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SLOVO ÚVODEM

Vážení přátelé Rolničky,

rodiče, děti, uživatelé služeb, kolegové a kolegyně, dárci 
a podporovatelé, dobrovolníci, příznivci a donátoři, letošní podzim 
to bude již 20 let od chvíle, kdy Rolnička vznikla jako vize několika 
neobyčejných lidí. Lidí zapálených a odvážných pro změny 
ve společnosti, ale i v osobním a profesním životě. Na jedné 
straně to byli manželé Ruth a Zdeněk Šormovi společně s lidmi 
z místního sboru ČCE a na straně druhé 12 rodin pečujících o své 
děti se zdravotním postižením.  

Své úvodní slovo záměrně věnuji roku 2013. Ne snad proto,  
že by si rok 2012 nezasloužil pozornost, ale proto, že kulaté 
výročí nám nabízí neopakovatelnou příležitost. Příležitost 
ohlédnout se, zastavit, překvapeně a snad i s bázní z Boží moci 
si říci: “Je to možné? Tolik lidského snažení, práce, vzájemné 
důvěry i lásky.  Rok od roku přináší své pomyslné plody radosti, 
naplněná očekávání,  smysl, jistotu“. Vnímám to pozitivně, velmi 
pozitivně, a přitom jsem si vědom ceny ztrát, proher, zklamání, 
vyčerpání a  nejistot, kterým čelíme všichni bez ohledu na náš 
vztah k Rolničce. Napadá mě tedy, že je správné a žádoucí se 
v pokoře i radosti pokusit dovolat Božího požehnání pro naši 
společnou práci do dalších let. 
Přeji si za všechny z nás, aby čtenáři výroční zprávy při jejím 
listování poznali, že nelitujeme všedních dní naplněných 
obyčejnou prací, prostě proto, že naše společné snažení i hledání 
má smysl. 

Mgr. Karel Novák
ředitel střediska

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, 
co otevírá dveře zlu.
                Václav Havel



POSLÁNÍ
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.

KDO JSME

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 byla založena na podzim 1993 a své dveře otevřela 
v lednu 1994 jako denní centrum pro 12 dětí s postižením ze 
Soběslavi. V průběhu let se rozšiřovala nabídka služeb i počet 
klientů. Dnes navštěvuje Rolničku více než 80 dětí i dospělých 
s mentálním a kombinovaným postižením z celého Táborska. 
Registrovaných máme pět sociálních služeb – od roku 2007 
centrum denních služeb pro děti a mladistvé, centrum denních 
služeb pro dospělé, chráněné bydlení, od roku 2010 osobní 
asistenci a od roku 2012 sociálně terapeutickou dílnu. Nabízíme 
také zaměstnání v chráněné dílně a čajovně a dobrovolnické 
projekty. Při své činnosti úzce spolupracujeme s Mateřskou 
školou, základní školou speciální a praktickou školou Diakonie 
ČCE Rolnička Soběslav, která sídlí ve stejné budově. Klienti tak 
mají nejen potřebnou podporu v rámci sociálních služeb, ale 
zároveň si v Rolničce mohou splnit základní povinnou školní 
docházku, či rozšířit svou kvalifikaci v praktické škole.
V roce 2012 pracovalo ve středisku 73 zaměstnanců, na 
přepočtené pracovní úvazky 45,66 osob. Z toho v přímé 
péči pracovalo 27 zaměstnanců a 31 zaměstnanců bylo se  
zdravotním postižením.

Sociální služby:
Centrum denních služeb pro děti a mladistvé
Centrum denních služeb pro dospělé
Sociálně terapeutická dílna
Chráněné bydlení
Osobní asistence

Další činnosti:
Chráněná dílna, chráněné pracoviště 
Čajovna - kavárna Rolnička
Dobrovolnictví

Doplňkové služby:
Doprava mikrobusem
Rehabilitace a fyzioterapie
Výtvarný kroužek
Logopedie
Canisterapie
Boccia
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DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na činnost správní 
rady a střediska. V roce 2012 pracovala ve složení: Jana Háková, 
MUDr. Jan Chabr, Jitka Knotková, Ing. Jaromír Matoušek, 
Kateřina Růžičková, Dis. 

SPRÁVNÍ RADA

MANAGEMENT KONTAKTY

Je statutárním orgánem složeným z ředitele střediska a čtyř 
zástupců, kteří mají zkušenosti s řízením střediska. Jmenováni 
jsou správní radou Diakonie ČCE a zodpovídají za zabezpečení 
veškeré činnosti střediska. 
Mgr. Karel Novák, Mgr. Kamila Viktorová, Bc. Jiřina Svobodová, 
Mgr. Barbora Růžičková/ Ivan Mrkvica, Marcela Vejdová 

Recepce - 
spojovatelka

381 522 054
739 570 420

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

Projektová 
manažerka

Mgr. Monika Macáková
monika.macakova@rolnicka.cz

731 128 221

Fundraising 
a PR

Mgr. Kateřina Bláhová
fundraising@rolnicka.cz

733 127 041

CDS pro děti 
a mladistvé, 
osobní asistence

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

381 522 054

CDS pro 
dospělé

Mgr. Jitka Kyptová 
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
andrea.koblasova@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
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Správní a dozorčí rada DČCE Dozorčí rada střediska

Pracoviště
Bezděkova 105/I

Chráněné bydlení

Centrum
denních služeb

pro dospělé

Čajovna - kavárna

Chráněná dílna

Sociálně terapeutická
dílna

Dobrovolnické
centrum

Centrum
denních služeb

pro děti a mladistvé

Fundraising
a public relations

Osobní asistence

Projektový manager

THP

Správní rada střediska
(ředitel + 4 další členové)

