení, výstavami, 
promítáním apod.

Setkáním èestných hostù a multikulturním festivalem 
RolnièkaFest jsme díky grantu spoleènosti T-Mobile 
otevøeli novou místnost pro doprovodný program.

Zprávy z èajovny k vám novì vysíláme prostøednictvím 
sociální sítì facebook.com.

Plán na rok 2010

Budeme pokraèovat v poøádání zajímavých 
doprovodných akcí, které vyvrcholí èervnovým 
festivalem v èajovnì a pøilehlé zahradì.

Nadále vás zveme na dobrùtky a pochutiny èajovny 
v pøíjemném prostøedí.

Nabízíme pro vás

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 lasí 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. 

Èajovna je otevøena každý všední den od 10 do 22 hodin, 
v sobotu od 15 do 22 hodin.
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DOPLÒKOVÉ SLUŽBY

Fakultativní služby jsou služby doplòkové a záleží na 
klientovi èi jeho rodièích, zda je chtìjí èerpat. Urèeny jsou 
klientùm center denních služeb, ale i dìtem a dospìlým, 
kteøí nejsou klienty Rolnièky. 

Doprava – dopravu do Rolnièky a zpìt domù zajiš�ujeme 

vlastním mikrobusem nebo prostøednictvím o.s. SOANZ. 
Pøítomen je asistent, který dohlíží na bezpeènost klientù 
a pomáhá pøi manipulaci s vozíky. Dopravu poskytujeme ve 
vzdálenosti 30 kilometrù od Sobìslavi. Nabízíme i nácvik 
samostatné pøepravy veøejnou dopravou.

Fyzioterapie – provádíme individuální mobilizaèní 

a kondièní cvièení, masáže, nabízíme pobyt ve víøivé vanì. 
U klientù centra denních služeb probíhají skupinová 
kondièní cvièení v tìlocviènì Rolnièky vybavené 
posilovacími stroji a relaxaèním bazénem s míèky. Souèástí 
rehabilitace jsou i pravidelné návštìvy bazénu.

Canisterapie – terapie s pomocí psa – využívá pozitivního 

pùsobení psa na zdraví èlovìka. Cílem je rozvoj citových, 
rozumových a pohybových schopností èlovìka. Do Rolnièky 
dochází externí canisterapeutka, která dle zájmu pracuje 
pøedevším s imobilními klienty.

Arteterapie – výtvarná terapie seznamuje klienty 

s výtvarnými technikami, uèí je vyjádøit kresbou své 
myšlenky a okolní svìt. Obrázky jsou vystavovány na 
rùzných kulturních místech. Arteterapie je urèena pouze 
klientùm center denních služeb.

Logopedie – logopedka nacvièuje s klienty správnou 

výslovnost, rozvíjí komunikaèní dovednosti èi alternativní 
zpùsoby komunikace (znaková øeè, komunikaèní tabulka).

DOBROVOLNICTVÍ
„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“.  
Albert Einstein

O službì

Cílem dobrovolnictví v Rolnièce je vyhledávání 
a proškolování dobrovolníkù ve prospìch dìtí a dospìlých 
s postižením a seniorù na Táborsku a pro zajištìní našich 
benefièních akcí a následná péèe o dobrovolníky a jejich 
podpora.

Kdo je pøíjemcem dobrovolnictví 

Dìti, dospìlí s postižením a senioøi z táborského okresu, 
klienti Rolnièky, partnerských organizací, ale i jednotlivci, 
které náš projekt zaujme. Poèet klientù, kteøí byli do 
projektu Kamarád pro volný èas zapojeni, byl 25.
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Pøijímající organizace, kterým jsme dobrovolníky 
poskytovali 

Kaòka o.s z Tábora a „I MY“ Spoleènost pro podporu lidí 
s postižením o.s. ze Sobìslavi.

Kdo je dobrovolníkem

Naši dobrovolníci jsou pøevážnì studenti støedních škol 
starší 15 ti let. Poèet dobrovolníkù, kteøí v roce 2009 
pomáhali Rolnièce, je 352.

