


Rolnička Soběslav

slovo
úvodem

Vážení a milí přátelé Rolničky, 

každým rokem předkládáme výroční zprávu, ve které bychom rádi 
zaznamenali vše, co nás v uplynulém roce 2015 potkalo. Vše co 
jsme organizovali a zažili. Víte jako já, že se nám to nepodaří úplně 
předat v celé barvitosti, rozmanitosti a hloubce jen na pár stránkách. 
Ono se to musí zažít, prožít anebo v průběhu roku občas sledovat, 
účastnit se, zajímat se.  Jsme moc rádi, že to vše děláte, provázíte 
nás, účastníte se, a prožíváte s námi. Každý sice jinak, každý v jiné 
roli. V roli klienta a jeho rodiny, dobrovolníka, zaměstnance, dárce, 
podporovatele …

Uplynulý rok je ve znamení nenápadného, ale o to silnějšího 
potvrzení, že vstup Rolničky do Tábora byl správným rozhodnutím. 
Novinkou uplynulého roku se stalo otevření Obchodu dobré vůle 
na Sídlišti nad Lužnicí, který dává pracovní příležitost lidem se 
změněnou pracovní schopností a je místem pro pracovní rehabilitaci 
(a pozor, překvapení, v letošním roce zahájíme provoz dalšího 
obchodu v historickém centru města Tábora ve Střelnické ulici).

Náš úspěch je samozřejmě i vaším úspěchem, každý svým dílem, 
dílečkem. Snahou a pílí, porozuměním, pochopením, laskavostí, 
ochotou i darem. Kdykoliv. Hodně i málo, občas i pořád. Rolnička je 
mozaikou mnoha činností s jedním společným cílem, podporovat, 
pomáhat blízkým. Děkujeme, že je vám to přirozené. 

Mgr. Karel Novák

ředitel střediska

„Dělejte, co umíte, s tím, co máte, tam, kde jste.“

Theodore Roosevelt



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

Rolnička je křesťanské centrum poskytující sociální, vzdělávací, 
terapeutické, pracovní a rehabilitační služby šité na míru dětem 
a dospělým s různými typy postižení a jejich rodinám z Táborska, 
především okolí Soběslavi. Rolnička je tu proto, aby každý mohl 
s potřebnou pomocí dosáhnout osobního maxima a prožít celý 
život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma.

Potřebujeme k tomu Vaši podporu.
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poslání

poskytujeme

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 2015 využívalo našich služeb více jak 100 
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 2015 pracovalo ve středisku 111 zaměstnanců, na 
přepočtené pracovní úvazky 66,08 osob. Z toho v přímé péči 
pracovalo 43 zaměstnanců a 63 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:
Obchod dobré vůle    2015

Doplňkové služby: doprava mikrobusem, canisterapie

kdo
jsme
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dozorčí 
rada

Rolnička Soběslav

rada
správní

kontakty
management

Recepce 
Soběslav info@rolnicka.cz

381 522 054
739 570 420

Recepce 
Tábor 

 
recepce.tabor@rolnicka.cz

731 194 761 
731 194 760

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

381 522 054

CDS pro 
dospělé

Pavla Florianová, DiS. 
cds.bezdekova@rolnicka.cz

739 570 421

Sociálně 
terapeutická 
dílna

Mgr. Gabriela Svitáková            
std@rolnicka.cz 

734 265 166 

Chráněná 
dílna
Prodej

Ivan Mrkvica
dilna@rolnicka.cz

381 522 482
733 127 040
734 265 163

Chráněné 
bydlení

Bc. Jiřina Svobodová
bydleni@rolnicka.cz

731 516 404

Čajovna - 
kavárna 

Jiří Stibor
cajovna@rolnicka.cz

381 522 482

Dobrovolnické  
centrum

Renata Gargulová
dobrovolnik@rolnicka.cz 

777 327 382

Obchod  
dobré vůle

Dana Ťoupalíková 
obchod@rolnicka.cz

739 386 087

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na činnosti správní 
rady a střediska. V roce 2015 pracovala dozorčí rada v tomto 
složení: Ing. Jaromír Matoušek, Mgr. Richard Dračka, Jana Háková, 
Jitka Knotková, Jan Růžička.

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 2015 pracovala 
v tomto složení: Mgr. Karel Novák, Mgr. Kamila Viktorová, Bc. Jiřina 
Svobodová, Ivan Mrkvica a Marcela Vejdová.



g

Správní rada střediska

Soběslav  
Bezděkova 105/I

Chráněné bydlení

Centrum denních služeb  
pro dospělé

Chráněné bydlení

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/III

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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Rolnička Soběslav

co se událo
v roce 2015

Již od roku 1994 pomáhá Rolnička dětem i dospělým s mentálním 
a kombinovaným postižením. Naším cílem je provázet naše klienty 
od dětství až do dospělosti a nabídkou služeb se vždy snažíme 
reagovat na měnící se potřeby našich klientů.