Pracoviště
Mrázkova 700/III

Pracoviště
Bezděkova 122/I

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2012
Rolnička se v 19 roku existence rozvíjí dál. K nabídce současných 
služeb přidala od ledna 2012 jednu zvláště potřebnou – Sociálně 
terapeutickou dílnu.  Služba je zdarma určena dospělým lidem 
se zdravotním postižením, kteří chtějí dlouhodobě získávat nové 
pracovní návyky a dovednosti tak, aby byli schopni posléze 
pracovat na chráněném pracovním místě.  Vznik této služby 
byl motivován našimi dlouholetými zkušenostmi z práce s lidmi 
s mentálním postižením.
Ani jinde v Rolničce jsme nezaháleli, a tak v jednom z chráněných 
bytů byla zrekonstruovaná kuchyň, v centru denních služeb 
pro dospělé vznikla v hlavní místnosti odpočinková zóna 
a chráněné dílny mají novou podlahu a klimatizaci. Dobrovolnické 
centrum získalo akreditaci Ministerstva vnitra na v republice 
ojedinělý projekt „Klub dobrovolníků v knihovně“, kde se každý 
týden scházejí senioři a pomáhají vyrábět pomůcky pro tři 
místní neziskové organizace. Rolnička se stala certifikovaným 
pracovištěm pracujícím s konceptem Bazální stimulace®, které 
je garantováno Mezinárodní asociací Bazální stimulace® . Jde 
o zajímavou komplexní metodu podporující vnímání, komunikaci 
a pohybové schopnosti člověka, kterou využíváme zejména pro 
klienty s těžkým mentálním a kombinovaným postižením v Centru 
denních služeb pro děti a mladistvé. Chráněné dílny vytvořily 
nový katalog svých výrobků uveřejněný na webových stránkách 
Rolničky. Otevřely nová prodejní místa v Jindřichově Hradci, 
Písku a v Praze. Vozový park Rolničky se rozšířil o mikrobus 
Ford, a stávající mikrobus Mercedes Benz jsme opatřili plošinou 
pro bezbariérový převoz vozíčkářů.  Od skupiny ČEZ jsme získali 
Škodu Fabii na dovoz obědů i zajištění dalšího provozu střediska.  
Kromě tradičních akcí Rolničky pro veřejnost, jako jsou jarní 
a vánoční jarmark, oslava Dne dětí Rolničkování, předvánoční 
benefice v divadle Kampa v Praze a organizaci veřejné 
sbírky Rolničkové dny proběhly i dvě mimořádné aktivity. Na 
podzim jsme se stali společně s občanským sdružením Hestia 
spoluorganizátorem již 11. ročníku mezinárodní konference 
Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí. Diskutovalo se zde 
jak o rolích dobrovolníků při péči o potřebné staré lidi, tak 
o možnostech seniorů jako dobrovolníků. Druhou mimořádnou 
akcí bylo divadelní představení Čtyři dohody, které pro Rolničku 
zahrál v táborském divadle Jaroslav Dušek se svými kolegy. 
Výtěžek spolu s příspěvkem nadace Divoké Husy přesáhl 
200 000 korun a byl určen na zajištění každodenní dopravy 
klientů z jejich domovů do Rolničky a zpět. 
Všechny služby, které klientům nabízíme, se vám podrobněji 
pochlubí svými úspěchy na následujících stránkách. Z tohoto 
místa vás chceme za všechny pracovníky Rolničky pozvat na 
akce, které pro veřejnost pořádáme nebo přímo na návštěvu 
Rolničky. Uvítáme váš zájem, otázky i připomínky. 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 
rozvojových a volnočasových aktivit. Pravidelně si mohou 
zasportovat v kroužku boccii nebo v atletickém kroužku, výtvarně 
se vyjádřit při arteterapii. Se svými klíčovými pracovníky se 
věnují naplňování osobních cílů (např. nácviku oblékání, přípravě 
jednoduchého jídla apod.). V dopoledních i odpoledních hodinách 
probíhají individuální aktivizace /logopedie, fyzioterapie, masáže, 
arteterapie. Prostor věnujeme i relaxaci a odpočinku. Snažíme se 
vytvářet takové prostředí, ve kterém se uživatelé budou cítit dobře 
a spokojeně.

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 nebo praktickou školu. V roce 2012 tuto 
službu využívalo 43 uživatelů.

Hlavní události roku 2012
 ● Ukončili jsme projekt zaměřený na zvyšování kvality sociálních 

služeb, pracovníci absolvovali semináře zaměřené na 
individuální plánování, hledání vlastních zdrojů, první pomoc, 
podporované rozhodování atd. 

 ● Stali jsme se certifikovaným „Pracovištěm pracujícím 
s konceptem Bazální stimulace®. Certifikát je garantován 
Mezinárodní asociací Bazální stimulace® a má platnost na 
3 roky.

 ● Uspořádali jsme tradiční výstavu výtvarných prací našich 
klientů, vytvořených v arteterapeutické dílně a při výtvarné 
výchově, zúčastnili jsme se celorepublikového turnaje 
v boccie.

Plán do roku 2013
 ● Plánujeme třídenní kurz zaměřený na standardy kvality služeb 

v praxi.
 ● Nacvičujeme s klienty nové divadelní představení, které bude 

mít premiéru v rámci dvacetiletých oslav Rolničky.
 ● Hlavně společně chceme strávit hezký čas.
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
PRO DOSPĚLÉ

Poslání
Centrum denních služeb pro dospělé 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 atd. Pravidelně opakujeme 
i základní školní znalosti 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 panem farářem, který nás 
prostřednictvím biblických příběhů a písní seznamuje se základy 
křesťanství. 

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 jejich situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. V roce 2012 tuto službu využilo 15 uživatelů. 

Hlavní události roku 2012 
 ● V rámci hlavní místnosti jsme zařídili velmi oblíbenou 

odpočinkovou zónu pro klienty.
 ● Do programu jsme zařadili více praktických dovedností: 

častěji s klienty  společně nakupujeme, pereme, žehlíme, 
vaříme; a více se zaměřujeme na nácvik péče o vlastní osobu: 
hygiena, úprava zevnějšku. 