Statistické údaje

Poèet dobrovolníkù pro Rolnièku    pro další organizace 

Kamarád pro volný èas           28    
Kroužky                                   4                3 ( o.s. Kaòka)
Jednorázové akce                   31              12 ( o.s. „I MY“)    
Sbírka Rolnièkové dny          287
Zahranièní dobrovolníci           2
Celkem                             352             15

Dobrovolnické projekty dlouhodobé

Projekt Kamarád pro volný èas: proškolení dobrovolníci 
pravidelnì jedenkrát týdnì dochází za lidmi s postižením 
a tráví s nimi volný èas podle jejich pøání.

Integrované kroužky: doprovod a podpora lidí s postižením 
na kroužky ve støedisku Rolnièka a sdružení Kaòka.

Zahranièní dobrovolnictví: v rámci projektu „Mládež 
v akci“ ve spolupráci se sdružením Servitus nám v Rolnièce 
rok pomáhala Anna z Maïarska a Zeyno z Turecka.

Dobrovolnické projekty jednorázové

Dobrovolnictví pøi veøejné sbírce Rolnièkové dny v nìkolika 
mìstech Jihoèeského kraje.

Jednorázové dobrovolnictví pøi benefièních akcích 
a akcích pro veøejnost.

Plán na rok 2010

Zahájíme projekt Kamarád pro volný èas v Senior domì 
v Sobìslavi.

Uspoøádáme spoleèné kulturní a sportovní akce 
dobrovolníkù a klientù. 

Zrealizujeme výcvik nových dobrovolníkù a supervizi 
dobrovolníkù.

Nabídka pro klienty, rodiny klientù

Pokud byste mìli o projekt Kamarád pro volný èas zájem, 
ozvìte se koordinátorce dobrovolníkù. Podrobnìjší 
informace o projektu najdete na webových stránkách.
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VÝSLEDKY FUNDRAISINGU A PUBLIC 
RELATIONS 
Cílem fundraisingu a public relations je vyhledávání nových 
kontaktù, dárcù, zdrojù a pøíležitostí, péèe o stávající dárce 
a kontakty, zpracování projektových žádostí a jejich 
administrativa, poøádání benefièních akcí, propagace 
èinností Rolnièky a komunikace s veøejností.

Získané dary, pøíjmy, služby - celkem 1 448 654 Kè

Kruh pøátel Rolnièky - 58 èlenù vìnovalo 150 201 Kè.

Jednotlivci - 66 jednotlivcù pøispìlo 326 668 Kè, z toho 
311 200 Kè tvoøí finanèní dary, 14 350 Kè vìcné dary, 
1 118 Kè pøíjem z prodeje zboží.

Firmy - 50 firem pøispìlo èástkou 736 033 Kè, z toho 
345 580 Kè tvoøí finanèní dary, 209 898 Kè vìcné dary, 
108 155 Kè prodej zboží, 57 400 Kè pøíjmy z reklamy, 
15 000 Kè služby.

Ostatní dárci - 4 dárci vìnovali celkem 235 752 Kè.

Granty, nadaèní pøíspìvky, projekty - celkem521 212 Kè

Podali jsme 18 žádostí, z toho bylo 13 úspìšných. Nìkteré 
granty budou realizovány v pøíštím období. V roce 2009 bylo 
z grantových prostøedkù èerpáno:

NROS ze sbírky Pomozte dìtem! 
Neobyèejný kamarád 144 999 Kè 
Sport pro Míšu a Filípka 31 344 Kè

Ministerstvo vnitra ÈR 
Kamarád pro volný èas 79 000 Kè

T-Mobile pro zamìstnance
Dostaveníèko v èajovnì Rolnièka 69 202 Kè 

Ministerstvo kultury ÈR: 
Arteterapie a výtvarná výchova pro klienty centra 
denních služeb 30 000 Kè
Kulturou k setkání a integraci 25 000 Kè

Jihoèeský kraj 
Pravidelným svozem Rolnièky k integraci osob 
s mentálním a kombinovaným postižením 50 000 Kè

Nadaèní fond nadaných 40 000 Kè

Nadace pro radost 
Boccia sport pro každého 10 000 Kè

Nadace Divoké husy  
Benefice s Divokými husami 35 752 Kè
Vánoèní strom splnìných pøání 5 915 Kè