V roce 2015 jsme se zaměřili na rozšíření nabídky zaměstnání pro 
lidi s postižením. Díky podpoře ze strany Nadace České spořitelny 
a výtěžku 14. ročníku sbírky Rolničkové dny jsme v Táboře na 
Sídlišti nad Lužnicí mohli otevřít Obchod dobré vůle. Jedná se 
o obchod s věcmi z druhé ruky, který dává práci lidem s postižením 
a zároveň vrací smysl již zdánlivě nepotřebným věcem. Jeho princip 
je jednoduchý – lidé nám věnují nepotřebné, ale funkční věci, my 
je vyčistíme a prodáme za výhodnou cenu. Obchod je otevřen od 
června 2015 a již si našel své dárce i zákazníky. Více o obchodě se 
dozvíte na dalších stránkách této výroční zprávy.

V roce 2015 jsme také udělali další krok k zajištění bezbariérovosti 
našich mikrobusů, které denně sváží naše klienty do Rolničky. Díky 
výtěžku Benefiční aukce v Táboře, kde byly draženy obrazy našich 
klientů, jsme mohli rozšířit počet míst pro přepravu vozíčkářů na 
dvě a do každého z mikrobusů jsme nainstalovali stupínek a madla 
pro usnadnění nástupu a výstupu klientů se sníženou mobilitou. 

Zaznamenali jsme i úspěch na poli sportovním a kulturním. O ten 
sportovní se stejně jako v loňském roce postarali naši hráči 
integrované Boccii. Družstvo Rolnička (žáci speciálních škol) se 
umístilo na 5. místě v 1. Jihočeské lize iBoccii a družstvo Střelci 
(dospělí klienti Rolničky) se stali vítězi  2. Jihočeské ligy a vybojovali 
si postup do ligy první.

Kulturní událostí se stala premiéra představení O čertovi, které 
s velkým úspěchem předvedli naši klienti na již tradiční benefiční 
akci v pražském divadle Kampa. 

Kromě těchto mimořádných událostí jsme po celý rok poskytovali 
5 registrovaných sociálních služeb více než 100 klientům ve věku 
od 3 do 50 let a neustále se snažili zvyšovat kvalitu těchto služeb. 
Také jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost jako je Vánoční 
a Jarní jarmark, Rolničkování – oslava Dne dětí, Dobročinná aukce 
v pražském divadle Kampa a naše dobrovolnické centrum se 
postaralo o multikulturní hudební festival Dobrovol.

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.

foto Pavla Bártová



6
výroční zpráva 2015

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, které jsou podrobněji popsány na 
dalších řádcích. 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 mobilizační 
a kondiční cvičení, masáže a pobyt ve vířivé vaně. Součástí 
aktivizace jsou i pravidelné návštěvy bazénu.
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.
Integrovaná boccia – sportovní hra podobná petangue 
uzpůsobená i sportovcům se zdravotním postižením.

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 2015 tuto 
službu využívalo 42 uživatelů.

Hlavní události roku 2015
V srpnu proběhl dvoudenní seminář, kde se pracovníci centra 
naučili pracovat s komunikačním systémem VOKS. Cílem systému 
je rozvíjet funkční komunikaci u našich klientů.
V říjnu se nám na základě supervize podařil obhájit certifikát 
pracoviště Bazální stimulace. Certifikát nám byl udělen Institutem 
Bazální stimulace.

Plán do roku 2016
Nově vybavit prostory společenské místnosti, kde probíhají 
volnočasové aktivity se staršími klienty.

foto Pavla Bártová
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centrum denních služeb
pro dospělé

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 
V centru se dopoledne věnujeme aktivizačním činnostem jako 
je např. práce s keramickou hlínou a jinými materiály, přípravě 
pokrmů, nakupování, cvičení, procházkám, návštěvě knihovny 
atd. V nabídce fakultativních služeb je rehabilitace a masáže. 
Pravidelně opakujeme i základní školní znalosti jako je psaní, čtení 
a počítání (v návaznosti na učivo speciálních a praktických škol). 
Odpoledne se věnujeme hraní stolních her, předčítáme, zpíváme 
a povídáme si. Každou středu po obědě probíhá setkání s farářem 
místního sboru ČCE, který nás prostřednictvím biblických příběhů 
a  písní seznamuje se základy křesťanství. Jednou za dva týdny 
dochází do centra 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 2015 tuto službu využilo 18 uživatelů 
v Soběslavi a 11 uživatelů v CDS Tábor.

Hlavní události roku 2015
V CDS Tábor jsme se přesunuli do větší místnosti, kterou se nám 
podařilo vybavit novým nábytkem a kuchyňským koutem s ledničkou.
Do nabídky našich aktivizačních programů jsme zařadili odpolední 
zpívání s kytarou a taneční a pohybovou aktivitu tak, aby se jí mohli 
zúčastnit i žáci, kteří navštěvují Praktickou školu Rolnička. 
V CDS Soběslav jsme zařadili do programu více pohybu – každý 
čtvrtek máme Sportovní hry, kdy hrajeme šipky či kuželky (v létě 
na zahradě petang či badminton) a pohybovou aktivizaci, kterou 
nazýváme Tanečky v sedě.