 ● Odpolední program jsme rozšířili o petanque a šipky.
 ● Intenzivněji spolupracujeme s rodinami našich uživatelů, tak 

že uživatelé naší služby mohou lépe naplňovat své potřeby 
a přání. 

Plán do roku 2013
 ● Uspořádáme masopustní průvod z vlastnoručně vyrobených 

masek  a navštívíme školu Rolnička.
 ● Týdenní letní pobyt v červnu organizačně zajistíme, tak aby 

ho mohly využít i klientky, které dříve nejezdily. Tím chceme 
odlehčit jejich rodinám v jejich celoroční péči. 

 ● Plánujeme společné setkání našich uživatelů, při kterém se 
blíže seznámí s fungováním centra a vzájemně si vymění 
zkušenosti. 
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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 šesti dospělým 
lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z celé České 
republiky žít běžný život v obvyklé bytové zástavbě v centru 
města Soběslav. 
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. Provázíme je životem tak, aby ho mohli 
prožít důstojně, podle svých představ a přání. 

Cílová skupina
Šest dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 
Jedná se o čtyři ženy a dva muže. Dvě ženy jsou na vozíku. 

Hlavní události roku 2012
 ● Vyměnily se nám 2 asistentky.  
 ● V bytě ve 3. patře máme novou kuchyň – lino, kuchyňskou 

linku, sporák, kterou jsme z velké části financovali z projektu 
„Čtení pomáhá“.

 ● Navštívili jsme Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, společně 
s dobrovolníky strávili dva pobyty na Vávrovce a absolvovali 
výlet do Prahy na prohlídku Orloje, Prašné brány a Muzea 
čokolády. 

Plán do roku 2013:

Plánujeme koupi třetího bytu v Soběslavi. 
 ● Předpokládáme rozšíření chráněného bydlení do  dvou bytů 

v Táboře
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA
Poslání
Sociálně terapeutická dílna podporuje dospělé osoby se zdravot-
ním 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 služba poskytovaná osobám 
se zdravotním postižením, které mají problém nalézt pracovní 
místo na otevřeném trhu práce. V průběhu dne se věnujeme 
zácviku v některých tradičních řemeslech. Jde například 
o práci v keramické dílně,  dřevodílně, šití, vyšívání ale také 
třídění odpadů, úklidové práce, expedice výrobků, telefonování 
a práce s počítačem. Učíme se dodržovat základní pravidla 
společenského chování v pracovním kolektivu, zásady 
bezpečnosti práce  a rozvíjíme odpovědnost za odvedenou práci.  

Cílová skupina
Služba je určena dospělým osobám ve věku od 18 do 60 let 
s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci se smyslovým 
či tělesným postižením. Jde o lidi, kteří chtějí dlouhodobě 
a pravidelně podporovat rozvoj svých pracovních návyků, rozvíjet 
své manuální i  sociálních dovedností a vytvářet přirozené vazby 
s okolím a s vrstevníky. V roce 2012 navštěvovalo tuto službu 
20 klientů.

Hlavní události roku 2012
 ● V lednu jsme zahájili provoz a klienti se seznamují s novými 

činnostmi  jako pletení  podsedáků, malba na dřevo, 
háčkování, práce na zahradě.

 ● V září přichází nová vedoucí služby, která k dosavadním 
činnostem přidává  šití panenek, pletení mobilovníků 
a rukavic, šití taštiček a pouzder na krk a výrobu magnetek. 

 ● V prosinci jsme vyhráli soutěž o vánoční přání a zhotovili pro 
ČCE 120 ks originálních přáníček.

 ● Na podzim jsme navštívili Sádky Soběslav, účastnili se výlovu 
rybníku v Třeboni a předvedli své výrobky na vánočních trzích 
v Táboře i v Soběslavi.

Plán do roku 2013
 ● V září zahájíme provoz sociálně terapeutické dílny v Táboře. 

Obě dílny budou spolupracovat a vzájemně se doplňovat.
 ● Upravíme zahradu, zvětšíme záhony a množství pěstovaných 

rostlin, které mohou být využity např. v čajovně.
 ● Chceme rozšířit spolupráci s dobrovolníky.
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OSOBNÍ ASISTENCE

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY (doplňkové)

Poslání
Posláním služby je poskytnout podporu v době školního 
vyučování dětem a žákům Mateřské školy, základní školy 
speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička, jež mají 
v důsledku svého postižení zvýšenou potřebu zajištění 
sebeobslužných a doprovodných činností, které nemůže zajistit 
během výuky pedagog školy. 
Osobní asistence umožňuje dětem a žákům s těžkým zdravotním 
postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního 
vyučování a ostatních aktivit, které škola pořádá. 

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 
společenských aktivit, které škola pořádá, zejména školy 
v přírodě.

Cílová skupina
Děti a žáci navštěvující Mateřskou školu, základní školu 
speciální a praktickou školu Diakonie ČCE Rolnička se středním, 
těžkým a hlubokým mentálním postižením nebo kombinací vad. 
Charakter a rozsah postižení těchto žáků vyžaduje v průběhu 
školní docházky zvýšenou potřebu zajištění sebeobslužných 
a doprovodných činností a pomoc druhé osoby. V roce 2012 naši 
službu využívalo 40 dětí a žáků.

Hlavní události roku 2012
 ● Osobní asistence probíhala v průběhu vyučování a při různých 

akcích.
 ● Uplatňovali jsme prvky konceptu Bazální stimulace.

Plán do roku 2013
 ● Pracovat s plným nasazením, přizpůsobovat péči 

individuálním potřebám žáků, vzdělávat se, hledat a rozvíjet 
možnosti nejen žáků, ale i asistentů.

Doprava – zpřístupňuje sociální služby Rolničky klientům do 
vzdálenosti 30 km od Soběslavi. Dopravu zajišťujeme dvěma 
vlastními mikrobusy. Na bezpečnost klientů v průběhu dopravy 
dohlíží asistent. Nabízíme i nácvik samostatné přepravy. 

