


Rolnička Soběslav

slovo
úvodem

Vážení a milí přátelé Rolničky,

předkládáme vám výsledek roku 2017 ve výroční zprávě, a jak 
správně tušíte, nepodaří se mi v úvodním slově obsáhnout vše, co 
jsme mohli prožít, kde jsme se byli podívat, co jsme organizovali 
a čeho dosáhli. Přesto zmíním několik akcí, které byly pro nás 
v loňském roce povzbuzením a správným kořením v životě 
Rolničky. V průběhu loňského roku se zúčastnilo různých soutěží 
v iBoccie celkem 59 klientů a nově jsme zavedli soutěž „O putovní 
pohár starosty města Soběslav“. Vyzkoušeli jsme odlehčovací 
pobyty s kapacitou 4 lůžek pro dospělé klienty a díky pravidelnému 
zájmu o tento druh pomoci jsme v letošním roce požádali 
o registraci Odlehčovací služby. Na podzim nás významně podpořil 
42. mechanizovaný prapor Svatováclavský v organizaci nové 
benefiční akce Dobroběh. Doprava Rolničky rozšířila svoji kapacitu 
o nový darovaný mikrobus od nadace Konto Bariéry a společnosti 
Globus. 

V roce 2017 jsme opět, po třech letech, plánovali na další tři roky 
a výsledkem je Strategický plán Rolničky, ve kterém jsme si stanovili 
jako základní cíl posilovat dovnitř organizace a nerozšiřovat se. To 
se snadno řekne, ale řekněte sami, dá se odolat, když je okolo 
nás tolik výzev a možností? Co vnímám jako důležitou změnu pro 
vnitřní život Rolničky, je přijetí hodnot Diakonie Českobratrské 
církve evangelické. Požadavek hodnot nás bude doprovázet ve 
všech našich činnostech a my se budeme učit je vnímat, vidět, ctít 
a žít v běžném provozu všedních dní. Tak schválně povede se nám 
to? A třeba už něco umíme… Zde jsou: milosrdenství, fortelnost, 
společenství a naděje. 

Děkujeme všem našim příznivcům, přátelům a podporovatelům, 
kteří jste nás věrně doprovázeli uplynulým rokem. Váš zájem 
a zapojení se do našich akcí je pro nás milou motivací i přirozeným 
závazkem do dalšího roku. Mimochodem, je to rok, který je pro 
Rolničku jubilejní. Oslavíme v něm 25 let práce a služeb. Věříme, že 
si nenecháte ujít akce spojené s našimi oslavami.  

                                                                              Karel Novák

„Mějte trpělivost se vším, co ve vašem srdci ještě není vyřešené. 
Zkuste si zamilovat otázky samy o sobě“ 

     Rainer Maria Rilke



3

dozorčí 
rada

Rolnička Soběslav

rada
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Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný 
a zasluhuje respekt.

Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout 
osobního maxima a prožil celý život v sepětí s rodinou, přáteli 
a známými tam, kde se cítí doma. 

Rolnička je křesťanské centrum poskytující na Táborsku sociální, 
vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby dětem 
a dospělým lidem s různými typy zdravotního postižení.

Potřebujeme k tomu Vaši podporu.
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poslání

poskytujeme

Recepce 
Soběslav info@rolnicka.cz

381 522 054
739 570 420

Recepce 
Tábor 

 
recepce.tabor@rolnicka.cz

734 239 533

Ředitel 
střediska

Mgr. Karel Novák
reditel@rolnicka.cz 

606 447 689

Ředitelka 
škol

Mgr. Kamila Viktorová 
skola@rolnicka.cz

739 633 993

Ekonomka Marcela Vejdová
ekonom@rolnicka.cz

734 358 574

Fundraising 
a PR

Ludmila Pokorná DiS.
- vedoucí FR a PR
fundraising@rolnicka.cz

733 127 041

Mgr. Monika Macáková
- fundraiserka a projektová 
  manažerka
projekty@rolnicka.cz

731 128 221

Dispečer 
dopravy

Radek Míka
dispecer@rolnicka.cz

777 833 417

CDS pro děti 
a mladistvé, 
osobní asistence

Mgr. Olga Mišunová Kutilová
cds.mrazkova@rolnicka.cz
osa@rolnicka.cz

739 570 420

CDS pro 
dospělé

Bc. Alžběta Pondělíčková 
cds.bezdekova@rolnicka.cz

734 760 621

Sociálně 
terapeutická 
dílna

Mgr. Gabriela Svitáková
std@rolnicka.cz 

734 265 166 

Chráněné 
bydlení

Bc. Jiřina Svobodová
bydleni@rolnicka.cz

731 516 404

Dobrovolnické  
centrum

Renata Gargulová
dobrovolnik@rolnicka.cz

777 327 382

Chráněná 
dílna
Prodej

Ivan Mrkvica
dilna@rolnicka.cz

381 522 482
733 127 040
734 265 163

Čajovna - 
kavárna 

Jiří Stibor
cajovna@rolnicka.cz

734 172 995

Obchod  
dobré vůle

Mgr. Barbora Růžičková 
obchod@rolnicka.cz

734 646 046

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na činnosti správní 
rady a střediska. V roce 2017 pracovala dozorčí rada v tomto 
složení: Ing. Jaromír Matoušek, Mgr. Richard Dračka, Jana Háková, 
Jitka Knotková, Jan Růžička.

Rolnička je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve 
evangelické a nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým 
lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Registrovaná je 
u Ministerstva kultury ČR 9-293/2003-15222 ze dne 24. 9. 2003 
jako církevní právnická osoba, IČ 47268701.

Rolnička vznikla v roce 1994 jako denní centrum pro 12 dětí 
s mentálním a kombinovaným postižením ze Soběslavi a blízkého 
okolí. Tak jak dospívali naši klienti a zvyšoval se jejich počet, 
rostla v reakci na aktuální potřeby našich klientů i nabídka 
našich služeb.  V roce 2017 využívalo našich služeb více jak 120 
dětských i dospělých klientů. Od září 2013 je otevřena pobočka 
v Táboře. Přehled poskytovaných sociálních služeb a ostatních 
činností střediska včetně roku jejich registrace či vzniku najdete 
v následující kapitole této zprávy. 

Při své činnosti úzce spolupracujeme s Mateřskou školou, základní 
školou speciální a praktickou školou Diakonie ČCE Rolnička 
Soběslav, které se střediskem sdílí stejné prostory. Klienti tak mají 
nejen potřebnou podporu v rámci sociálních služeb, ale zároveň si 
v Rolničce mohou splnit povinnou školní docházku či rozšířit svou 
kvalifikaci v praktické škole.

V roce 2017 pracovalo ve středisku 144 zaměstnanců, na 
přepočtené pracovní úvazky 89,05 osob. Z toho v přímé péči 
pracovalo 50 zaměstnanců a 89 zaměstnanců bylo se zdravotním 
postižením.

Soběslav
sociální služby:  rok registrace soc. služby/vzniku
centrum denních služeb pro děti a mladistvé  2007
centrum denních služeb pro dospělé  2007
chráněné bydlení     2007
osobní asistence     2010
sociálně terapeutická dílna    2012

další činnosti:
chráněná dílna, chráněné pracoviště  1996
Čajovna – kavárna Rolnička   2005
dobrovolnické centrum    2008

Tábor
sociální služby:
sociálně terapeutická dílna    2013
chráněné bydlení     2013
osobní asistence     2013
centrum denních služeb pro dospělé  2014

další činnosti:
Obchody dobré vůle    2015

Doplňkové služby: doprava mikrobusem, odlehčovací pobyt

Správní rada je statutárním orgánem složeným z ředitele a čtyř 
vedoucích pracovníků střediska. Správní rada je zodpovědná za 
zabezpečení veškeré činnosti střediska a v roce 2017 pracovala 
v tomto složení: Mgr. Karel Novák, Mgr. Kamila Viktorová, Bc. Jiřina 
Svobodová, Ivan Mrkvica a Marcela Vejdová.

kdo
jsme
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co se událo
v roce 2017

g

Správní rada střediska

Soběslav  
Bezděkova 105/I

Soběslav  
Jirsíkova 33

Chráněné bydlení

Centrum denních služeb  
pro dospělé

Chráněné bydlení

Obchod dobré vůle

Obchod dobré vůle

Obchod dobré vůle

Soběslav 
Bezděkova 122/I

Tábor 
Střelnická 245

Centrum denních služeb  
pro dospělé

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna

Chráněná dílna

Čajovna - kavárna

Soběslav 
Mrázkova 700

Centrum denních služeb  
pro děti a mladistvé

Osobní asistence Osobní asistence

Fundraising  
a public relations

Dobrovolnické centrum

THP

Tábor  
Světlogorská 2771 

Správní a dozorčí rada DČCE Dozorčí rada střediska
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organizační
struktura

Co významného se stalo v Rolničce během roku 2017? 