KPMG CZ 
Vzdìlávání zamìstnancù v rámci projektu ROK spoleènì 
KROK dopøedu

Benefièní aktivity, kampanì a veøejná sbírka - celkem  
543 429 Kè

ÈCErolniÈCE aneb Vánoce s Rolnièkou - èistý výtìžek 
146 721 Kè

Benefièní koncert v Táboøe Michala Hrùzy s Kapelou Hrùzy -  
èistý výtìžek 41 581 Kè

Spoleèenský veèer s Jaroslavem Duškem v Divadle Èertovka 
- výtìžek 89 612 Kè

Veøejná sbírka - vybráno celkem 265 515 Kè, z toho 
Rolnièkové dny 2009 - 186 598 Kè, Sbírka Slovenských 
korun - 48 325 Kè, sbírka pokladnièkami - 9 667 Kè, 
Dárcovská SMS (listopad 08 - záøí 09) - 20 925 Kè. 

Public relations

Vydali jsme 28 tiskových zpráv, 2 èísla Zpravodaje Rolnièky, 
3 èísla elektronického newsletteru. Spolupracovali jsme 
s tištìnými médii, rádii a televizí. Reportáž o nás natoèila 
v únoru Jindøichohradecká TV a v záøí Èeská televize pro 
poøad Køes�anský magazín. V prosinci jsme zavítali i do 
živého vysílání ÈT24.

K èinnostem patøí i tvorba grafických výstupù, prùbìžná 
aktualizace internetových stránek a provádìní akcemi 
Rolnièky.
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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 nezískali základy vzdìlání, 
organizuje škola kurz pro doplnìní základù vzdìlání. 
Vzdìlávání probíhá ve vzájemné spolupráci s centrem denních 
služeb pro dìti a mladistvé s cílem dosáhnout návaznosti 
výchovnì-vzdìlávacích služeb na sociální služby a zajistit tak 
žákùm ucelenou péèi a podporu ve všech oblastech.   

Stav k 31.12.2009

Mateøská škola 14 dìtí z toho 6 se zdravotním postižením

Základní škola speciální 22 žákù

Praktická škola jednoletá 6 žákù

Kurz pro doplnìní základù vzdìlání 5 frekventantù

Zamìstnanci

17 pedagogických pracovníkù: 9 uèitelek, 3 vychovatelky, 
5 asistentek pedagoga

Události roku 2009

Slavnostnì jsme zahájili 15. školní rok v kostele ÈCE za 
úèasti všech žákù školy, jejich rodin a pedagogù.

Otevøeli jsme novou tøídu mateøské školy pro dìti bez 
zdravotního postižení.

Pracovali jsme na školním vzdìlávacím programu pro 
základní školu speciální, podle kterého zaèneme 
vyuèovat od záøí 2010.

Zvolili jsme novou školskou radu, která bude pracovat ve 
složení: Mgr. Karel Novák – zástupce zøizovatele, 
pøedseda školské rady, Mgr. Daniela Klímová – zástupce 
pedagogù školy, Anna Holcová – zástupce rodièù.

Plán na rok 2010

Rozšíøíme stávající kapacitu praktické školy o další 
tøídu.

Ve spolupráci se støediskem Rolnièka zajistíme osobní 
asistenty do tøíd, kde jsou vzdìláváni žáci s tìžkým 
tìlesným postižením.

Patnáctý rok existence školy zakonèíme slavnostní 
vernisáží obrázkù žákù školy v èajovnì Rolnièka.

DALŠÍ PARTNEØI STØEDISKA ROLNIÈKA

„I MY“ Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s., 
Sobìslav, 

Sbor Èeskobratrské církve evangelické, Sobìslav, 

sdružení SOANZ, Tábor.