Fyzioterapie – nabízí individuální i skupinové mobilizační 
a kondiční cvičení, masáže a pobyt ve vířivé vaně. Součástí 
rehabilitace jsou i pravidelné návštěvy bazénu.

Výtvarný kroužek – seznamuje klienty s výtvarnými technikami, 
učí je vyjadřovat myšlenky pomocí obrázků, rozvíjí představivost, 
jemnou motoriku, udržení pozornosti. 

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

Logopedie – zaměřuje se na nácvik správné výslovnosti, rozvoj 
komunikačních dovedností, či alternativních způsobů komunikace.

Boccia – sportovní hra podobná petangue uzpůsobená 
i sportovcům s těžším tělesným postižením. V Rolničce kroužek 
vznikl v roce 2008 nyní má 36 aktivních hráčů.
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CHRÁNĚNÁ DÍLNA
O chráněné dílně

Chráněná dílna vznikla v Rolničce v roce 1996 z potřeby 
poskytnout dospělým lidem s postižením pracovní uplatnění 
s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a potřeby. Měli jsme 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. 
V roce 2012 jsme  poskytli práci celkem 31 lidem.

Cílová skupina

Přes všechny legislativní změny jsme si ponechali název 
chráněné dílny jako pojmenování organizačního úseku, kde 
se zaměřujeme na rukodělnou produkci výrobků z keramiky, 
dřeva, textilu apod. V naší dílně pracují dospělí lidé převážně 
s mentálním, ale i jiným zdravotním  postižením. K 31.12.2012 
zde pod vedením mistrů pracovalo 15 zaměstnanců se změněnou 
pracovní schopností na 9,275 úvazku. 

Hlavní události roku 2012

 ● Ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře, jsme vyrobili 
dobové suvenýry, např. sadu replik středověké keramiky 
a figuríny v dobových kostýmech. Zhotovili jsme zmenšený 
model táborské sokolovny pro výstavu „ Paže tuž, vlasti služ“. 

 ● Pro město Tábor dodáváme suvenýr – „Běží liška k Táboru“ 
a v rámci projektu „Evoluce Ochrany fauny Votice“ jsme 
zhotovili modely ptáků ohrožených elektrickým vedením 
a modely stromů s živočichy, kteří na nich žijí.

 ● Zahájili jsme spolupráci s Muzeem čokolády a marcipánu Tábor. 

 ● Z větších zakázek můžeme zmínit 200 souprav hrnečků 
a talířků pro firmu Euronics a 100 souprav hrnečků a talířků 
pro nadaci ČEZ.

 ● Ve spolupráci s Diakonií ČCE - Střediskem humanitární 
a rozvojové pomoci jsme zahájili výrobu výrobků s africkou 
tematikou na podporu programu „Stavíme lidi na nohy“. 

 ● Inovovali jsme nabídku výrobků, které nabízíme na webu 
Rolničky. Vznikl nový katalog výrobků.

 ● Otevřeli jsme grafickou dílnu, která se zabývá zpracováváním 
tiskovin plakátů a rozjíždí výrobu kalendářů, diářů, karet atd.

Plán na rok 2013

 ● V rámci projektu „Šance“ nabídneme pracovní uplatnění 
4 zaměstnancům se zdravotním postižením. 

 ● Rozvineme spolupráci s dalšími muzei a informačními centry 
v různých městech.

 ● Zaměříme se na rozvoj grafické dílny. 

 ● Nabízíme Vám:
  možnost objednávky výrobků z katalogu na www.rolnicka.cz  
  či na www.fler.cz
  náhradní plnění dle § 81 zákona 435/2004Sb.,  
  o zaměstnanosti
  individuální práci na zakázku, originální balení výrobků dle  
  Vašeho přání, tvorbu originálních visaček s logy, tvorbu  
  sloganů dle přání.

11



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 hendikepem a oživuje kulturní dění v Soběslavi pravidelným 
pořádáním různorodých doprovodných programů, které jsou 
otevřeny široké veřejnosti.

Cílová skupina
V čajovně jsou zaměstnáni dospělí lidé s mentálním postižením. 

Hlavní události roku 2012
 ● Proběhl 2. ročník Dne dýní, kde jsme volili nejhezčí tykev.
 ● Každé dva měsíce jsme uspořádali v čajovně koncert. 
 ● Poskytujeme prostor pro výstavy, obvykle na dva měsíce.
 ● Proběhlo první kolo zácviku v projektu Šance.

 Plán do roku 2013
 ● Plánujeme rekonstrukci čajovny.
 ● V čajovně proběhne zácvikový program v rámci projektu 

Šance.
 ● Uspořádáme výstavu výrobků chráněných dílen, různé 

workshopy, přednášky, výstavy a v neposlední řadě Dýňový 
den.

Nabídka čajovny
Návštěvníkům čajovny nabízíme příjemné nekuřácké prostředí, 
letní venkovní posezení, pískoviště, 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 mnoha chutí, pochoutky a větší jídla jako 
saláty, arabský chléb, toasty nebo sladké mámení – oblíbený 
medovník pečený s láskou našich zaměstnanců, každý den 
čerstvé domácí koláče či buchty.
V čajovně jsou k prodeji i výrobky chráněné dílny Rolničky 
a knížky pro děti z nakladatelství BAOBAB. Místnost vedle 
čajovny je vhodná i pro soukromé akce a setkání. Je možné si 
ji pronajmout. Čajovna je otevřena v pondělí od 10 do14 hodin, 
v úterý a středu od 10 do17 hodin, ve čtvrtek a pátek od 10 do 22 
hodin.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Cílem dobrovolnického centra je vyhledávání, proškolování 
a vedení dobrovolníků, kteří pomáhají dětem, dospělým 
a seniorům s mentálním a zdravotním postižením na Táborsku.  
Dobrovolníky zajišťujeme pro Rolničku, Středisko rané péče pro 
jihočeský region, Senior dům v Soběslavi a občanské sdružení 
Nedoklubko. Dále organizujeme pomoc dobrovolníků při zajištění 
benefičních akcí pro Rolničku. 
Cílová skupina
Našimi dobrovolníky jsou převážně studenti středních škol 
ze Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a Tábora. V projektu Klub 
dobrovolníků pracujeme se seniory. 