V květnu jsme otevřeli třetí Obchod dobré vůle, tentokrát v Soběslavi 
v Jirsíkově ulici. I tento obchod dává práci lidem se zdravotním 
postižením a druhou šanci nepotřebným věcem. Máme velkou 
radost, že si obchod v Soběslavi našel své věrné zákazníky i dárce.

Velkým tématem pro nás byla obměna vozového parku. Už od 
roku 1996 provozujeme dopravu klientů, aby naše služby byly 
dostupné pro všechny, kdo je potřebují. Na začátku roku 2017 jsme 
vlastnili 3 mikrobusy, které každý všední den obsluhovaly 5 tras 
a dohromady najezdily více jak 600 km denně. Zájem o službu 
dopravy však měli i další klienti, proto jsme velmi přivítali zprávu, 
že naše organizace dostane v rámci společného projektu Konta 
Bariéry a společnosti Glóbus „Auto bez bariér“ nový osmimístný 
mikrobus. K předání došlo v květnu a od září je mikrobus v provozu. 
Nyní tedy máme 4 mikrobusy, které obsluhují 6 tras a denně najedou 
více jak 800 km při denním svozu klientů do střediska a zpět domů.

V září 2017 jsme ve spolupráci s 42. mechanizovaným praporem 
„Svatováclavským“ z Tábora a „Rozběháme Česko“ uspořádali 
první roční benefiční sportovní akce Dobroběh. Na klasickou či 
army trasu se nakonec vydalo 234 běžců, díky nimž jsme získali 
72 tisíc na fungování našeho dobrovolnického centra. Doufáme, že 
z Dobroběhu se stane tradice, která si bude získávat stále více 
zájemců.

Odlehčovací pobyty jako doplňkovou službu Centra denních služeb 
pro dospělé jsme začali pořádat již v roce 2016, vzhledem ke 
vzrůstajícímu zájmu ze strany klientů je od září 2017 nepořádáme 
jen jednou měsíčně, ale konají se každý sudý týden v měsíci.

Integrovaná Boccia je v Rolničce stále oblíbenějším sportem. 
Důkazem toho je i fakt, že Rolnička už má tři týmy, z nichž dva 
v roce 2017 soutěžily v 1. Jihočeské lize a jeden v 2. Jihočeské lize. 
Rolnička se v roce 2017 také stala pořadatelem 1. ročníku turnaje 
„O pohár starosty města Soběslavi“.

Nezaháleli ani naši divadelníci, kteří si nacvičili svou adaptaci 
představení „Limonádový Joe“, kterou s velkým úspěchem 
předvedli v premiéře během naší tradiční benefiční akce v Divadle 
Kampa.

Kromě těchto mimořádných událostí jsme po celý rok poskytovali 
5 registrovaných sociálních služeb téměř 120 klientům ve věku 
od 3 do 50 let a neustále se snažili zvyšovat kvalitu těchto služeb. 

Aktuální informace o všech našich aktivitách naleznete na 
našich webových stránkách (www.rolnicka.cz) či na našem 
facebookovém profilu. Budeme rádi, když zavítáte na některou 
z našich akcí pro veřejnost či přímo navštívíte Rolničku. Naše 
dveře jsou Vám otevřeny.
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centrum denních služeb  
pro děti a mladistvé

Poslání

Centrum denních služeb pro děti a mladistvé nabízí pomoc 
a podporu dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením, aby mohli rozvíjet soběstačnost a samostatnost 
ve všech oblastech života získáváním potřebných zkušeností 
a dovedností.

Ve spolupráci s rodinou a speciální školou chceme každému 
umožnit prožít plnohodnotné dětství tak, aby se mohl co nejvíce 
zapojit do běžného života.

O službě 

V rámci centra mají uživatelé možnost se účastnit různých 
volnočasových aktivit a trávit čas se svými vrstevníky. Po celý 
den jsou jim k dispozici odborní pracovníci, kteří je provedou 
individuálními aktivizacemi. Prostor je věnován i relaxaci 
a odpočinku. Snažíme se vytvářet takové prostředí, ve kterém se 
uživatelé budou cítit dobře a spokojeně.

Individuální aktivizace v rámci CDS pro děti a mladistvé:

Pohybová aktivizace – nabízí individuální i skupinové zdravotní 
a kondiční cvičení, masáže a pobyt ve vířivé vaně. 

Výtvarná aktivizace – arteterapie má význam terapeutický, 
uvolňující, ale i stimulující. Vede jedince k radostnému 
emocionálnímu prožívání, rozvíjí představivost, jemnou motoriku 
a udržení pozornosti. 

Řečová aktivizace – zaměřuje se na nácvik správné výslovnosti, 
rozvoj komunikačních dovedností či alternativních způsobů 
komunikace u klientů s narušenou schopností komunikace.

Aktivizace Integrovaná boccia – (boča) je hra podobná petangu. 
Je určena pro handicapované hráče. Cílem je pozitivně ovlivňovat 
rozvoj fyzické zdatnosti a kladně působit na psychický stav klienta, 
přibližovat se sportovním idolům, okusit pocit z úspěchu, sbírat 
nové zážitky a seznamovat se s jinými sportovci.

Cílová skupina 

Děti a mladiství se středním a těžkým mentálním nebo 
kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, kteří plní povinnou 
školní docházku v základní škole speciální nebo navštěvují 
mateřskou školu nebo praktickou školu dvouletou. V roce 2016 tuto 
službu využívalo 41 uživatelů.

Hlavní události roku 2017

Pracovníci služby byli formou interaktivního semináře seznámeni 
s hlavními hodnotami Diakonie.

Ve spolupráci s Městem Soběslav jsme uspořádali první ročník 
turnaje v integrované Boccie „O putovní pohár starosty města“.

Plán do roku 2018

Rozšířit naše pracoviště i do Tábora, a tak umožnit využívat naši 
službu i žákům praktické školy v Táboře.

Rozšířit nabídku individuálních aktivizací o dramatickou výchovu.

Poslání

Centrum denních služeb pro dospělé (dále jen CDS) poskytuje ve 
všedních dnech lidem s mentálním postižením pomoc a podporu 
při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu 
a zvládání každodenních činností. Služba tak podporuje aktivní 
život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního 
vyloučení z běžné společnosti.

O službě 

CDS nabízí své služby v Táboře (Světlogorská ul.) a v Soběslavi 
(Bezděkova ul.). Dopoledne se věnujeme aktivizačním činnostem, 
jako je např. nácvik sebeobsluhy, výtvarné činnosti, příprava 
pokrmů, nakupování, cvičení, procházky, návštěvy knihovny atd., 
odpoledne klienti hrají společenské hry, zpívají, rozvíjejí své 
teoretické i praktické znalosti, které jim pomáhají zvládat složitější 
životní situace. 

V nabídce fakultativních služeb je svoz do/ze služby a odlehčovací 
služba, kterou poskytujeme v Táboře v prostorách CDS. 