Podrobnìjší seznam našich významných partnerù uvádíme 
v kapitole Podìkování.
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FINANÈNÍ ZPRÁVA

Výsledovka k 31.12.2009 v Kè

Náklady
501 Spotøeba materiálu .................................1 269 165,66
502 Spotøeba energie ....................................... 527 422,40
507 DHIM do 500 Kè ........................................ 356 577,30
511 Opravy a udržování budov, strojù a zaøíz. .... 800 329,50
512 Cestovné ..................................................... 31 315,00
513 Náklady na reprezentaci ................................ 1 419,00
515 Náklady na propagaci a práci s dárci ................. 810,00
516 Telefony, internet, poštovné ...........………... 158 634,95
517 DNIM do 1 000 Kè ..............................…….... 74 658,00
518 Ostatní služby - nájem, školení, dopr.  ...…1 009 705,89
521 Mzdové náklady .................................….. 6 436 584,00
524 Zákonné zdravotní pojištìní ................…..1 727 355,00
527 Zákonné sociální náklady ....................…….. 76 974,00
532 Daò z nemovitostí ......................................…… 809,00
538 Správní poplatky ..................................…… 11 587,00
545 Kursové ztráty ............………........................ 3 189,74
549 Pojistné .................................……............. 110 965,27
551 Odpisy .........................................……...... 714 832,00 
581 Poskytnuté pøíspìvky ústøedí Diakonie .....  409 149,00
582 Poskytnuté pøíspìvky ...........……............... 11 294,00

Náklady celkem ..................................... 13 732 776,71

Výnosy/
601 Tržby za vlastní výrobky .........……............. 540 451,00
602 Tržby z prodeje služeb ………………… ..... 2 485 110,90
603 Pøíjmy z hospodáøské èinnosti .........………..954 851,00
613 Zmìna stavu zásob výrobkù ..................…… 66 147,46
644 Úroky ................................................……..… 4 476,11
645 Kursové zisky ……………………...………………… 380,04
649 Jiné ostatní výnosy  ................................... 22 743,99
654 Tržby z prodeje materiálu ......................…...….. 328,00
682 Nadaèní pøíspìvky ……….....................…... 295 758,00
683 Dary …...............................................……. 474 130,45
686 Vìcné dary, služby ...........................……… 194 200,60
691 Provozní dotace ..............................…….. 8 669 637,00

MPSV ÈR …………….……. 6 145 000,00
OÚ, MìÚ…………….…...….. 969 000,00
MK ÈR…………………….……. 55 000,00
Úøad práce…………………. 1 371 637,00
Kraj …………………............... 50 000,00
MV ÈR ………..…................... 79 000,00

Výnosy celkem ................................…... 13 708 214,55

Hospodáøský výsledek ..……........................ - 24 562,16

Rozvaha k 31.12.2009 

Aktiva v Kè
021 Stavby a budovy .................................... 18 396 171,20
022 Stroje, zaøízení ........................................ 1 764 046,20
028 DDHM ...........................................…..... 1 717 724,25
031 Pozemky .........................................…......... 48 390,00
042 Nedokonèený dlouhodobý hmot. majetek ... 306 239,69
069 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek …....1 286 250,00
081 Oprávky ke stavbám a budovám  ........... – 3 144 056,00
082 Oprávky ke strojùm a zaøízení ............… – 1 456 217,70
088 Oprávky k DDHM ............................….. – 1 717 724,25
112 Materiál na skladì ..............................……. 132 006,55
123 Výrobky .................................................… 145 054,67
211 Pokladna ..............................................…… 55 212,00
221 Úèty v bankách ...................................…. 5 915 059,12
311 Pohledávky za odbìrateli .......................…. 417 863,00
314 Poskytnuté provozní zálohy ....................... 647 376,84
315 Pohledávky za klienty ................................ 184 894,90
316 Pohledávka škola .......................................... 2 102,22
325 Ostatní závazky ........................................... 51 085,00
335 Pohledávky za zamìstnanci .......................... 8 750,00
381 Náklady pøíštích období .............................. 34 446,50