Zaměření dobrovolnického centra
Dobrovolnické centrum nabízí tři dlouhodobé projekty. Projekt 
Kamarád pro volný čas je akreditovaný u Ministerstva vnitra 
dle zákona 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Proškolení 
dobrovolníci, většinou studenti středních škol, pravidelně 
jedenkrát týdně docházejí za lidmi s postižením a tráví s nimi 
volný čas podle jejich přání. V letošním roce se zapojilo 
32 studentů. V projektu Asistent při kroužcích  pomáhají 
3 dobrovolníci jednou týdně při sportovním kroužku Boccia 
v Rolničce. Tyto kroužky jsou určeny pro děti a dospělé 
s postižením. V Klubu dobrovolníků se 22 žen ze Soběslavi 
a okolí se pravidelně jednou týdně schází v Soběslavské 
knihovně a pomáhají zejména manuální výrobou Rolničce, 
Středisku rané péče, Nedoklubku. Nárazově pomáhají 
dobrovolníci při benefičních akcích nebo akcích pro veřejnost, 
které Rolnička nebo spolupracující organizace pořádají. Jde 
například o veřejnou sbírku Rolničkové dny, Rolničkování aneb 
Den dětí, víkendové pobyty klientů rané péče o.s. IMY. V letošním 
roce tak pomohlo 397 studentů. Celkem jsme v roce 2012 využili 
služeb 454 dobrovolníků. 

Hlavní události roku 2012
 ● Díky 365 dobrovolníkům jsme opět uspořádali veřejnou sbírku 

Rolničkové dny, při které se vybralo 180 770 Kč. 
 ● Projekt Klub dobrovolníků v knihovně získal akreditaci 

ministerstva vnitra. Projekt jsme prezentovali i na 
zahajovací konferenci k Evropskému roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity.  

 ● 17. - 18. září jsme společně s Hestií o.s. spoluorganizovali 
v Soběslavi mezinárodní konferenci na téma Dobrovolnictví 
v roce aktivního stárnutí.

 ● Od 19. do 24 srpna proběhl první týdenní prázdninový pobyt 
dobrovolníků a klientů s názvem „V pohybu“ na nedaleké 
Vávrovce. Tento projekt organizovali dobrovolníci, podpořila 
jej nadace Vodafon částkou 54 500 Kč a byl určen pro 45 lidí. 
Druhý víkendový pobyt klientů a dobrovolníků proběhl  
od 28. do 30. září a zúčastnilo se ho 45 lidí.

Plány do roku 2013
 ● V polovině dubna 2013 proběhne další ročník veřejné sbírky 

Rolničkové dny.
 ● Během letních prázdnin zorganizujeme další týdenní pobyt. 

Zúčastní se jej 45 dobrovolníků a klientů.  Tento projekt 
znovu pořádají sami dobrovolníci a Nadace O2 – Think Big jej 
podpořila  čáskou 64 000 Kč!

 ● V první polovině října spoluorganizujeme konferenci 
„Dobrovolnictví a veřejná služba“

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

Dobrovolnické projekty realizujeme i díky finanční podpoře
NROS ze sbírky Pomozte dětem! dotacím Ministerstva vnitra ČR, 
Nadaci ČEZ - Plníme přání ve spolupráci s Kontem bariery 77

13



FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS
Cílem fundraisingu je vyhledávání různých zdrojů příjmů 
a příležitostí ke spolupráci, spolupráce s dárci, administrace 
projektových žádostí a pořádání benefičních akcí. Public relations  
má za cíl zajistit dobrou informovanost a vztahy s veřejností.    

Dary, jiné příjmy, služby 

Firmy – 43 firem přispělo částkou 526 271 Kč

Kruh přátel Rolničky - 56 členů věnovalo 110 646 Kč 

Jednotlivci - 33 osob přispělo 94 030 Kč 

Granty, nadační a dotační příspěvky, projekty 

OP LZZ – Rolnička – nová šance pro osoby se zdravotním 
postižením 1 173 709 Kč

OP LZZ – partner o.s. Proutek 145 725 Kč

OP LZZ – Rozvoj pracovní integrace OZP v Táborském regionu  
126 322 Kč

Nadace OKD – Podpora pracovní integrace v Rolničce  
362 816 Kč (zahájeno 2011)

NROS ze sbírky Pomozte dětem! Neobyčejný kamarád  
281 940 Kč (zahájeno 2011)

Jihočeský kraj: Individuální projekt: Sociálně terapeutická dílna 
493 250 Kč  
    Sociálně terapeutická dílna 220 000 Kč  
    Osobní asistence ve škole 125 000 Kč

Ministerstvo vnitra ČR: Kamarád pro volný čas 90 000 Kč

Diakonie ČCE, Čtení pomáhá: Vaříme a pečeme bezpečně  
60 000 Kč

Nadace Divoké Husy: benefice Čtyři dohody 60 000 Kč

ERD 2011 „Dobrovolnictví pro všechny“ Klub dobrovolníků    
v knihovně  55 000 Kč (zahájeno 2011)

NROS ze sbírky Pomozte dětem: individuální projekt 35 000 Kč 
(zahájeno 2011)

Sezimovo Ústí 32 500 Kč

Nadace ČEZ: Vybavení pro chráněnou dílnu Rolnička 30 000 Kč 
(zahájeno 2011)