Každou středu probíhá setkání s farářem místního sboru ČCE, 
který nás prostřednictvím biblických příběhů a písní seznamuje se 
základy křesťanství. Do centra dochází také terapeutka se psy na 
canisterapii.

Cílová skupina

Dospělí lidé ve věku od 18 do 60 let s mentálním postižením, 
popřípadě v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením, 
kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. V roce 2017 tuto službu využilo 22 uživatelů 
v Soběslavi a 31 uživatelů v Táboře.

Hlavní události roku 2017

Od října 2017 jsme začali pořádat, vzhledem k velkému zájmu 
klientů a jejich rodin, týdenní odlehčovací pobyty pravidelně dvakrát 
v měsíci. Pobyty jsou určené dospělým s těžším stupněm postižení. 
Jejich kapacita jsou 4 lůžka. 

V Soběslavi jsme nově vybavili šatnu pro klienty a místnost na 
pohybové aktivizace. 

S klienty CDS jsme na jaře vyjeli na týdenní pobyt do Střelských 
Hoštic. 

Plán do roku 2018

Plánujeme registrovat Odlehčovací službu poskytovanou v Táboře. 

V Soběslavi plánujeme další úpravy prostor, které nám umožní více 
individuálních činností s klienty. 
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chráněné
bydlení

Poslání

„Je jen na nás, chceme-li zůstat v základním táboře nebo raději 
dojít až na vrchol“.

Posláním našeho chráněného bydlení je umožnit dospělým 
lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z celé České 
republiky žít běžný život v obvyklé bytové zástavbě v Soběslavi 
a v Táboře.

O službě 

Sociální služba se snaží motivovat obyvatele k maximální 
samostatnosti, k samostatnému rozhodování a k uvědomování si 
zodpovědnosti za svůj vlastní život. Poskytujeme pomoc a podporu 
v oblastech, které jsou pro uživatele obtížné a vlastními silami 
nezvladatelné.  

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

Hlavní události v chráněném bydlení

V roce 20017 jsme otevřeli další nový byt v Táboře. V současné 
době máme již 6 bytů. Tři v Soběslavi, kde žije 9 klientů a tři byty 
v Táboře, kde bydlí 8 klientů. Celkem pomáháme tedy 17 klientům, 
z toho je 7 žen a 10 mužů. Dvě ženy jsou na vozíčku a jeden muž 
používá při chůzi podpěrnou hůl. Ostatní klienti se pohybují bez 
pomoci. 

V chráněném bydlení pracuje celkem 10 pracovnic. Vedoucí 
služby a zároveň sociální pracovnice a 9 asistentek. Pět asistentek 
v Soběslavi a 4 v Táboře. Dvě pracovnice jsou osoby se zdravotním 
postižením. Pět pracovnic má zkrácené úvazky. V přepočtu máte 
tedy 7,5 úvazku. Tato pobytová služba je otevřena dle potřeby 
klientů po celý rok nepřetržitě (včetně všech svátků a víkendů). 

Jsme zapojeni do projektu „Individualizovaná péče pro seniory 
a handicapované - uplatnění metody Human-Centered Designu 
v sociálních službách“. Tento projekt je spolufinancován 
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a partnerem je mimo jiné MPSV ČR. Realizátorem 
projektu je IdeaSense. Prostřednictvím tohoto projektu dojde 
efektivnímu zjištění a průběžné revizi potřeb klientů a umožnění 
individualizované nastavení sociální služby. 

Plán do roku 2018

V roce 2018 plánujeme využít poznatků a dovedností z projektu 
v praxi – natočení několika instruktážních videí pro pracovníky, 
opatrovníky i samotné klienty, pomoc při začleňování našich klientů 
do pracovních aktivit na volném trhu práce. 

Jednomu z našich klientů pomůžeme s přechodem do samostatného 
bydlení, protože jeho dovednosti jsou již natolik dostačující, že 
může sociální službu opustit. 

Pro jednoho staršího klienta zařídíme bydlení v samostatném bytě 
s podporou asistentek. 

Poslání

Sociálně terapeutická dílna podporuje dospělé lidi se zdravotním 
postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby 
mohli zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit se do 
běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým 
motivujeme, podporujeme a rozvíjíme jejich samostatnost

O službě

Sociálně terapeutická dílna je sociální služba poskytovaná osobám 
se zdravotním postižením, které mají problém najít pracovní 
místo na otevřeném trhu práce. Věnujeme se zácviku v některých 
tradičních pracovních činnostech – např. práce se dřevem, šití, 
vyšívání, ale také třídění odpadů, úklidovým pracím, expedici 
výrobků, a práci s počítačem. Učíme se dodržovat základní 
pravidla chování v pracovním kolektivu, zásady bezpečnosti práce 
a rozvíjíme odpovědnost za odvedenou práci. Součástí služby jsou 
i pravidelné týdenní skupinky, na nich mohou klienti diskutovat 
o nejrůznějších tématech z oblasti sociálního začlenění, řešení 
osobních problémů apod. 

Cílová skupina

Služba je určena dospělým lidem ve věku od 18 do 64 let 
s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí dlouhodobě 
a pravidelně rozvíjet své manuální i sociální dovednosti a vytvářet 
přirozené vazby s okolím a s vrstevníky. Sociálně terapeutická dílna 
sídlí v Táboře i Soběslavi a v roce 2017 ji využívalo 52 klientů.

Hlavní události roku 2017

Věnovali jsme se výrobě celé řady nejrůznějších výrobků (šité i na 
dřevo malované brože, magnety, dřevěné dekorativní a textilní 
výrobky, šité látkové hadříky, kosmetické taštičky, sáčky na bačkory, 
pletené podsedáky atd.). Zaměřovali jsme se na zpracování různých 
materiálů (textil, dřevo, papír). Pokračovali jsme v renovaci starého, 
drobného nábytku a doplňků (poličky, zásuvky, ramínka, krabičky). 
Začali jsme se věnovat rozebírání vysloužilých elektroměrů. 
Podnikli jsme několik exkurzí. Zvýšili jsme spolupráci s ostatními 
službami, školou i dílnami.

Několik klientů opět našlo své uplatnění v pracovní rehabilitaci, 
chráněných dílnách nebo na volném trhu práce.

Plán do roku 2018

Chceme se více zaměřit na úklidové práce, třídění odpadu. 
Pokračovat s klienty v práci venku a na zahradě a věnovat se 
i nadále renovování starších, ale použitelných věcí a materiálů.
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osobní

fakultativní

asistence

služby

Poslání

Posláním služby je poskytování podpory v době školního vyučování 
dětem a žákům, kteří navštěvují MŠ, ZŠ speciální a praktickou školu 
Diakonie ČCE Rolnička, a kteří mají v důsledku svého postižení 
zvýšenou potřebu zajištění sebeobslužných a doprovodných 
činností.

Osobní asistence umožňuje dětem a žákům s těžkým zdravotním 
postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního 
vyučování a ostatních aktivit, které škola nabízí. 

O službě

Cílem služby je poskytování podpory našim žákům. Asistence je 
zajišťována během vyučování a dopravy střediskovým mikrobusem. 
Osobní asistenti pomáhají žákům účastnit se plnohodnotným 
způsobem školního vyučování i ostatních aktivit, které škola 
pořádá, jedná se zejména o ozdravné pobyty, výlety, návštěvy 
divadla, knihovny.

Cílová skupina

Děti a žáci navštěvující MŠ, ZŠ speciální a praktickou školu 
Diakonie ČCE Rolnička se středním, těžkým a hlubokým mentálním 
a kombinovaným postižením. V roce 2017 naši službu využívalo 
53 dětí a žáků.

Hlavní události roku 2017

Pracovníci služby byli formou interaktivního semináře seznámení 
s hlavními hodnotami Diakonie.

Plán do roku 2018

Poskytovat službu osobní asistence tak, aby vyhovovala potřebám 
našich klientů, týmově se proškolit v oblasti alternativní komunikace, 
v péči o klienty využívat koncept Bazální stimulace®.