Aktiva celkem .................................……. 24 794 674,19
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Pasiva v Kè
321 Závazky vùèi dodavatelùm ........................ 141 151,62
324 Pøijaté zálohy ............................................. 89 205,00
331 Závazky vùèi zamìstnancùm ...................... 27 159,00
333 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm .........  398 065,00
336 Zúètování - sociální a zdravotní pojistné ....  177 024,00
342 Ostatní pøímé danì ...................................... 26 397,00
348 Nároky na dot. a ost. zúèt. s rozpoètem …… -312 150,00
349 Vyrovnávací úèet pro DPH ..………….......…… 63 874,00
389 Dohadné úèty pasivní ..........................…… 619 820,00 
901 Vlastní jmìní ve hmotném majetku ...….. 20 690 781,39
902 Vlastní jmìní poøizovací cena HIM ........…... 805 121,00
911 Fondy sociální ............................................. 60 894,16
912 Fond darù .......................................……… 984 596,89
913 Fond darù materiálový ........................…… 569 417,28
915 Fond reprodukce ......................................  240 069,50
916 Fond rezervní ..........................................…. 37 810,51
959 Ostatní dlouhodobé závazky - pùjèka .....…. 200 000,00

Pasiva celkem ................................…….. 24 819 236,35

Hospodáøský zisk celkem ........................... -24 562,16
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Our mission

We are all different, but we all come under the same heading. 
Every human being is unique and deserves to be equally 
respected. 

Rolnicka is Christian care center providing social, 
educational, therapeutic, working and rehabilitative 
services for both children and adults with different levels of 
disability, as well as to their families in the Tabor region, and 
especially from the area surrounding town of Sobeslav.

Rolnièka enables to anyone requiring special help to reach 
their maximum in their personal life, and live there where 
they can consider themselves at home close to their families 
and friends. 

To achieve all this we need your support.

What is Rolnicka

Rolnicka is one of the centers of Diacony of the Evangelical 
Church of the Czech Brethren. The Rolnicka (“Jingle Bell”) 
was founded in 1993. On the 1st of January 1994 Rolnièka 
started to offer first service –  day care center for 12 children 
from Sobeslav and its immediate surroundings. Throughout 
the years, services, as well as number of attendees, have 
been developing. 

Rolnicka is a non-governmental organization that makes 
efforts to provide complex services for both children and 
adults with mental and multiple disabilities, and their 
families. Rolnicka supports integration and an individual 
approach.

In 2009 Rolnicka was attended by more than 60 children 
and adults from the age of 3 to 50. They all may use social 
services provided in the day care center or sheltered 
housing. Rolnicka also runs a sheltered workshop for 
disabled employees and a public tearoom – café.

Main occasion of the year

The year 2009 was the sixteenth year of Rolnicka existence. 
Next to delivering and improving our services, we have 
visited many cultural and sport events, went to the pool, 
organized trips, had sleepovers in Rolnicka, competitions, 
had fun, we simply had a blast.

Our popular field trips were not missing either, the younger 
kids took the round the world trip to Lenora, the older ones 
and adults went to Kvilda.
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We also organized a row of well-established public activities, 
such as spring and Christmas market in Sobeslav, 
“Rolnickovani” – or else the children day celebration, public 
gathering Rolnicka days and Advent campaign based on 
selling Christmas products CCErolniCCe. Accompanied by 
actor Jaroslav Dusek we showed paintings from the art class 
and products from the sheltered workshop in Prague's 
Certovka theatre and organized a benefit concert in Tabor.

However, we tried out some novelties as well. The collecting 
of invalid Slovak money earned great reception as well as 
multi-cultural festival RolnickaFest in tea / coffee shop 
Rolnicka, which with we opened new spaces for cultural and 
social occasions.

No less significant event of the year – first of its kind in 
Sobeslav County was the move of protected housing to 
common apartment building. Six disabled adults, living in 
house for adult clients have moved into two flats in this 
common building. Three women found their home in 
a ground floor flat and Rolnicka has long-term rented 
another flat in the very same building for three more 
handicapped adults – two men and one woman. Assistant 
support for both apartments is provided from the grand floor 
apartment. This move helped mentioned people to move a 
step closer to the healthy population life. The free space in 
secured housing for adults did not stay vacant for too long. 
With unconcealed enthusiasm we have moved clients from 
day care service center in. They accommodated them selves 
quite well and next to the large group activity room they also 
gained several solitary rooms for individual therapies.

We attempted down payment of the secure housing and 
purchasing new minibus in this year and thanks to help 
from several partners we achieved one of the goals. Our 
second task we are bringing to the year 2010 and believe we 
will already be able to buy the minibus in it. 