Plán do roku 2016
Od září 2016 chceme našim klientům a jejich rodinám nabídnout 
jako fakultativní službu odlehčovací službu s kapacitou 4 lůžek. 
Služba bude umístěna v prostorách táborské Rolničky.

foto Pavla Bártová
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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.   

Chceme je provázet životem tak, aby jej mohli žít důstojně podle 
svých potřeb, přání a možností s maximální podporou v jejich 
samostatnosti, nezávislosti a individuálním rozvoji. Chráněné 
bydlení se tak může stát domovem s pocitem bezpečí a soukromí.

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 roku 2015
Podařilo se nám naplnit kapacitu v chráněném bydlení v Táboře. 
Bydlí zde šest klientů ve dvou bytech. Všichni spolu dobře vycházejí 
a jsou zde spokojení. 

Během roku vznikly v chráněném bydlení mezi klienty dvě 
partnerské dvojice. Jedna v Soběslavi a jedna v Táboře. Přejeme 
jim hodně lásky. 

V chráněném bydlení v Táboře se klienti osamostatnili natolik, že 
mohla být zrušena noční služba a stejně jako v chráněném bydlení 
v Soběslavi již funguje pouze noční pohotovost. 

Plán do roku 2016
Plánujeme čtyřdenní společný výlet všech klientů z chráněného 
bydlení v Soběslavi i v Táboře do Třeboně, kde budeme relaxovat 
v bazénu a při masážích a poznávat místní pamětihodnosti a přírodu. 

Máme v plánu najít práci na volném trhu pro některé naše klienty. 

Klienti budou zůstávat v bydlení všechny víkendy. 

foto Pavla Bártová
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sociálně terapeutická
dílna

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 řemeslech – např. práce s keramickou hlínou či 
dřevem, šití, vyšívání ale také třídění odpadů, úklidovým pracím, 
expedici výrobků, telefonování 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 2015 ji využívalo 41 klientů.

Hlavní události roku 2015
Rozšířili jsme nabídku magnetických šitých pohádek o tři další 
pohádky. Nově vyrábíme dekorativní figurky, sadu dekorativních 
domečků, náušnice a spony do vlasů ze dřeva.

Někteří klienti z terapeutické dílny v Soběslavi namalovali krásné 
obrazy do benefiční aukce.

Několik klientů našlo své uplatnění v pracovní rehabilitaci 
v Obchodě dobré vůle Rolnička.

Plán do roku 2016
Pokračovat v sítotisku, využít nové náměty a zaměřit se na tisk 
dětského oblečení. Soustředit se na pěstování a zpracování bylin.

foto Pavla Bártová
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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 školu v přírodě, 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 2015 naši službu využívalo 
54 dětí a žáků.

Hlavní události roku 2015
Podařilo se upravit všechny naše mikrobusy tak, aby lépe 
vyhovovaly přepravě klientů s pohybovým omezením a na vozíku.  
Obhájili jsme certifikát pracoviště Bazální stimulace. 

Plán do roku 2016
Poskytovat službu osobní asistence tak, aby vyhovovala potřebám 
našich klientů.

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

V roce 2015 vlastnila Rolnička tři mikrobusy, které denně na 
5 trasách najezdily více než 600 km při rozvozu 30 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.

foto Pavla Bártová
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chráněná
dílna

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. 

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 
35 osob.

Hlavní události roku 2015
Získali jsme několik zajímavých zakázek od firem DSV, Zeelandia, 
České houby, Fire Factory, Impact a České dráhy.

Dva účastníci pracovní rehabilitace získali po jejím ukončení práci 
v chráněné dílně.

Zúčastnili jsme se bezmála čtyřiceti prodejních akcí a naše zboží 
prodávalo více než 40 obchodů.

Plán na rok 2016
V Obchodě dobré vůle v centru Tábora, jehož otevření se chystá 
v roce 2016, bude k prodeji i kompletní nabídka výrobků naší dílny. 

Rozjedeme vlastní e-shop s výrobky chráněné dílny.           

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

• individuální práci na zakázku, grafické práce kalendáře, pf, 
originální balení výrobků dle Vašeho přání, tvorbu originálních 
visaček s logy, tvorbu sloganů dle přání.

foto Pavla Bártová
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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 2015
Každé dva měsíce proběhla výstava fotografií, obrazů či 
keramických objektů.

Díky nadšení manželů Plátových se naše čajovna stala pravidelným 
hostitelem koncertů Osamělých písničkářů.

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

Plán do roku 2016
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. Čajovna je otevřena v pondělí 
až středu od 9 do18 hodin, ve čtvrtek až pátek od 9 do 22 hodin 
a sobotu od 14 do 22 hodin. 

fotoarchiv Rolničky

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) a jeho hlavním cílem bylo 
a je dát práci lidem s postižením. Kromě toho si zde někteří naši 
klienti plnili pracovní rehabilitaci, po jejímž úspěšném dokončení 
mají možnost získat práci v Rolničce. Otevřeno je každý všední den 
od 8:00 do 17:00 hod a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

V roce 2016 chceme otevřít jeho pobočku v historickém centru 
Tábora, kde kromě věcí z druhé ruky nabídneme zákazníkům 
i úplný sortiment výrobků naší chráněné dílny. I tento obchod bude 
dávat práci lidem s postižením. 
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Cílem dobrovolnického centra je vyhledávání, proškolení a vedení 
dobrovolníků, kteří pomáhají dětem, dospělým a seniorům 
s mentálním a zdravotním postižením na Táborsku. Dobrovolníky 
zajišťujeme pro Rolničku, I MY, o.p.s. a Senior dům v 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 2015 
se zapojilo 35 studentů. 