O chráněné dílně

Chráněná dílna vznikla v Rolničce v roce 1996 z potřeby poskytnout 
dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením pracovní 
uplatnění s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a potřeby. Máme 
při tom na paměti, že práce má pro lidi s postižením nejen praktický, 
ale také nezastupitelný socializační a rehabilitační význam.

S účinností od 1. ledna 2012 dle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti není pojem chráněné dílny už legislativně 
ukotven. Byl nahrazen novým pojmem „chráněné pracovní místo“. 
V praxi to znamená, že máme vymezená jednotlivá chráněná 
pracovní místa pro různé druhy práce (administrativa, pracovník 
v sociálních službách, dělník, mistr apod.). Na těchto místech jsou 
pak zaměstnáni lidé s různým typem zdravotního postižení.

Doprava – služba dopravy není sociální službou, přesto jsme 
přesvědčeni o tom, že se jedná o službu nezbytně nutnou. Zajišťuje 
totiž dostupnost služeb i pro klienty, kteří by se jinak do našeho 
střediska nedostali. 

Od září 2017 vlastnila Rolnička čtyři mikrobusy, které denně na 
6 trasách najezdily více než 800 km při rozvozu 38 dětských 
i dospělých klientů. 

Canisterapie – využívá pozitivního působení psa na zdraví 
a  psychiku člověka. V Rolničce je zajištěna externí canisterapeutkou 
pod odborným vedením sdružení Hafík.

Cílová skupina

Přes všechny legislativní změny jsme si ponechali název chráněné 
dílny jako pojmenování organizačního úseku, kde se zaměřujeme 
na originální rukodělnou produkci výrobků z keramiky, dřeva, textilu 
apod. V naší dílně pracují dospělí lidé převážně s mentálním, ale 
i jiným zdravotním postižením. Celkem v chráněné dílně pracuje 
36 osob

Hlavní události roku 2017

V loňském roce jsme realizovali zajímavé zakázky pro různé firmy. 
Mezi nejvýznamnější firemní zákazníky patří firmy: DSV, Fire 
Factory, Biopharm, IMS Prague.

Zúčastnili jsme se mnoha prodejních akcí: Jarní trh Rolničky, 
Táborské slavnosti, Kreativ Soběslav a dalších. 

Kompletní nabídku našeho zboží naleznete v Obchodě dobré vůle 
v Táboře a na webu na adrese: www.fler.cz/diakonie-rolnicka

Plán na rok 2018

Spolupráce s firmou DSV, Biopharm a IMS Prague. 

Nabízíme Vám:

• náhradní plnění dle § 81 zákona 435/2004Sb., o zaměstnanosti,

• individuální práci na zakázku z naší textilní, keramické 
a dřevodílny. Originální balení výrobků dle Vašeho přání, tvorbu 
originálních visaček s logy, tvorbu sloganů dle přání.
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čajovna - kavárna 
rolnička

O čajovně

Čajovna - kavárna Rolnička je od října roku 2005 chráněným 
pracovištěm, které nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním 
postižením. Zároveň umožňuje setkávání lidí zdravých i lidí 
s handicapem a oživuje kulturní dění v Soběslavi pravidelným 
pořádáním různorodých doprovodných programů, které jsou 
otevřeny široké veřejnosti.

Cílová skupina

V čajovně jsou zaměstnáni dospělí lidé se zdravotním a mentálním 
postižením.

 

Hlavní události roku 2017

Každé dva měsíce proběhla výstava fotografií, obrazů či 
keramických objektů.

Díky nadšení manželů Plátových je naše čajovna již několikátým 
rokem pravidelným hostitelem koncertů Osamělých písničkářů.

Se stánkem čajovny jsme úspěšně prodávali své dobroty na 
několika společenských akcích v Soběslavi i Táboře.

Plán do roku 2018

Zaměříme se na poskytování občerstvení na společenských akcích 
v Soběslavi a blízkém okolí.

Nabídka čajovny

Návštěvníkům čajovny nabízíme příjemné nekuřácké prostředí, 
letní venkovní posezení, dětský koutek, internet zdarma a milou, 
i když ne vždy neomylnou, obsluhu. V menu najdete čaje z celého 
světa, kávu několika tváří, přírodní ovocné šťávy, indické lassi více 
chutí, pochoutky a jídla jako saláty, toasty nebo sladké mámení 
v podobě medovníku, koláčů a buchet pečených s láskou našich 
zaměstnanců.

V čajovně jsou k prodeji výrobky chráněné a sociálně terapeutické 
dílny. Místnost vedle čajovny je vhodná i pro soukromé akce 
a setkání. Je možné si ji pronajmout.

Obchod dobré vůle je inspirován americkými obchody „Goodwill“, 
jejichž mottem je již od roku 1938 „Není to charita, ale šance“. 
Princip těchto obchodů spočívá v tom, že lidé darují nepotřebné, 
ale zachovalé a funkční věci, které jsou v obchodech prodávány 
za výhodné ceny. Zisk těchto obchodů je pak určen na financování 
služeb neziskové organizace, která obchody provozuje.

Rolnička si Obchod dobré vůle nanečisto vyzkoušela již několikrát 
při pořádání tradičních jarních jarmarků, jejichž součástí byl 
i  charitativní bazárek, kam lidé mohli darovat jakékoli nepotřebné 
věci a zároveň si za symbolické ceny nakoupit věci darované někým 
jiným. V roce 2014 jsme fungování tohoto provizorního Obchodu 
dobré vůle rozšířili na deset dní a zájem o darování věcí i jejich 
koupi byl tak velký, že nás utvrdil v našem záměru otevřít kamenný 
obchod.

První Obchod dobré vůle jsme otevřeli v červnu 2015 na táborském 
Sídlišti nad Lužnicí (Světlogorská 2771), který je největší a kromě 
drobného zboží zde můžete zakoupit i menší kusy nábytku. Do 
obchodů přijímáme veškeré funkční nepotřebné věci kromě 
oblečení a obuvi.

V květnu 2016 jsme otevřeli další pobočku v historickém centru 
Tábora ve Střelnické ulici, kde kromě věcí z druhé ruky nabízíme 
zákazníkům i úplný sortiment výrobků naší chráněné dílny. 

Třetí pobočka Obchodu dobré vůle byla otevřena v červnu roku 
2017 v Soběslavi v Jirsíkově ulici. Zde najdete podobný sortiment 
zboží jako na Sídlišti nad Lužnicí. 

Hlavní myšlenkou a hlavním cílem našich obchodů je umožnit práci 
lidem se zdravotním postižením.

Kromě toho si zde někteří naši klienti plní pracovní rehabilitaci, po 
jejímž úspěšném dokončení mají možnost získat práci v Rolničce. 

Ke konci roku 2017 bylo v Obchodech dobré vůle zaměstnáno 
celkem 17 lidí se zdravotním postižením.

 

Otevírací doba Obchodů dobré vůle:

Tábor, Svělogorská 2771
po – pá 8:00 – 17:00, so 8:00 – 12:00

Tábor, Střelnická 245
po – pá 9:00 – 18:00, so 10:00 – 16:00

Soběslav, Jirsíkova 33
po – pá 8:00 – 17:00, so 8:00 – 11:00

13

obchody dobré
vůle

Rolnička Soběslav

Otevírací doba:
po – st 9.00 – 18:00
čt – pá 9:00 – 22:00

so 14:00 – 22:00
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dobrovolnické
centrum

Hlavní události roku 2017

Letní pobyt v Bystřici pod Hostýnem pro rodiny, které mají děti 
s postižením a potřebují pomoc dobrovolníků. 

Firma Gumotex nám věnovala na naše společné aktivity raft včetně 
vybavení.

Vznikla nová dobrovolnická aktivita Otevřená klubovna. Prostor 
pro dospělé lidi s postižením, kteří mají chuť se setkávat a něco 
společně podnikat V březnu jsme ji otevřeli v Soběslavi a od října 
v Táboře.

První ročník Dobroběhu díky spolupráci s 42. mechanizovaným 
praporem z Tábora.