Tábor:Škola hrou s Husitským muzeem 15 000 Kč

Benefiční aktivity, kampaně a veřejná sbírka 

ČCErolniČCE aneb Vánoce s Rolničkou 140 912 Kč

Dražba Rolnička v Praze s Jaroslavem Duškem v Divadle Kampa 
30 500 Kč

Benefiční představení Jaroslava Duška Čtyři dohody  165 733 Kč

Internetová aukce na www.aukce.diakoniecce.cz 14 370 Kč

Veřejná sbírka: Rolničkové dny 180 770 Kč 
Dárcovská SMS 9 558 Kč

Public relations

Spolupracovali jsme s tištěnými médii i rádii. Při konání důležitých 
událostí jsme vydávali tiskové zprávy, příznivce Rolničky jsme 
informovali pomocí elektronických zpráv. Vydali jsme dva 
elektronické zpravodaje a výroční zprávu za rok 2011. Součástí 
práce byla i tvorba grafických návrhů propagačních materiálů 
střediska, pozvánek na akce, aktualizace internetových stránek 
a provádění akcemi Rolničky. 
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FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS

Projekt: Rolnička – nová šance pro osoby se zdravotním 
postižením

číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00008

Období realizace: 1.5.2012 – 30.4.2014, celkem 24 měsíců

Celkové náklady projektu: 3 821 333 Kč  
( v roce 2012 čerpáno 1 173 709 Kč)

Komu je projekt určen

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením 
(OZP), které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány 
invalidními ve třetím stupni (tzn. plně invalidní) z důvodu 
mentálního a kombinovaného postižení a osoby částečně 
invalidní z důvodů jiného zdravotního postižení. Projekt je 
otevřen i osobám, které jsou rozhodnutím úřadu práce uznány 
zdravotně znevýhodněnými. Předpokládáme zapojení absolventů 
speciálních škol a dalších osob se zdravotním znevýhodněním.

Cíle projektu

 ● Hlavním cílem projektu je zlepšit pracovní integraci osob se 
zdravotním postižením.

 ● Vytvořit nová pracovní místa pro osoby se zdravotním 
postižením.

 ● Zvýšit odbornou kvalifikaci cílové skupiny.

 ● Pomocí speciálního vzdělávacího a motivačního programu 
zvýšit šance OZP na trhu práce. 

 ● Získat pracovní dovednosti pro osoby bez praxe.

 ● Připravit osoby s postižením na jejich novou roli zaměstnance.

 ● Podpořit udržitelnost vytvořených pracovních míst pro OZP na 
chráněném trhu práce.

V roce 2012 jsme uskutečnili tyto aktivity

 ● Bilanční a pracovní diagnostika. 

 ● Základní pracovní program a praktické kurzy v chráněné dílně.

 ● Motivační kurzy a odborné vzdělávání.

 ● Pracovní místa na zkoušku, pracovní praxe.

 ● Vstup na trh práce – nová místa na chráněném i běžném trhu 
práce.

Výstupy projektu v roce 2012

 ● Celkem bylo projektem podpořeno 19 osob se zdravotním 
postižením.

 ● Čtyři osoby z cílové skupiny získaly nové pracovní místo 
v Rolničce.

 ● Vznik grafické dílny.

 ● Rekonstrukce podlah a instalace klimatizačního kompletu 
v chráněné dílně.

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.3.3 Integrace sociálně 
vyloučených skupin na trh práce.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím 
OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Rozvaha k 31.12.2012 v tis. Kč  / Aktiva       
021 Stavby 18 396
022 Samostatné movité věci 2 383
028 Drobný hmotný majetek 1 451
031 Pozemky 49
042 Nedokončený dlouhod.majetek 539
069 Ostat.dlouhodob.finanč.majetek 1 286
081 Oprávky ke stavbám -5 096
082 Oprávky k samos.movit.věcem -1 330

088 Oprávky k drob.hmot.majetku -1 451
112 Materiál na skladě 132
123 Výrobky 196
211 Pokladna 40
221 Účty v bankách 7 663
311 Odběratelé 274
314 Poskytnuté provozní zálohy 76
315 Pohledávky za klienty 314
348 Nároky na dotace 3 366
349 Nároky na nadační příspěvky 42
381 Náklady příštích období 69

Aktiva celkem 28 399
 

Rozvaha k 31.12.2012 v tis. Kč  / Pasiva       
321 Dodavatelé 229
324 Přijaté zálohy 94
325 Ostatní závazky 10
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 641
336 Zúčtování s OSSZ,  ZP 307
342 Ostatní přímé daně 36
379 Jiné závazky 2
382 Účet časového rozlišení dotace 2 648
389 Dohadné účty pasivní 48
901 Vlastní jmění 21 160
902 Vlastní jmění - nový HIM 1 979
911 Fondy 51
912 Peněžní fondy 987
913 Fond materiálový 569
915 Fond reprodukce 240
916 Fond rezervní 38
932 Neuhrazená ztráta min.let -186

Pasiva celkem 28853
 Hospodářský výsledek -454

 

Výsledovka k 31.12.2012 v tis. Kč / Náklady  
501 spotřeba materiálu 1 095
502 spotřeba energií 380
507 DHIM 531
511 Opravy a udržování 107
512 Cestovné 64
513 Náklady na reprezentaci 1
516 Telefony,internet,poštovné 124
517 Drobný nehmotný majetek 48
518 Ostatní služby 1 687
521 Mzdové náklady 8 444
524 Zákonnné pojistné soc. a zdrav. 2 672
526 Školení a kurzy 35
527 Zákonné sociální náklady 113
528 Lékařské prohlídky 12
532 Daň z nemovitostí 1
538 Ostatní daně a poplatky 9
545 Kurzové ztráty 5
547 Pojistné majetku 51
549 Finanční náklady 60
551 Odpisy 949
581 Poskytnuté příspěvky ústředí 50
582 Poskytnuté příspěvky 36

Náklady celkem 16 474
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Výsledovka k 31.12.2012 v tis. Kč / Výnosy    
601 Tržby za vlastní výrobky 981
602 Tržby z prodeje služeb 4 195
603 Tržby  z hospodářské činnosti 456
613 Změna stavu výrobků 36
644 Úroky 13
648 Zútování fondů 28
652 Tržby z prodeje dlouhodob.majetku 3
681 Přijaté příspěvky 25
682 Přijaté nadační příspěvky 574
683 Dary 326
686 Dary nepeněžní 22
687 Přijaté příspěvky

           OÚ, MěÚ             247
           Úřad práce       1 677

1 924

691 Provozní dotace      MPSV                  5 271
                                MV ČR                     90
                                Granty OPLZZ     1 446
                                Ostatní                    136

6 943

693 Provozní dotace MěÚ, OÚ 494
Výnosy celkem 16 020
Hospodářský výsledek -454
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Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2012 
(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. Zdravotní a pedagogická péče, 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: Kateřina Růžičková 
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 30.12.2012 dle ČNB 25,80 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: - 632 927,52 Kč           
Hospodářská činnost: 179 176,48  Kč.    

12. Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 
k 31.12.2012 činil 51,16. Celkové mzdové náklady za rok 2012 
činily 8 444 tisíc Kč, z toho na řídící pracovníky 463 tisíc Kč. 
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 672 tisíc Kč, z toho 
na řídící pracovníky 158 tisíc Kč.

13. Přehled o veřejných sbírkách: Sbírka Rolničkové dni 
na zajištění každodenní dopravy dětí s mentálním 
a kombinovaným postižením z Táborska do Rolničky 
a následné zajištění komplexních služeb. Ohlášena dne 
1.3.2011 s účinností na 3 roky. Vybráno bylo 180 770 Kč. 
Dárcovská SMS vynesla 9 558 Kč.

14. Způsob vypořádání hospodaření období roku 2011: 
Po schválení účetní závěrky byla ztráta ve výši 25 502,34  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. Vypočítaný nárok 
na slevu činí 656 520 Kč, uplatněná sleva na dani 36 100 Kč.

16. Významné skutečnosti ovlivňující hospodaření organizace: 
V roce 2012 jsme hospodařili s finančními zdroji z prostředků EU 
- operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, číslo 
globálního grantu CZ.1.04/3.3.05/31,00018 ve výši 126 321,55 Kč; 
- operační program Lidské zdroje a zaměstnanost jako 
partner o.s. Proutek ve výši Kč 145 725 Kč; 
- operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, číslo globálního 
grantu CZ.1.04./3.3.05/75.00008 ve výši 1 173 708,92 Kč.                                 

17. V letošním roce byla zakoupena a uvedena do provozu 
nájezdová rampa včetně ukotvení do vozidla Mercedes 
v hodnotě 82 002 Kč, byl zakoupen osobní automobil Ford 
Transit v hodnotě 387 239 Kč a darem jsme získali osobní 
automobil Škoda Fabie v hodnotě 115 000 Kč.

18. Okamžik sestavení účetní závěrky v Soběslavi dne 19.3.2013.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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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. 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. 2012 navštěvovalo školu celkem 55 dětí a žáků z toho: 
mateřskou školu 13 dětí z toho 5 se zdravotním postižením; 
přípravný stupeň 8 dětí; základní školu speciální 20 žáků; 
praktickou školu dvouletou 12 žáků; kurz pro doplnění základů 
vzdělání 2 frekventanti.

Zaměstnanci
17 pedagogických pracovnic: 8 učitelek, 8 asistentek pedagoga 
a učitelka odborného výcviku.

Události roku 2012
 ● Zařadili jsme nový obor vzdělání – praktická škola dvouletá 

s celkovou kapacitou 20 žáků.
 ● Realizovali jsme projekt EU – Peníze školám, díky kterému 

škola získala nové počítačové vybavení, multifunkční tiskárnu 
a řadu výukových  programů.

 ● Zařadili jsme do výuky iPady – multimediální počítače typu 
tablet, jehož jednotlivé vzdělávací aplikace mohou podpořit 
rozumový vývoj dítěte nebo umožnit alternativní komunikaci.

 ● V rámci rozvojového programu „ Kompenzační pomůcky 
pro žáky se zdravotním postižením“ jsme získali 65 000 Kč 
a zakoupili didaktické a rehabilitační pomůcky.

Plán na rok 2013
 ● Otevřeme Praktickou školu dvouletou – odloučené pracoviště 

v Táboře s kapacitou 8 žáků.
 ● Zrealizujeme rekonstrukci dětského hřiště na zahradě školy.

Za středisko děkujeme ředitelce i všem zaměstnancům školy 
za celoroční výbornou spolupráci!

Další partneři Diakonie Rolnička:
„IMY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. ze Soběslavi; 
Sbor českobratrské církve evangelické v Soběslavi; Občanské 
sdružení SOANZ z Tábora; Občanské sdružení Proutek z Plasné 
projektem OP LZZ Komplexní přístup ke kvalitě v Rolničce 
a Proutku.
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ANNUAL REPORT /SUMMARY/
Our mission 
We are all different, but we all come under the same heading. 
Every human being is unique and deserves to be equally 
respected.
Rolnicka is a Christian care center providing social, educational, 
therapeutic, working and rehabilitative services for both children 
and adults with different levels of disability, as well as to their 
families in the Tabor region, and especially from the area 
surrounding town of Sobeslav.
Rolnicka enables to anyone requiring special help to reach the 
maximum in their personal life, and live there where they can 
consider themselves at home close to their families and friends.
To achieve all this we need your support.

What is Rolnicka
Rolnicka is one of the centers of the Deaconia of the Evangelical 
Church of Czech Brethern (DECCB) and offers primarily social 
services for children and adults with mental and combined 
afflictions. Rolnicka is registered by Ministry of Culture Czech 
republic under 9-293/2003-15222 from 24th of September 2003 
as an ecclesiastic juridical person.
Rolnicka was founded in autumn of 1993. Its doors opened 
in January 1994 as a daily care center for 12 children with 
afflictions in Sobeslav. During the years the offer of services was 
extended and the number of clients went up. Nowadays more 
than 60 children and adults with mental and combined afflictions 
from all Tabor region have been visiting Rolnicka. We have 
5 registered types of social services from 2007: the center of daily 
activities for children and teenagers, center of daily activities 
for adults, sheltered housing, social therapeutic workshops and 
personal assistance.  We also offer sheltered workshop in the 
tea room and volunteer projects. Within our activities we closely 
cooperate with the kindergarten and special primary school 
of DECCB Sobeslav, which are both settled in the same building. 
The clients not only receive needed support in the framework of 
social services, but at the same time they can fulfil their primary 
school attendance or extend their classification in practical school. 