Sportovní kroužky, kde pracuje 8 dobrovolníků. Jde o dva kroužky, 
z nichž jeden vedou sami dobrovolníci.

Klub dobrovolníků, 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, I MY, o.p.s  
a Nedoklubku. 

Dobrovolníci pomáhají i při benefičních akcích nebo akcích pro 
veřejnost Rolničky a spolupracujících organizací.
Celkem jsme v roce 2015 využili služeb 365 dobrovolníků, z nichž 
300 nám poskytlo pomoc jednorázově při veřejné sbírce Rolničkové 
dny a 65 se zapojovalo do pravidelných programů.

výroční zpráva 2015

fotoarchiv Rolničky
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Hlavní události roku 2015
I v roce 2015 pracovali dobrovolníci nad rámec svých projektů 
– podíleli se na propagaci dobrovolnictví, organizovali pobyty 
s klienty a zajišťovali finanční prostředky na jejich pořádání.

Uspořádali jsme několik výstav fotografií z činnosti dobrovolnického 
centra. Zlatým hřebem byla listopadová výstava fotografií ČTK, 
které zachycují Václava Havla jako prezidenta, ale především jako 
člověka. Také jsme prezentovali činnost Dobrovolnického centra na 
dvou konferencích v Plzni a Praze. 

V červnu proběhl na soběslavské plovárně festival Dobrovol 
s cílem propagovat dobrovolnictví a zajistit finanční prostředky na 
pobyty dětí a dospělých s postižením. Týdenního srpnového pobytu 
u Bechyně i víkendového říjnového na Vávrovce se zúčastnilo 
45 lidí.

Plány do roku 2016

Budeme pokračovat v pořádání již osvědčených aktivit a plánujeme 
mnoho dalších akcí a setkání.

Pokud byste měli zájem o pomoc dobrovolníků, či byste naopak 
chtěli pomáhat, neváhejte kontaktovat koordinátorku dobrovolníků.

Dobrovolnické projekty můžeme realizovat díky finanční podpoře 
NROS - Pomozte dětem  a  dotacím Ministerstva vnitra ČR.

Osobní příběh dobrovolníka:
„Ze začátku jsem se hodně bála. Bála jsem se toho, že nepřekonám 
sama sebe, že se nedostanu přes nervozitu, která mě obklopovala. 
Ale už po výcviku jsem věděla, že jsem se sama v sobě spletla. 
Našla jsem sílu vytrvat. Našla jsem způsob, jak si užívat situace. 
I dnes přichází nové věci, kterých se bojím, ale už vím, že jsem 
odolná a že jsem stálice, jež překonala sama sebe. Nyní mám 
mezi klienty spoustu přátel. Navíc jsem našla svůj budoucí směr, 
kterému bych se chtěla věnovat. Můj svět se úplně otočil a mám 
své přátelé mezi dobrovolníky, kteří patří k nejlepším, co jsem kdy 
potkala. Doufám, že přes všechny „drncáky“, které se mi určitě ještě 
připletou do cesty a které potkávají každého, zůstanu věrná svojí 
srdeční záležitosti, kterou se dobrovolnictví, stalo. Naučila jsem se 
krásná rčení, že dobrovolnictví je sexy a že dobrovolníci mění svět!“
Kateřina Veselá, studentka Gymnázia v Soběslavi, dobrovolnice

dobrovolnické
centrum

Rolnička Soběslav

foto Pavla Bártová
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Mnoho věcí, které Rolnička dělá, by nemohla dělat bez podpory 
řady lidí, firem i institucí, kteří se rozhodli Rolničku podporovat. 
Jsme si toho vědomi a velmi si jejich podpory vážíme. A právě 
komunikací s těmito lidmi i organizacemi, pořádáním benefičních 
akcí a sbírek, ale i propagací činnosti Rolničky se zabývá tým 
fundraisingu a PR.