A stejně jako v minulých letech jsme i v roce 2017 uspořádali 
festival Dobrovol, dva dobrovolnické pobyty pro děti a dospělé 
s postižením a mnoho dalších akcí.

Plány do roku 2018

Na podzim připravujeme Taneční pro mladé lidi s postižením 
v Soběslavi a chceme oslovit novou střední školu v Táboře 
o spolupráci při vyhledávání nových dobrovolníků

14

Cílem dobrovolnického centra je vyhledávání, proškolení a vedení 
dobrovolníků, kteří pomáhají dětem, dospělým s mentálním 
a zdravotním postižením na Táborsku. Dobrovolníky zajišťujeme 
pro Rolničku a partnerskou organizaci I MY, o.p.s. ze Soběslavi. 
Našimi klienty nemusí být lidé z těchto organizací, ale i jednotlivci, 
kteří se nám ozvou.

Našimi dobrovolníky jsou studenti středních a vysokých škol 
i senioři. Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, kdo se na nás 
obrátí a chce s námi spolupracovat.

Dobrovolnické centrum nabízí tři dlouhodobé projekty:

Kamarád pro volný čas, akreditovaný u MV dle zákona 198/2002 
Sb., o dobrovolnické službě. Proškolení dobrovolníci, většinou 
studenti středních škol, jedenkrát týdně docházejí za lidmi 
s postižením a tráví s nimi volný čas podle jejich přání. V roce  2017 
pracovalo s 27 klienty 31 dobrovolníků.

Sportovní kroužky. Jde o dva kroužky, z nichž jeden vedou sami 
dobrovolníci. Celkem pomáhalo 8 dobrovolníků. 

Klub dobrovolníků v knihovně, akreditovaný u MV dle zákona 
198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Skupina 25 žen v seniorském 
věku ze Soběslavi a okolí se jednou týdně schází v soběslavské 
knihovně a pomáhá zejména manuální výrobou Rolničce a I MY, 
o.p.s 

Otevřená klubovna, probíhá dvakrát týdně v Soběslavi a Táboře. 
Program chystáme společně podle přání všech zúčastněných. 
Povídáme si, hrajeme společenské hry venku i uvnitř, chodíme na 
procházky a podnikáme spousty dalších aktivit.

Dobrovolníci pomáhají i při benefičních akcích Rolničky 
a partnerské organizace IMY o.p.s. Do dobrovolnických programů 
se v roce 2017 zapojilo 65 dobrovolníků.

výroční zpráva 2017 Rolnička Soběslav

finanční
zpráva



16

finanční
zpráva

17
výroční zpráva 2017 Rolnička Soběslav

finanční
zpráva



18 19
výroční zpráva 2017 Rolnička Soběslav

spolupracovali
jsme

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická 
škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

O škole
Speciální školy nabízejí vzdělávání dětem a žákům s mentálním 
a kombinovaným postižením v mateřské škole, základní škole 
speciální a v praktické škole.  Vzdělávání probíhá ve vzájemné 
spolupráci se střediskem Diakonie ČCE, které nabízí dětem 
a žákům sociální služby (pobyt v centru denních služeb, osobní 
asistenci při vyučování, individuální aktivizace a dopravu).

Počty dětí a žáků
K 31. 12. 2017 navštěvovalo školu celkem 81 dětí a žáků z toho: 
mateřskou školu 19 dětí z toho 5 se zdravotním postižením;  
základní školu speciální 31 žáků; praktickou školu jednoletou 
a dvouletou 29 žáků..

Zaměstnanci
28 pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy:
12 učitelů (10,81 úvazků),
16 asistentek pedagoga (10,55 úvazků).

Události roku 2017
Požádali jsme o navýšení kapacity základní školy speciální 
o 6 žáků.
Získali jsme nebytové prostory a požádali MŠMT o zařazení 
internátu do rejstříku škol.
Získali jsme finanční prostředky na rekonstrukci internátu ve výši 
950 000 Kč.
Dokončili jsme úpravu zahrady v Mrázkově ulici v Soběslavi
Závěrečné zkoušky v praktické škole úspěšně vykonali 4 žáci, 
kteří našli uplatnění v sociálně terapeutické dílně nebo navštěvují 
centrum denních služeb pro dospělé.

Plán na rok 2018
Otevřít internát v Táboře s kapacitou 6 žáků.
Oslavit 25 let od vzniku Rolničky.
Posílit spolupráci se střediskem a nabídnout další nové služby pro 
rodiny s dětmi se zdravotním postižením

Další partneři Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Farní sbor ČCE v Soběslavi, I MY, o. p. s., 

finanční
zpráva

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2017 
(v souladu §§ 29 a 30 vyhlášky č.504/2004 Sb)

1. Název a sídlo účetní jednotky: Diakonie ČCE – středisko 
Rolnička, Mrázkova 700/III v Soběslavi, IČO 47268701. 
Datum zápisu do evidence Ministerstva kultury: 24.9.2003, evidováno 
pod č.j.9-293/2003-15222

2. Právní forma účetní jednotky: církevní právnická osoba

3. Účel, pro který byla účetní jednotka zřízena: křesťanská sociální péče 
pro mentálně a kombinovaně postižené děti a mládež, chráněné bydlení, 
sociálně terapeutické dílny

4. Ostatní činnosti účetní jednotky: výroba kartáčnického a konfekčního 
zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků 
zpracovatelského průmyslu, specializovaný maloobchod se smíšeným 
zbožím, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu 
a osobního zboží, hostinská činnost.

5. Statutární orgán: správní rada  
Předseda dozorčí rady: ing. Jaromír Matoušek 
Ředitel střediska, předseda správní rady: Mgr. Karel Novák

6. Informace o zakladatelích: Středisko Diakonie ČCE bylo zřízeno 
představenstvem DČCE po předchozím souhlasu 27. synodu ČCE dne 
22.6.1992.

7. Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok.

8. Použité účetní metody: 
- odpisování HIM se provádí měsíčním rovnoměrným odpisem 
- kursový rozdíl přepočítán k 31.12.2017 dle ČNB 25,54 Kč/euro

9. Způsob zpracování účetních záznamů: účetní záznamy jsou 
zpracovány pomocí Software Pohoda firmy Stormware s.r.o. Jihlava

10. Účetní záznamy jsou archivovány v souladu §§ 31,32 ZoÚ v příručním 
archivu účetní jednotky.

11. Výsledek hospodaření dle jednotlivých druhů 
Hlavní činnost:  - 1 101 234,08 Kč 
Hospodářská činnost:  198 585,80 Kč 

12. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2017 činil 135. 
Celkové mzdové náklady za rok 2017 činily 19 270  tisíc Kč, z toho na 
řídící pracovníky 597 tisíc. Zákonné sociální a zdravotní pojištění 5 948 
tisíc Kč, z toho na řídící pracovníky 203 tisíc Kč.

13. Přehled o veřejných sbírkách: Sbírka na zajištění dofinancování 
investičních a provozních nákladů střediska Rolnička, ohlášená dne 
13.3.2014 na neurčito. V roce 2017 bylo vybráno 226 400 Kč.

14. Způsob vypořádání hospodaření období roku 2016: po schválení 
účetní závěrky bylo převedeno na sociální fond 52 237,84 Kč, na účet 
fondu dobrovolníků 200 000,- Kč a 644 018,94 Kč na účet neuhrazená 
ztráta minulých let.

15. Daňové úlevy na dani: jsme organizace zaměstnávající občany se 
změněnou pracovní schopností. Využíváme možnosti slevy na dani dle 
§35 odst.1 ZDP.  V tomto roce jsme využili slevu ve výši 41 990 Kč.