Our operating statement 2009

Expenses: 13 732 776,71 CZK / 728 143 USD

Revenues: 13 708 214,55 CZK / 726 841USD 

Our operation depends on various resources: official 
authorities, sponzors, foundations, volunteers, building 
companies etc. That is why we are grateful for any kind of 
help. For everybody who would like to support our aim: 

Account number of financial donations in czech crowns: 
4200192658/6800 CZK

Foreign currency account: 

IBAN: CZ8168000000004200192658; BIC: VBOECZ2X

Our gratitude to all companies and individuals who 
supported Rolnicka in 2009 is included in the Czech version 
of this annual report.

Thank you for your interest and support.
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PODÌKOVÁNÍ 

Bez klientù, zamìstnancù, dárcù, partnerù by Rolnièka 
nemohla být tím místem, kterým je. Proto Vám všem 
uvedeným, ale i dalším, jejichž jména se nám nepodaøilo 
zjistit, nebo si sami pøáli zùstat v anonymitì, patøí velké 
podìkování a upøímnì doufáme, že nadále zùstanete 
souèástí Rolnièky.

Podìkování zamìstnancùm støediska, škol, chránìné 
dílny a dobrovolníkùm za práci, radost, nadšení, 
trpìlivost:

Baloghová Martina; Bártíková Libuše; Beránková Dagmar; 
Blahová Pavla; Bradová Petra; Drsová Marcela; Dvoøáková 
Hana; Dvoøáková Ludmila; Gargulová Renata; Gonèárová 
Jana; Hasmanová Marie; Hofmanová Larisa; Holcová Anna; 
Hrouzová Lenka; Janatová Eva; Karkušová Jitka; Klímová 
Daniela; Koblasová Andrea; Kokrmentová Iva; Konyariková 
Marcela; Kopecká Zdeòka; Kotouèková Jana; Krumrová 
Sandra; Krýslová Martina; Kutilová Olga; Køivánek Josef; 
Køivánek Pavel; Kumherová Ema; Kunešová Barbora; 
Laštovièková Romana; Macáková Monika; Matìjèková 
Petra; Míchalová Pavlína; Míka Karel; Myslivec Martin; 
Nevyhoštìná Marcela; Novák Karel, Novák Petr; Nováková 
Jitka; Novotný Lukáš; Pejšová Dagmar; Piskaè Jaroslav; 
Pokorná Jana; Prášková Jitka; Pùlpytel Štìpán; Pùlpytlová 
Kamila; Rejtharová Simona; Rùžièková Barbora; Skopec 
Miroslav; Spadernová Jana; Stibor Jiøí; Strassová Kristýna; 
Strnadlová Eva; Svobodová Jiøina; Šimonová Martina; 
Šindeláøová Jana; Šlechta Jiøí; Škodová Irena; Švejdová 
Martina; Špaková Dana; Trubaè Vít; Valentová Iveta; Vávrù 
Marie; Vejdová Marcela; Viktorová Kamila; Zenkl Zbynìk; 
Zvoníèková Másílková Dagmar; Žižka Jiøí; Žižková Božena; 

a externistùm: Bílá Marie; Bøízová Bohdana; Bulantová 
Marie; Kocourek Jan; Laszkaráty Anna; Malý Antonín; 
Matìjka Daniel; Turnali Zeyno a všem 352 dobrovolníkùm.

Podìkování za štìdrost, spolupráci a podporu:

Firmy: 