Uvádíme několik ilustračních čísel, která vypovídají o tom, co se 
nám v roce 2015 podařilo:

• získat více jak 3 miliony Kč, 

• z toho 1,42 milionů Kč byla částka, kterou bylo podpořeno 
12 projektů ze strany nadací, obcí a měst či kraje,

• veřejná sbírka byla úspěšná i proto, že nám během 15. ročníku 
Rolničkových dnů (pouliční sbírky konající se v 11 městech 
Jihočeského kraje) přálo počasí. Výtěžek Rolničkových dnů 2015 
dosáhl 207.950,- Kč, celkový výtěžek veřejné sbírky (Rolničkové 
dny + umístěné pokladničky + DMS) byl 238 tisíc Kč,

• dařilo se nám i při pořádání benefičních aktivit. Benefiční aukce 
obrazů klientů Rolničky v Táboře nám přinesla 112 tisíc korun na 
bezbariérovou úpravu našich mikrobusů, tradiční listopadová akce 
„Rolnička (si) koleduje“ v pražském Divadle Kampa s Jaroslavem 
Duškem přispěla na dopravu našich klientů částkou téměř 78 tisíc Kč,

• 150 tisíc Kč nám věnovalo 63 členů Klubu přátel Rolničky, 
kteří se zavázali Rolničku podporovat dlouhodobě, 254 tisíc nám 
věnovali další individuální dárci,

• 42 firem podpořilo Rolničku částkou 421 tisíc Kč.

Jmenný seznam všech, kdo nás podpořili a přejí si být jmenováni, 
naleznete na dalších stránkách této zprávy. Náš dík samozřejmě 
patří i těm, kteří si přáli zůstat v anonymitě.

A náš dík patří i všem zaměstnancům Rolničky, externím 
spolupracovníkům a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci, nadšení 
a obětavosti bychom těchto výsledků nikdy nedosáhli. 

Děkujeme! 

fundraising a public
relations

výroční zpráva 2015

foto Pavla Bártová
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Výsledovka k 31.12.2015 v tis. Kč / náklady 

501 spotřeba materiálu 1 331

502 spotřeba energií 687

507 DHIM 535

511 Opravy a udržování 270

512 Cestovné 36

513 Náklady na reprezentaci 3

516 Telefony,internet,poštovné 112

517 Drobný nehmotný majetek 5

518 Ostatní služby 1 693

521 Mzdové náklady 13 326

524 Zákonnné pojistné soc. a zdrav. 4 118

526 Školení a kurzy 91

527 Zákonné sociální náklady 122

528 Lékařské prohlídky 6

532 Daň z nemovitostí 1

538 Ostatní daně a poplatky 14

544 Úroky 21

545 Kurzové ztráty 5

547 Pojistné majetku 70

549 Finanční náklady 47

551 Odpisy 1157

581 Poskytnuté příspěvky ústředí 235

582 Poskytnuté příspěvky 9

 Náklady celkem 23 894
  

Výsledovka k 31.12.2015 v tis. Kč / výnosy 

601 Tržby za vlastní výrobky 1305

602 Tržby z prodeje služeb 7 549

603 Tržby  z hospodářské činnosti 119

613 Změna stavu výrobků 20

644 Úroky 21

648 Zútování fondů 1732

649 Jiné výnosy 26

681 Přijaté příspěvky 5

682 Přijaté nadační příspěvky 180

683 Dary 3

686 Dary nepeněžní 49

687 Přijaté příspěvky 5 180

691 Provozní dotace      6 782

692 Grant Jihočeský kraj 100

693 Provozní dotace MěÚ, OÚ 542

 Výnosy celkem 23 613

 Hospodářský výsledek -281

výroční zpráva 2015

finanční
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Rozvaha k 31.12.2015 v tis. Kč / aktiva 

21 Stavby 20 946

22 Samostatné movité věci 2 901

28 Drobný hmotný majetek 1 024

31 Pozemky 48

69 Ostat.dlouhodob.finanč.majetek 1 286

81 Oprávky ke stavbám -7 139

82 Oprávky k samos.movit.věcem -2 184

88 Oprávky k drob.hmot.majetku -1 024

112 Materiál na skladě 126

123 Výrobky 270

211 Pokladna 109

221 Účty v bankách 9 147

311 Odběratelé 610

314 Poskytnuté provozní zálohy 533

315 Pohledávky za klienty 370

335 Pohledávky za zaměstnanci 2

346 Nároky na dotace státní rozpočet 1399

381 Náklady příštích období 2

 Aktiva celkem 28426
   

Rozvaha k 31.12.2015 v tis. Kč / pasiva 

321 Dodavatelé 353

324 Přijaté zálohy 68

325 Ostatní závazky 17

331 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 1018

336 Zúčtování s OSSZ,  ZP 477

342 Ostatní přímé daně 45

349 Přijaté nadační příspěvky 210

379 Jiné závazky 8

389 Dohadné účty pasivní 522

901 Vlastní jmění 21 757

902 Vlastní jmění - nový HIM 4 145

911 Fondy 47

912 Peněžní fondy 631

915 Fond reprodukce 240

916 Fond rezervní 38

932 Neuhrazená ztráta min.let -1236

959 Ostatní dlouhodobé závazky 367

 Pasiva celkem 28707

 Hospodářský výsledek -281
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2015
(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 
chráněná dílna, chráněné bydlení.

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 31.12.2015 dle ČNB 27,025 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:            – 108 041,49 Kč          
Hospodářská činnost: – 172 677,56 Kč    

12. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 
k 1.12.2015 činil 66,08. Celkové mzdové náklady za rok 2015 činily 
13 326  tisíc Kč, z toho na řídící pracovníky 537 tisíc. Zákonné 
sociální a zdravotní pojištění 4 118 tisíc Kč, z toho na řídící 
pracovníky 183 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 2015 bylo vybráno 238 171 Kč.