16. Významné skutečnosti ovlivňující hospodaření organizace: 
v roce 2017 jsme hospodařili s těmito dotacemi: provozní dotace MPSV 8 
673 000 Kč, provozní dotace MV ČR 138 000 Kč, provozní dotace MK ČR 
30 000 Kč, provozní dotace obce 759 000 Kč, Dotace Jihočeský kraj 250 
000 Kč. V roce 2017 jsme hospodařili s těmito příspěvky: Přijaté příspěvky 
Úřad práce 8 618 770 Kč, přijaté nadační příspěvky 98 927,08 Kč, dary 
521 505 Kč

17. Sociálně terapeutické dílny byly v roce 2017 financovány z projektu 
Podpora sociálně terapeutických dílen v  Jihočeském kraji ve výši  
1 648 020,92 Kč.

18. V roce 2017 byl po inventarizaci majetku drobný hmotný majetek 
z účtu 028 a 088 převeden na podrozvahový účet 999 a 979 ve výši  
955 818,95 Kč a nadále zůstává veden v operativní evidenci majetku 

19. V letošním roce obdržela organizace účelový dar od Nadace 
Charty 77, ve výši 658 839 Kč ve formě velkoprostorového automobilu 
Ford Tourneo Custom. Dále byla zakoupena elektrická pec v hodnotě 
60 657,76 Kč z finančních prostředků Nadace Komerční banky Jistota. 
V květnu 2017 byl otevřen v pronajatých prostorech v Soběslavi další 
obchůdek Dobré vůle.

20. Okamžik sestavení účetní závěrky v Soběslavi dne 21.3.2018

Zpracovala Vejdová Marcela 
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Our mission 

We are all diverse but living in a common world. Every human being 
is unique and deserves to be equally respected.

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

Rolnicka is a Christian care centre providing social, educational, 
therapeutic, working and physiotherapeutic services for both 
children and adults with different levels of disability.

To achieve all this we need your support.

What is Rolnicka?

Rolnicka is one of the centres of the Diaconia of the Evangelical 
Church of Czech Brethren (DECCB) and offers primarily social 
services for children and adults with mental and combined 
disabilities. Rolnicka is registered by the Czech Ministry of Culture 
under ref. No. 9-293/2003-15222 since 24th of September 2003 as 
an ecclesiastic legal entity, ID No. 47268701.

Rolnicka was founded in autumn 1993. It launched its operation in 
January 1994 as a daily care centre for 12 children with disabilities 
in Sobeslav. During the years the portfolio of services has been 
extended and the number of clients went up. Nowadays more than 
100 children and adults with mental and combined disabilities 
from the Tabor region are visiting Rolnicka. In 2013 Rolnicka has 
opened its branch in Tabor. We offer 5 registered types of social 
services: a day care centre for children and teenagers, a day care 
centre for adults, sheltered housing, social therapeutic workshop 
and personal assistance.  In addition to that we employ adults with 
disabilities in our sheltered workshop, tea room and charity shop 
and we run a centre for volunteers. Within our activities we closely 
cooperate with a kindergarten and a special primary school and 
practical school of DECCB Sobeslav, which are both settled in the 
same buildings. The clients do not only receive needed support in 
the framework of social services, but at the same time they can 
fulfil their mandatory primary school education or extend their 
qualification in the practical school. 

Our main achievements in 2017

We have opened the third Goodwill Store in May. This time the 
store is located at Jirsíkova street, Soběslav. The shop employs 
disabled people and gives a second chance to donated items. We 
are pleased to see that the store in Soběslav has found its loyal 
customers and donors.

Renewal of our fleet has been a hot topic for us. Since 1996, we 
provide transport services to our clients as to make our services 
available to all who need them. In the beginning of 2017 we owned 
3 minibuses operated at 5 routes daily. All together, they run over 
600 km per day. Other clients were also interested in the transport 
service; therefore, we appreciated the news that our organization 
will receive a new minibus for 8 passengers within the joint project 
“Barrier Free Vehicles” organized by Konto Bariéry and the Glóbus 
company. The bus has been delivered in May and is used since 
September. As a result of that, we currently operate 4 minibuses at 
6 routes running over 800 km daily bringing the clients to our centre 
and back home.

In September 2017, we have organized the first charity sporting 
event Dobroběh in cooperation with the 42nd St Wenceslas 
mechanized battalion, Tábor, and the organization Rozběháme 
Česko. In total, 234 runners went to the standard or cross-country 
jogging trails. Thanks to this event we have collected CZK 72 thous. 

21

annual report
summary

for the activities of our volunteer centre. We all hope that Dobroběh 
will become a tradition attractive for a growing number of runners.

We provide our relieve full care as a complementary service of the 
Day Care Centre for adults since 2016. Since there is an increasing 
interest in this service by our clients and their families, we have 
extended this service from once a month to every other week in the 
month since September 2017.

The popularity of the integrated Boccia keeps growing at Rolnička. 
This can be documented by the fact that Rolnička already has three 
teams of which two competed in the 1st league of South Bohemia 
and one in the 2nd league of South Bohemia in 2017. In 2017, 
Rolnička organized the 1st year of the “Soběslav Mayor´s Cup” 
tournament.

Furthermore, our theatre team was busy assembling their original 
adaptation of the play „The Lemonade Joe” that they have 
performed with a great success during our traditional charity event 
at the Kampa Theatre.

In addition to these special events, we have provided 5 types of 
registered social services to almost 120 clients aged 3 to 50 and 
kept improving quality of our services. 

How can you support Rolnicka’s activities?

You can send a financial gift to IBAN: CZ8168000000004200192658, 
SWIFT(BIC):VBOECZ2X

Become a regular donor and join the „Club of Rolnicka´s friends“, 
which has a special meaning for us. It is about togetherness, 
confidence and joining our work. The club members are contributing 
with a sum starting at 1000 CZK/year.

You can buy products made by our sheltered workshop or even 
order a tailor made product for you. 

We appreciate also other forms of cooperation: provision of 
a material donation, expert consultations, volunteer works (both 
one-time and long-term), organizing a fund-raising activity in favour 
of Rolnicka, etc. 

For companies we also offer the possibility of replacement 
performance.

We offer a personal admittance and care to each donor, sending of 
all agreed information and issuing a gift or advertising covenant. You 
can contact us by e-mail: fundraising@rolnicka.cz of by telephone: 
+420 381 522 054, +420 734 127 041. We really appreciate your 
help and support!

výroční zpráva 2017 Rolnička Soběslav
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poděkování

Naše poděkování patří všem, kdo Rolničku různými způsoby 
podporují. Víme, že bez podpory mnoha jednotlivců i organizací by 
Rolnička nebyla taková, jaká je.

Děkujeme uživatelům našich služeb a jejich rodinám za jejich 
milou spolupráci.