ABALON s.r.o.; AURA Medical s.r.o.; Ateliér 24 s.r.o.; bauMax 
Tábor ÈR s.r.o.; Bia Seven s.r.o.; Èáp Jiøí - øeznictví 
a uzenáøství; DIPRO s.r.o.; DK OPEN s.r.o.; Dr. Müller  
Pharma s.r.o.; Døevovýroba Václav Vanìk; Family Frost s.r.o.; 
IMS PRAGUE s.r.o.; Igor Kóša – Booker; Ing. Eva Kubešová; 
Ing. Jan Švarc; Isolit - Bravo s.r.o.; JITONA a.s; Jednota OD 
Tábor; KASTO Tábor s.r.o.; LAUFEN CZ s.r.o.; MIBCON a.s.; 
MJD Trading s.r.o.; MONÍNEC s.r.o.; Maternia s.r.o.; N+N 
Nouza Zdenìk; OR Jeneè s.r.o.; ORION knihy - hudba s.r.o.; 
OS Kovo - odborová organizace Elektromontážní závody; 
Pekárna Václav Kotyza; Pila Pasák a.s.; Podlahové krytiny – 
Èerný; ratiopharm CZ s.r.o.; REKLAMNÍ ATELIÉR s.r.o.; 
RO&RO Aukèní a realitní spoleènost s.r.o.; ROTARY CLUB 
Tábor; Rybáøství Tøeboò a.s.; Øeznictví Marcilis; STRABAG 
a.s.; Siemens s.r.o.; Syrovátka a Vácha s.r.o.; TEPO-LD s.r.o.; 
Vedral Tomáš – øeznictví a uzenáøství; Vivienne s.r.o.; 
Vodovody a kanalizace, Jižní Èechy a.s ; Všeobecná zdravotní 
pojiš�ovna Èeské Republiky; WÁGNEROVÁ s.r.o.; X-WEB 
Publishing s.r.o.

Kruh pøátel Rolnièky:

Arsenjevová Eliška;  Bláha Jindøich, Ing.; Bohuslávek Josef; 
Brada Vladimír; Bìlská Jitka; Èopjanová Anna; Dohnal 
Vítìzslav; Domov mládeže a školní jídelna Tábor; Dvoøák 
Stanislav, Ing.; Dvoøáková Jiøina; Dvoøáková Jolana; Eybert 
Pavel, Mgr.; Gargulová Renata; Hlasová Monika; Hoffmanová 
Eva; Hudlíková Jaroslava; Chabr Jan, MUDr.; Jílek Miloš; 
Kalimonovi Daniela a Vladimír; Keller Filip; Kleinová Lenka; 
Knotek Stanislav; Kotrbová Božena; Kubartová Alena; 
Køemenová Ivana; Lebedová Barbora; Lejèko Jaromír, MUDr.; 
Lesslerová Jana; Lukeš Bøetislav; Maroušek Miroslav, Ing.; 
Melicharová Alena; Morávková Jitka; Novotná Eliška; 
Nováková Jaroslava; Obec Øípec, Ouporová Anna; Ožvald 
Robert, JUDr.; Plecháèek Martin, MVDr.; Rùžièka Tomáš; 
Rùžièková Kateøina; Rybáøová Marie, MUDr.; Øeháèková Vìra;  
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Samcová Antonie; Slabí Marek a Dana, MUDr.; Sokol 
Václav; Strunecká Jana; Svoboda Jan, Ing.; Šormová Ruth, 
Mgr.; Štefanovi Josef a Marie; Ungrovi Jaroslava a Milan; 
Urbánek Milan; Veselá Vìra; Viktorová Kamila, Mgr.; 
Zelenková Zdenka, Zenkl František.

Individuální dárci:         

p. Antol; Balog Daniel; Bárta Jaroslav, Ing.; Bodeèek Josef; 
Cuhrová Marcela, Ing.; p.Èamra; Èistecká Lucie; Doležal 
David – Støechy D-J; Dušek Jaroslav; Dytrychovi; Fiker 
Sobìslav; Filipi Jody and Paul; p. Fronìk; pí. Grygarová; 
Hanzalová Vìra; Havlíèek Jaroslav; Hejlová Božena; Hojná 
Tereza, Mgr.; Hrstková Hana; Hubka Petr, Ing.; Janatová 
Eva; Jelínkovi; Jílková Pavla; Kališová Ester, MUDr.; 
Kameník Stanislav, MVDr.; Kirby Radka; pí.Klímová, 
Knotek Petr; Koláø Milan, Ing.; Konopásek Zdenìk; Kotyzovi 
Bohumila a Vojtìch, PeadDr.; Krešlová Hana; Krch 
Miroslav; Krejèù Miroslav; Kytka René; Macek Daniel; Malá 
Eva; Martínek Karel; Mikolášková Dana; Mládek Petr, Ing.; 
Mlch Vladimír, Ing.; Novotný Miroslav, Ing.; Pailas Robert S.; 
Pavlíková Romana; Pekárková Dagmar, Ing.; Podlaha 
František; Pøíplatová Anna; Pøíplatová Václava; Rusòák 
Štìpán; Sachr Pavel; Serbusová Dagmar; pí. Smržová; 
Snášel Petr; Stejskalová Vìra; Tobiášková Dana; Tramba 
Josef, Ing.; Trávníèek Jiøí, JUDr., Ph.D.; Veberovi Jiøina a 
Emil; Veselý Vladislav, Ing.; Voøíšek Tomáš, Ing.; 
Vostøáková Lenka; Voštová Jarmila, MUDr.; Vránek 
Zdenìk; Zajíc Pavel; Žižková Eva.