14. Způsob vypořádání hospodaření období roku 2014: Po 
schválení účetní závěrky byla ztráta ve výši 211 951,72 Kč 
převedena 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 slevu nevyužíváme.

16. Významné skutečnosti ovlivňující hospodaření organizace: 
V roce 2015 jsme hospodařili s těmito dotacemi: Provozní dotace 
MPSV 6 713 900 Kč, Provozní dotace MV ČR 68 000 Kč, Provozní 
dotace obce 542 642 Kč, Grant Jihočeský kraj 100 000 Kč. V roce 
2015 jsme hospodařili s těmito příspěvky: Přijaté příspěvky OÚ, 
MěÚ 314 190 Kč, Přijaté příspěvky Úřad práce 4 870 647 Kč, 
Přijaté nadační příspěvky 180 186 Kč, Dary  52 316 Kč

17. V letošním roce byla provedena rekonsttrukce v objektu 
Světlogorská, Tábor  v hodnotě 486 769,50 Kč, prostor byl zařazen 
do užívání a otevřen Obchod dobré vůle.

18. Okamžik sestavení účetní závěrky v Soběslavi dne 11.3.2016

finanční
zpráva
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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. Pro dospělé osoby, které v minulosti 
nezískaly základy vzdělání, organizuje škola kurz pro doplnění 
základů vzdělání. 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 sociální dopravu).

Počty dětí a žáků
K 31. 12. 2015 navštěvovalo školu celkem 74 dětí a žáků z toho: 
mateřskou školu 20 dětí z toho 5 se zdravotním postižením;  
základní školu speciální 25 žáků; praktickou školu dvouletou 20 
žáků; kurz pro doplnění základů vzdělání 9 frekventantů.

Zaměstnanci
24 pedagogických pracovnic včetně ředitelky: 13 (10,53 úvazků) 
učitelek, 11 (9,0 úvazků)  asistentek pedagoga.

Události roku 2015
Navýšili jsme kapacitu základní školy speciální na 30 žáků.

Rekonstruovali jsme šatny v Mrázkově ulici.

Závěrečné zkoušky v praktické škole úspěšně vykonalo 6 žáků, kteří 
našli uplatnění v sociálně terapeutické dílně, a jedna žákyně začala 
pracovat v Obchodě dobré vůle v rámci pracovní rehabilitace.

Plán na rok 2016
Navýšíme kapacitu praktické školy.

Dokončíme úpravu zahrady v okolí školy v Mrázkově ulici.

Zrekonstruujeme výdejnu stravy.  

Další partneři Diakonie ČCE – středisko Rolnička

• I MY, o. p. s.,

• Farní sbor ČCE v Soběslavi

spolupracovali
jsme

Rolnička Soběslav

foto Pavla Bártová
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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 is a Christian care centre providing social, educational, 
therapeutic, working and physiotherapeutic services for both 
children and adults with different levels of disability, as well as to 
their families in the Tabor region, especially from the area around 
the town of Sobeslav.

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.

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. 

Main events of 2015

Ever since 1994 Rolnicka provides services to children and adults 
with mental and combined disabilities. Our mission is to guide our 
clients from childhood to adulthood and offer assistance reflecting 
changing needs of our clients.

In 2015 we focused on extension of our service portfolio in the 
field of employment for handicapped people. With kind support of 
Ceska sporitelna Foundation and proceeds from public charity we 
succeeding in opening our Good Will Store in Tabor. The Good Will 
Store is our second hand shop that employs people with disabilities 
and makes unwanted things useful again. The principle is simple - 
people give us their redundant but still functional things, we clean 
them and sell at low prices. Our shop has been opened since June 
2015 and it already has its regular donors as well as customers. 
In 2015 we have made another step towards provision of barrier 
free buses which bring our clients to Rolnicka´s day care facilities 
on daily basis.  Thanks to charitable auction of paintings made 
by our clients, held in Tábor, we are now able to offer transport to 
two clients on wheelchairs at the same time and all our buses are 
equipped with handles and steps for easier boarding of clients with 
reduced mobility. 

Rolnicka has also achieved some good results in sports and 
cultural activities.  Our last year´s success in sports is attributed to

annual report
summary
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the players of integrated Boccia team. The Rolnicka team (clients 
of our special school) placed 5th in the 1st South Bohemian iBoccia 
League and the Strelci team (adult clients of Rolnicka) are the last 
year´s winners of the 2nd South Bohemian League with granted 
progress to the 1st league.

From among our cultural event let´s mention the premiere of „About 
the Devil“ performance by our clients within the traditional charity 
event in the Kampa Theatre, Prague. 

In addition to these special events, we have provided 5 types 
of registered social services to over 100 clients aged 3 to 50 and 
keep improving quality of our services. We have organized several 
events for public, such as the Christmas and Easter markets, 
Rolnickovani - celebration of the International Children´s Day, 
Charity Auction in Kampa Theatre, Prague. Our Volunteer Centre 
organized the Dobrovol Multicultural Music Festival

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, +420 733 127 041. We really 
appreciate your help and support!