Děkujeme našim zaměstnancům za jejich čas, radost, nadšení, 
trpělivost, ochotu řešit problémy a velké nasazení:
Baloghová Martina • Ing. Bárta Jaroslav • Bartáčková Blanka • Ben 
Aziza Gabriela • Binderová Lenka • Březina Jaroslav • Buřičová Iveta 
• Buřičová Naděžda • Čečková Ilona • Čikešová Stanislava • Deutsch 
Jaroslav • Mgr. Diasová Martina • Dolhý Ladislav • Došková Pavla • 
Drsová Petra • Dvořáková Hana • Dvořáková Ludmila • Ehrenbergerová 
Milena • Fišerová Dagmar • Bc. Floriánová Pavla • Forejtová Kristýna 
• Fricová Olina • Gajdolínová Dagmar • Gränzmannová Libuše •  
Bc. Hackerová Kristýna • Hajná Dana • Halama Ladislav • Havlová 
Zuzana • Hofmanová Edita • Hofmanová Larisa • Hofmanová Nicole • 
Holcová Ivana • Honsová Irena • Horká Petra • Hořejší Alena • Hrušková 
Jitka • Chládková Vladimíra • Jacsová Miluše • Mgr. Jircová Petra • 
Kabešová Pavla • Kadlecová Dana • Kadoch Milan • Kalibová Václava 
• Karkušová Jitka • Kašková Kateřina • Killianová Lenka • Klečacká 
Jana • Klípová Lucie DiS. • Klváčková Jindra • Kmetíková Květuše • 
Kokrmentová Iva • Kolář Emil • Komárková Leona • Konyariková Marcela 
• Kopecká Zdeňka • Korandová Zdeňka • Bc. Kotková Ilona • Koubová 
Helena • Kovář Karel • Krčmová Miroslava • Kremlíková Miloslava • 
Krýslová Martina • Křivánek Pavel • Kubíková Jaroslava • Kulíšková 
Hana • Kunešová Barbora • Líkařová Hana • Linhart Miroslav • Lipták 
Josef • Lukuczová Hana • Mgr. Macáková Monika • Ing. Mádr Pavel • 
Máchová Jaroslava • Málková Pavlína • Mareš Štěpán • Marková Lucie 
• Marsová Jeanetta • Martiška Tomáš • Matoušová Irena • Maxerová 
Šárka • Melicharová Anna • Míchalová Pavlína • Míka Luboš • Míka 
Radek • Mgr. Mišunová Kutilová Olga • Mojto Petr • Mrkvica Ivan • 
Mgr.  Murínová Marcela • Nečasová Renata • Bc. Němcová Lucie • 
Neuschlová Marie • Mgr. Novák Karel • Novák Petr • Nováková Lenka 
• Nováková Vlasta • Novotná Magda • Novotná Vladimíra • Novotný 
Lukáš • Pávková Romana • Bc. Pazourková Tereza • Pejšová Dagmar • 
Peřinová Jana • Pičuginová  Klára • Piskač Jaroslav • Pittauerová Květa 
• Podhradský Jaroslav • Podráský Ladislav • Pokorná Ludmila DiS. • 
Poláková Renata • Polánecký Jiří • Bc.  Pondělíčková Alžběta • Potměšil 
Petr • Prášková Jitka • Přibylová Vlasta • Mgr. Půlpytlová Kamila • Račko 
Petr • Radostová Alena • Reichman Ladislav • Roubíčková Monika 
DiS. • Bc. Růzhová Věra • Mgr.  Růžičková Barbora • Samcová Petra 
• Semrádová Jana • Slámová Jana • Soldátová Iva • Soukupová Jana 
• Spáčilová Lenka • Spadernová Jana • Stibor Jiří • Stránská Lenka 
• Sudová Růžena • Mgr. Svitáková Gabriela • Bc. Svobodová Jiřina • 
Šedivá Helena • Mgr. Šimáková Olga • Mgr. Šimonová Martina • Šíp Jan 
• Šítalová Martina • Škodová Michaela • Šlechta Jiří • Šonka Stanislav 
• Štaubrová Renata • Štefanová Drahoslava • Štefanová Vlasta • 
Šušola Josef • Šutková Lucie • Tlachačová Magda • Ťoupalíková Dana 
• Turek Miloslav • Urbanová Eva • Valič Petr • Vedralová Ilona • Vejdová 
Marcela • Mgr. Viktorová Kamila • Bc. Volemanová Eva • Vyhnalíková 
Vlasta • Zajíčková Sandra • Zemanová Karolína • Zenkl Zbyněk 

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2017 podpořili finančním či 
věcným darem nebo s námi nějakým způsobem spolupracovali:

Firemní dárci
Aslan CZ, s.r.o. • Atelier 24 spol. s r. o. • Autoškola - Motoškola Petr 
Sluka • Banes, spol. s r.o. • Briklis, spol. s r.o. • BRISK Tábor a.s. • České 
houby a.s. • DELIKOMAT s. r. o. • DIPRO spol. s r.o. • dm drogerie markt 
s.r.o. • ELEKTRO ŠTĚCH s.r.o. • ELKOM Zdeněk Vedral  • Fontea a.s. • 
FERT a.s. • Globus ČR, k.s. • GROUPE SEB ČR s.r.o. • INTERSNACK, 
a.s. • Isolit-Bravo, spol. s r.o. • Ivet.cz s.r.o. • Hájek Zrzavecký advokátní 
kancelář, s.r.o. • Hard work gym • Madeta a.s. • ORION knihy - hudba 
s.r.o. • OR Plus s.r.o. • Party Rental • Pento, s.r.o. • Petr Chochol – 
WAGNER CENTRUM • PILHA s.r.o. • PK Servis technické součásti 
s.r.o. • Rašelina a.s. • Röchling Engineering Plastics s.r.o • RUDI a.s. • 
Samba Lužnice s.r.o.• Snášel Petr Silniční doprava • Společnost přátel 
hasičů Tábora a Kostnice • Stáj na Dobré Vodě • Střechy D-J • Šlechta 
a.s. • Švarc – Prodej nábytku • Švehla Ladislav - INSTALACE - SERVIS 
• Tepo-LD s.r.o. • Vialit Soběslav s.r.o • VSP Data a.s.
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Individuální dárci
Akhmadullina Kamila • Barešová Eva • Bílková Kamila •  
Mgr. Bláhová Kateřina • Blažková Lenka • Ondřej Boháč • Buřič 
Martin • MUDr. Cmuntová Milena • Dolhý Ladislav • Duffinová 
Radka • Durmanský Antonín • Dvořáková Jana • Dvořáková Jolana 
• Eisenhammerová Jitka • Frýdlová Eliška • Hanigerová Drahomíra 
• Housková Stanislava • Hrušková Jana • Jandová Marcela • 
Janoušková Ludmila • Jedlička Pavel • Jordáková Pavla • Mudr. 
Juchelka Jiří • MUDr. Kališová Estera • MUDr. Kárová Zdeňka • 
MVDr. Kameník Stanislav • Knotková Jitka • Kocourek Tomáš •  
Ing. Kolář Milan • Kopelent Pavel • Kotláříková Lada • Krešlová Hana 
• Kubíčková Marie • Lizmaierová Věnceslava • Luskačová Markéta • 
Malá Eva • Ing. Maňásek František • Marek Petr • Matějková Martina 
• Ing. Mlch Vladimír • Martínek Karel • Masopust Jan • Matějková Eva 
• Mikolášek Tomáš • Mládek Petr • Morgenstern Erik • Myler Luděk 
• Nuličková Miroslava • Oppeltová Zdeňka • Pallas Robert S. • Ing. 
Pejša Jiří • MUDr. Pejšová Dagmar • Peterková Jaroslava • Plát Pavel 
• Příplatová Václava • Rajtorová Mária • Řezníčková Jana • Seidlová 
Iva • Ing. Skořepa Jiří • MUDr. Soběslavská Věra • Sokolová Zdislava 
• Strnad Tomáš • Švanda Michael • Svoboda Zdeňek • Titěra Dalibor • 
Tomec Roman • Tvrdíková Renáta • Ing. Veselý Vladislav • Voborníková 
Eva • Zajíc Pavel • Zbytovská Ludmila • Zenklová Alena

Klub přátel Rolničky
Dr. med. Albrecht Stephan • MUDr. Altová Ivana • Bažantová Eva • Bělská 
Jitka • Blažek Radomír • Brada Vladimír • Bubníková Věra • Budínová 
Rut • Mgr. Dohnal Vítězslav • Drbohlavová Jitka • Henych Petr • Hlasová 
Monika • Mgr. Hojná Tereza • Hoťová Anna • Hudlík Dušan • MUDr. 
Jan Chabr • Ježek Milan • Jílek Miloš • Jurman Miroslav • Kalimonovi 
Daniela a Vladimír • Keller Filip • Kleinová Lenka • Klímová Marta • 
Knotek Stanislav • Kotrbová Božena • Kotyzovi Bohumila a Vojtěch • 
Krejčí Zdeňka • Křemenová Ivana • Křemenová Kateřina • Kubartová 
Alena • Lebedová Barbora • MUDr. Lejčko Jiří • Lesslerová Jana • 
Ing. Maroušek Miroslav • Mikolášková Dana • Molek Petr • JUDr. Ing. 
Morávek Libor Ph.D., LLM • Morávková Jitka • Nováková Jaroslava • Mgr. 
Novotná Eliška PhD.• JUDr Ožvald Robert • MVDr. Plecháček Martin 
• Podlaha František • Růžička Tomáš • Růžičková Kateřina • Samcová 
Antonie • MUDr. Slabí Marek a Dana • Slivková Jana • Strunecká 
Jana • Ing. Svoboda Jan • Mgr. Šormová Ruth  • Wehleová Pavla •  
Mgr. Viktorová Kamila • Ing. Vít Zbyněk • Zelenková Zdenka