Ostatní dárci:

Diakonie ÈCE; TJ Lokomotiva Veselí n.L.; VÚ Bechynì 3517; 
BAZILIKA o.p.s.

Za pøíspìvek a spolupráci dìkujeme tìmto mìstùm 
a obcím: 

Mìsto Sezimovo Ústí; Mìsto Sobìslav; Mìsto Veselí nad 
Lužnicí; Obec Borotín; Obec Dolní Hrachovice; Obec 
Chotoviny; Obec Klenovice; Obec Komárov; Obec Malšice; 
Obec Myslkovice; Obec Roudná; Obec Želeè; Obec Žíšov.

Podìkování za spolupráci a podporu:

Blatské muzeum v Sobìslavi; Cukrárna Ve mlejnì; Ètvrtníèek 
Petr; Diakonie ÈCE; Divadlo Èertovka, 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; Keramika 
U Novákù, Týn n.Vlt.; Kulturní dùm mìsta Sobìslavi; 
Kvìtináøství Šafrán; Mateøská škola, základní škola speciální 
a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Sobìslav; Mìstská 
knihovna Tábor; Mìstská knihovna Jindøichùv Hradec; 
Mìstský úøad Sobìslav; Nadace Divoké husy; Nemocnice 
Homolka; Obecní úøad Pluhùv Žïár; Obuv Milena, Hluboká 
n.Vlt.; OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílùm 
hudebním; Palác YMCA; Proutek o.s., Plasná; 
Presbyteriánský sbor Pittsburgh; RC Radost, Tábor; Servitus 
o.s.; Schneiderová Jitka; Slovenský inštitút Praha; SPŠK 
Bechynì; p. Šlechta; Taneèní studio Žába; Technické služby 
mìsta Sobìslavi; Úøad práce v Táboøe, Volksbank CZ.

Podìkování za mediální podporu pøedevším tìmto 
médiím:

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

Podìkování za spolupráci v dobrovolnických projektech 
studentùm a pedagogùm:

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.
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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,

darujte prostøednictvím on-line platebního systému 
PaySec,

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

zmiòujte se o Rolnièce dále.

Každému dárci nabízíme individuální pøístup a péèi, 
maximální otevøenost, zasílání vyžádaných informací, 
vystavení darovací smlouvy 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 16 LET V HLAVNÍCH UDÁLOSTECH 

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

rok 1994: 
zahájení provozu denního centra pro 12 dìtí s postižením ze 
Sobìslavi a okolí, první øeditelkou Mgr. Ruth Šormová, 
rozpoèet v prvním roce provozu èinil 1 232 556 Kè v pøíjmech 
a 1 337 551 Kè ve výdajích,

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: 
zahájení èinnosti chránìné dílny, získání nového 
mikrobusu Mercedes Benz pro dopravu klientù,

rok 1997: 
Mgr. 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: 
zaèátek rekonstrukce domu, kde budou spuštìny služby 
pro dospìlé klienty,

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

rok 2002:
1. roèník 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, novým 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 od 
støediska,

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 zahájili sbírku 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. 
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ÈAJOVNA - KAVÁRNA 
ROLNIÈKA

Bezdìkova 122/I, Sobìslav 

Otevírací doba: 
pondìlí – pátek 10.00 - 22.00 

sobota 15.00 – 22.00 

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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