Rolnička Soběslav

foto Pavla Bártová
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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 • Bartáčková Blanka • Ben Aziza Gabriela • 
Březina Jaroslav •Bujňáková Sabina • Diasová Martina • Doležal 
Petr • Došková Pavla • Dvořák Ivo • Dvořáková Hana • Dvořáková 
Ludmila • Fišerová  Dagmar • Floriánová Pavla • Fricová Olina 
• Gajdolínová Dagmar • Gargulová Renata • Gränzmannová 
Libuše • Hajná Dana • Halama Ladislav • Hofmanová Larisa • 
Holcová Ivana • Hrouzová Lenka • Hrstková Veronika  • Hrušková 
Jitka • Chládková Vladimíra • Jacsová Miluše • Jircová Petra • 
Kadlecová Dana • Kadoch Milan • Kalibová Václava • Karkušová 
Jitka • Kašková Kateřina • Killianová Lenka • Klípová Lucie • 
Klváčková Jindra • Kmetíková Květuše • Kokrmentová Iva • 
Kolář Emil • Konyariková Marcela • Korandová Zdeňka • Kouba 
Jaroslav • Koubová Helena • Krejčí Dana • Kremlíková Miloslava • 
Krýslová Martina • Křivánek Pavel • Kumherová Emilie • Kunešová 
Barbora • Líkařová Hana • Lukuczová Hana • Macáková Monika 
• Mádr Pavel • Máchová Jaroslava • Maňáková Jaroslava • Mareš 
Štěpán • Marková Lucie • Maxerová Šárka • Melicharová Anna 
• Míchalová Pavlína • Míka Luboš • Míka Radek • Mišunová 
Kutilová Olga • Mojto Petr • Mrkvica Ivan • Nečasová Renata • 
Němcová Lucie • Neuschlová Marie • Novák Karel • Novák Petr 
• Nováková Lenka • Nováková Vlasta • Novotná Pavla • Novotný 
Lukáš • Pávková Romana • Pavlík Jaroslav • Pazourková Tereza 
• Pejšová Dagmar • Pičuginová  Klára • Piskač Jaroslav • 
Podráský Ladislav • Pokorná Jana • Pokorná Ludmila • Poláková 
Renata • Polánecký Jiří • Potměšil Petr • Prášková Jitka • 
Prchlíková Marie • Přibylová Vlasta • Fišerová  Dagmar • Račko 
Petr • Reichman Ladislav • Roubíčková Monika • Semrádová 
Jana • Slámová Jana • Smolková Radka • Smrčinová Zuzana 
• Spáčilová Lenka • Spadernová Jana • Stibor Jiří • Stránská 
Lenka • Sudová Růžena • Svitáková Gabriela • Svobodová Jiřina 
• Šedivá Helena • Šimáková Olga • Šimonová Martina • Šíp Jan • 
Šítalová Martina • Šlechta Jiří • Štefanová Drahoslava • Šutková 
Lucie • Ťoupalíková Dana • Vedralová Ilona • Vejdová Marcela • 
Viktorová Kamila • Zajíčková Sandra • Zemanová Magda • Zenkl 
Zbyněk • Žižka Jiří a všem zaměstnancům speciálních škol, 
externistům a dobrovolníkům.

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2015 podpořili finančním či 
věcným darem nebo s námi nějakým způsobem spolupracovali:

Firemní dárci
AGENTURA CYKLISTIKA s.r.o. • ALFAHAUS s.r.o. • ARMED 
STORE s.r.o. • Aslan CZ s. r. o • Ateliér 24 spol. s. r. o • Autoškola 
- Motoškola Petr Sluka • Barekol Čejkov s.r.o. • Briklis spol. s.r.o 
• COMETT  PLUS spol. s.r.o. • Delikomat, s.r.o. • E. ON Česká 
republika a.s. • ELKOM Zdeněk Vedral • FONTEA a.s. • Fair Credit 
International, SE •  GK Dvořáček geodetická kancelář • HAVANA 
Kafe Bar • HOCHTIEF CZ  •  Ivet.cz s.r.o. • Isolit - Bravo, spol. s 
r.o. • JARUŠEK, STRAKOVÁ and PARTNERS •  K.O.K. spol s r.o. 
• KALAS SPORTSWEAR s.r.o. • Kostnický dům s.r.o. • KOVOSVIT 
MAS a.s. • Medicco s.r.o.• MIRAGE DISTRIBUTION, s. r. o. • 
ORION knihy - hudba s.r.o. • PK Servis technické součásti s.r.o. • 
PRO-METAL s.r.o • Party Rental • Pekařství Cais s.r.o. • Rašelina 
a.s. • Röchling Engineering Plastics, s.r.o. • RUDI a.s. • Společnost 
přátel hasičů Tábora a Kostnice • Stáj na Dobré Vodě o.s. • Snášel 
Petr Silniční nákladní doprava • ŠVARC - Prodej nábytku • Švehla 
Ladislav - INSTALACE SERVIS  • Tarotex s.r.o. • TEPO-LD s.r.o. • 
Vialit Soběslav s.r.o. • VSP DATA a.s.