Školy  spolupracující při Rolničkových dnech
Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně • Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice • Střední 
škola obchodu, služeb a Vyšší odborná škola České Budějovice • 
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna České Budějovice • Zdravotně 
sociální fakulta JU České Budějovice • Základní škola Chýnov • Fakulta 
managementu VŠE Jindřichův Hradec •  Základní škola Kardašova 
Řečice • Vyšší odborná škola a Střední škola Centrum odborné 
přípravy Sezimovo Ústí • Gymnázium Soběslav • Obchodní akademie 
a Vyšší odborná škola ekonomická Tábor • Vyšší odborná škola a 
Střední zemědělská škola Tábor • Střední zdravotnická škola Tábor • 
Gymnázium Třeboň • Střední odborná škola ekologická a potravinářská 
Veselí nad Lužnicí • Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Nadace a jiné organizace poskytující granty
Konto bariéry • Nadace KB a.s. - Jistota • Nadační fond Tesco

Města a obce
Běleč • Dírná • Dolní Hrachovice • Chotoviny • Klenovice • Komárov 
• Myslkovice • Roudná • Sezimovo Ústí • Skalice • Soběslav • Tábor • 
Turovec • Val • Veselí nad Lužnicí • Želeč • Žíšov 

Další spolupracující organizace
Skautský oddíl Bílý Měsíc, Sezimovo Ústí • Skautské oddíly Modřinky 
Tábor

Sbory ČCE
FS ČCE Jindřichův Hradec • Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě, 
Farní sbor ČCE Soběslav

výroční zpráva 2017 Rolnička Soběslav



24

Jak nám můžete pomoci

Víme, že bez vás všech by Rolnička nemohla být taková, jaká je!

PODPOŘTE NÁS

• staňte se naším pravidelným dárcem, členem Kruhu přátel 
Rolničky. On-line přihlášku naleznete na http://www.rolnicka.
cz pod odkazem Pomáhejte s námi,

• věnujte finanční částku na účet darů 42 00 19 26 58 / 6800 
Sberbank,

• věnujte nám věcný dar nebo službu, 

• staňte se dobrovolníkem,

• zašlete dárcovskou SMS,

• kupte si výrobek chráněné dílny – využít můžete např. 
prodejního portálu Fler.cz - http://www.fler.cz/diakonie-
rolnicka, zadejte dílně práci na zakázku, využijte možnosti 
náhradního plnění,

• navštivte jednu z námi pořádaných akcí pro veřejnost,

• zmiňujte se o Rolničce dále.

Možností, jak nám pomoci při naplňování poslání Rolničky, je 
celá řada a rádi s vámi dojednáme vaši představu. Každému 
dárci nabízíme individuální přístup a péči, maximální otevřenost 
a zasílání vyžádaných informací. Vystavení darovací smlouvy nebo 
smlouvy o reklamě, považujeme za samozřejmost.

Kontaktovat nás můžete e-mailem na fundraising@rolnicka.cz 
nebo telefonicky na číslech 733 127 041, 381 522 054.

Děkujeme za podporu a zájem!

Jednorázově i dlouhodobě nás můžete podpořit  
i zasláním dárcovské SMS. 

Pro jednorázovou podporu  
zašlete SMS ve tvaru  
DMS ROLNICKA 30 

nebo  
DMS ROLNICKA 60  

nebo  
DMS ROLNICKA 90  

na telefonní číslo 

87 777. 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč,  
Diakonie Rolnička obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. 

Pro dlouhodobou podporu zašlete SMS ve tvaru  
DMS TRV ROLNICKA 30  

nebo  
DMS TRV ROLNICKA 60  

nebo  
DMS TRV ROLNICKA 90  

na telefonní číslo  
87 777. 

Každý měsíc Vám bude automaticky odečteno  
30 nebo 60 nebo 90 Kč.  

Diakonie Rolnička obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč měsíčně.

Dlouhodobou podporu můžete kdykoli jednoduše zrušit zasláním 
SMS ve tvaru STOP ROLNICKA na telefonní číslo 87 777.

Více informací na www.darcovskasms.cz.
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14.září 1993: založení Rolničky - jednoho ze středisek Diakonie 
ČCE,

1994: zahájení provozu a denního centra pro 12 dětí s postižením 
ze Soběslavi a okolí, první ředitelkou je Mgr. Ruth Šormová, 

1995: MŠMT ČR zařadilo do sítě škol Církevní speciální školy pro 
žáky s více vadami při středisku Rolnička, získání prvního mikrobusu 
Ford Transit pro zpřístupnění služeb i dětem ze vzdálenějších obcí,

1996: počátek chráněné dílny, získání nového mikrobusu Mercedes 
Benz pro dopravu klientů,

1997: Ruth Šormová odchází na mateřskou dovolenou, zastupující 
ředitelkou PaedDr.Drahomíra Blažková,

1998: zastupujícím ředitelem jmenován Pavel Kutil, zakoupen více 
než sto let starý dům v Bezděkově ulici a vypracována studie na 
jeho přestavbu, 

1999: krácení dotace MPSV ČR přineslo úsporná opatření, 
uspořádán první adventní jarmark,

2000: započala rekonstrukce domu v Bezděkově ulici,

2001: stěhování Rolničky z Jiráskovy ulice do Mrázkovy, nový 
prozatímní ředitel Mgr. Karel Novák, nově jmenována samostatná 
ředitelka školy Mgr. Kamila Hnojnová,

2002: počátky veřejné sbírky Rolničkový den a adventní kampaně 
ČCErolniČCE, zpracován strategický plán pro budoucí období,

2003: první jarní jarmark pořádaný společně s „I MY“, o. p. s.,

2004: dokončení rekonstrukce domu, ředitelem jmenován dosud 
zastupující Mgr. Karel Novák, zahájen provoz centra denních 
služeb pro dospělé,

2005: otevřeno první chráněné bydlení Rolničky,  zahájen provoz 
čajovny – kavárny, dochází k právnímu oddělení škol od střediska, 

2006: do rejstříku škol zařazena praktická škola s kapacitou 8 žáků, 
činnost ukončuje představenstvo, svou činnost zahájila správní 
a dozorčí rada,

2007: svou činnost zahájila správní a dozorčí rada,

2008: oslava 15 let od založení, zakoupili byt 4+1 v běžné zástavbě 
města a počali v něm budovat nové chráněné bydlení, 

2009: přesun chráněného bydlení z domu pro dospělé klienty do 
běžné zástavby Soběslavi, 

2010: zakoupení nového mikrobusu pro dopravu dětí, registrace 
čtvrté sociální služby osobní asistence,

2011: vytvoření 3 pracovních míst pro osoby s mentálním 
postižením na volném trhu práce, 

2012: registrace páté sociální služby sociálně terapeutické dílny, 
zakoupení druhého mikrobusu pro dopravu klientů,

2013: otevření pobočky v Táboře, oslavy 20 let Rolničky,

2014: zakoupení 3. mikrobusu pro svoz klientů, otevření nového 
bytu pro chráněné bydlení,

2015: otevření Obchodu dobré vůle na táborském Sídlišti nad 
Lužnicí,

2016: otevření druhého Obchodu dobré vůle v centru Tábora, 
začínáme nabízet odlehčovací pobyty pro dospělé s mentálním 
a kombinovaným postižením jako doplňkovou službu CDS pro 
dospělé.

2017: zakoupení čtvrtého mikrobusu pro dopravu klientů, otevření 
Obchodu dobré vůle v Soběslavi

jak šel čas 
v rolničce

podpořte 
nás
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