poděkování
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Individuální dárci
Mgr. Bláhová Kateřina • Blažková Lenka  • Bureš Zdeněk  • MUDr. 
Cmuntová Milena  • Mgr. Černá Vlasta • Durmanský Antonín • 
Dvořáková Jana • Dvořáková Jolana  • Hanigerová Drahomíra  • 
Bc. Haška Petr • Hlousek Jan • JUDr. Holub Jan • ThDr. Chadima 
Martin • Chrtová Magda • MUDr. Kališová Estera  • MVDr. Kameník 
Stanislav  • MUDr. Kárová Zdeňka • Ing. Kolář Milan  • Kolářová 
Pavlína • Kommová Pavla  • Ing. Korandová Květa • Kotlaříková 
Lada • Krešlová Hana • Kubíčková Marie • Mgr. Macáková Monika 
• Malá Eva • Ing. Maňásek František  • Maňásek Tomáš  • Marek 
Petr  • Masopust Jan  • Matějková Eva  • Mikolášek Tomáš • Ing. 
Mládek Petr • Molnár Pavel • Oppeltová Zdeňka  • Pallas Robert S.  
• Ptáčková Miroslava • Příplatová Václava  • Řezáčová Lenka • Ing. 
Skořepa Jiří  • MUDr. Staňková Hana  • Strnad Tomáš • Svatková 
Milena • RNDr. Sýkora Ladislav • Šín Roman • Ing. Šmíd Otakar  
• Švanda Michael • Ing. Veselý Vladislav  • Voborníková Eva • 
Vojířová Dita • Votavová Milena  • Zajíc Pavel  • Zalužanský Rudolf 
• Zapletalová Věra • Živná Blanka

Klub přátel Rolničky
Dr. med. Albrecht Stephan • MUDr. Altová Ivana • Bažantová Eva 
• Bělská Jitka • Blažek Radomír • Brada Vladimír • Budínová Rut 
• Dohnal Vítězslav Mgr. • Dvořáková Jiřina • Mgr. Eybert Pavel • 
Henych Petr • Hlasová Monika • Mgr. Hojná Tereza • Hoťová Anna • 
Hudlík Dušan • MUDr. Chabr Jan• Ježek Milan • Jurman Miroslav • 
Jílek Miloš • Kalimonovi Daniela a Vladimír • Keller Filip • Kleinová 
Lenka • Klímová Marta • Knotek Stanislav • Kotrbová Božena • 
PeaDr. Kotyzovi Bohumila a Vojtěch • Krejčí Zdeňka • Kubartová 
Alena • Lebedová Barbora • MUDr. Lejčko Jaromír • Lesslerová Jana 
• Ing. Maroušek Miroslav • Melicharová Alena • Mikolášková Dana 
• Molek Petr • JUDr. Ing. Morávek Libor Ph.D., LLM • Morávková 
Jitka • Mgr. Novotná Eliška PhD. • Nováková Jaroslava • Ouporová 
Anna • 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 • Štefan Josef • Ungrovi 
Jaroslava a Milan • Veselá Věra • Mgr. Viktorová Kamila • Ing. Vít 
Zbyněk • Vojtěchovská Olga • Wehleová Pavla • Zelenková Zdenka 
• Zenkl František • Obec Řípec • zaměstnanci Billa Tábor 

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, katedra psychologie 
a speciální pedagogiky České Budějovice • Základní škola 
Chýnov • Vysoká škola ekonomická, fakulta managementu, 
katedra společenských věd 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 • SOŠ 
Jindřichův Hradec

Nadace a jiné organizace poskytující granty
Diakonie ČCE • Jihočeský kraj • Město Sezimovo Ústí • Město 
Tábor • Nadace Charty 77 – Konto Bariéry • Nadační fond TESCO 
• NROS ze sbírky Pomozte dětem!

Další spolupracující organizace:
Skautský oddíl Bílý Měsíc, Sezimovo Ústí • Skautské oddíly 
Modřinky a Hajama,Tábor • Skautský oddíl Poutníci, Třeboň

Sbory ČCE
FS ČCE Jindřichův Hradec • FS ČCE Nové Město na Moravě

Rolnička Soběslav
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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 Jak nás podpořit,

• 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 nebo dárcovskou SMS s roční 
podporou,

• 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!

Odešlete dárcovskou SMS ve 
tvaru DMS ROLNICKA na číslo 
87777 (cena 30 Kč, Rolnička 
obdrží 28,50 Kč). Přispívat můžete 
pravidelně po dobu jednoho roku, 
SMS odešlete ve tvaru DMS ROK 
ROLNICKA na stejné číslo 87777, 
každý měsíc po dobu roku Vám 
bude automaticky odečteno 30 Kč. 

Více informací na www.darcovskasms.cz

podpořte 
nás

výroční zpráva 2015
foto Pavla Bártová
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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

jak šel čas 
v rolničce

Rolnička Soběslav
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