Main events in 2012
Rolnička in its 19 years of age is adult, however still developing. 
The offer of its services was extended with one important addition 
in January 2012: social therapeutic workshops. The workshops 
are intended for adults with disabilities who wish to master new 
working habits and skills on a long-term basis, so that they are 
able to get a sheltered employment post. Introduction of this 
service was inspired by our rich experience in work with mentally 
challenged people.
Other activities of Rolnička were not idle either, and a kitchen was 
reconstructed in one of the sheltered apartments, a new rest area 
was built in the main room of the center of daily service for adults, 
and new floors and air-conditioning were installed in the sheltered 
workshops. The center for volunteers obtained the accreditation 
of the Ministry of Interior for a unique project named “Library 
Volunteer Club”, where senior citizens meet every week and help 
in manufacturing aids for three local non-profit organizations. 
Rolnička became a certified workplace using the concept of Basic 
Stimulation®, guaranteed by the International Association of Basic 
Stimulation®. This is an interesting and comprehensive method 
supporting perception, communication and motion abilities and 
is used particularly for clients with severe mental and combined 
disability. Sheltered workshops created a new catalogue of 
their products, which is available on Rolnička’s website, and 
they opened new retail outlets in Jindřichův Hradec, Písek and 
Prague. Our fleet was added a Ford minivan, because we took 
over the entire transportation of our clients from our contractual 
carrier SOANZ. ČEZ group donated a Škoda Fabia for delivery of 
lunches for Rolnička’s kindergarten and school.
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ANNUAL REPORT /SUMMARY/
In addition to traditional events organized by Rolnička for the 
public, such as spring and Christmas fair, Rolničkování – the 
celebration of Children’s Day, Christmas charitable concert 
in Kampa Theater in Prague and the organization of public 
collections Rolnička Days, there were also two special activities. 
Together with Hestia, we became co-organizers of the 11th year 
of the international conference “Volunteering in the Year for Active 
Ageing”. The role of volunteers in the provision of care for old 
people in need, as well as volunteering opportunities for senior 
citizens were discussed. Another outstanding event was the 
theater arrangement of “Four Agreements” performed by Jaroslav 
Dušek and his colleagues in the local theater. The proceeds, 
together with the contribution from Divoké Husy foundation 
exceeded CZK 200,000, and were designed to provide daily 
transport of clients from their homes to Rolnička and back.
You can read about all the services that we offer our clients in 
more detail on the following pages. We would like to take this 
opportunity and invite you to the events that we organize for 
the public or to a visit to Rolnička. We welcome your interest, 
questions and comments. Our door is always open to you!

Do you want and can give a support to Rolnicka’s activities?
 ● You can send a financial gift to IBAN: 

CZ8168000000004200192658, SWIFT(BIC):VBOECZ2X
 ● Become a regular donor and enter 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 ask them to make 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 are really appreciate your help and 
support!
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří Rolničku různými způsoby 
podporujete. Respektujeme přání některých z vás neuveřejnit 
vaše jméno či nás obdarovat anonymně. 

Děkujeme také našim uživatelům a jejich rodinám za milou 
spolupráci. 

Děkujeme našim zaměstnancům za práci, radost, nadšení, 
trpělivost a velké nasazení:

Baloghová Martina, Bartáčková Blanka, Bláhová Kateřina, 
Došková Pavla, Drda Daniel, Drsová Marcela,  Dvořáková Hana, 
Dvořáková Ludmila, Fricová Olina, Gargulová Renata, Halama 
Ladislav, Hofmanová Larisa, Hunalová Petra, Horáková Jana, 
Hrouzová Lenka, Kadlecová Dana, Karkušová Jitka, Kašková 
Kateřina, Koblasová Andrea, Kocourek Jan, Kokrmentová Iva, 
Komma Janovská Marika, Konyariková Marcela, Korčáková 
Leona,  Krausová Vladěna, Krejčů Jana, Kremlíková Miloslava, 
Kriegová Zdeňka, Krýslová Martina, Kryštůfková Pavlína, 
Křivánek Pavel, Kumherová Emilie, Kunešová Barbora, Kyptová 
Jitka, Lukuczová Hana, Macáková Monika, Málková Pavlína, 
Mareš Štěpán, Míchalová Pavlína, Míka Radek, Mišunová 
Kutilová  Olga, Mojto Petr, Mrkvica Ivan, Myslivec Martin, 
Nedbálková Petra, Němcová Lucie, Novák Karel, Novák Petr, 
Novotný Lukáš, Otec Jiří, Palečková Zdeňka, Pátková Hana, 
Pejšová Dagmar, Piskač Jaroslav, Pokorná Jana, Prášková 
Jitka, Prchlíková Marie, Reichman Ladislav, Rejtharová Simona, 
Růžičková Barbora, Smolková Radka, Smrčinová Zuzana, 
Spadernová Jana, Stibor Jiří, Svitáková Gabriela, Svobodová 
Jiřina, Šimonová Martina, Šindelářová Jana, Šítalová Martina, 
Šlechta Jiří, Štefanová Drahoslava, Šubrt Libor, Trubač Vít, 
Valentová Iveta, Vejdová Marcela,  Viktorová Kamila, Zajíčková 
Sandra, Zemanová Magda, Zemanová Soňa, Zenkl Zbyněk, Žižka 
Jiří, Žižková Božena 

a dále všem zaměstnancům speciální školy, externistům 
a dobrovolníkům.

Děkujeme těmto společnostem, obcím, organizacím 
i soukromým osobám za štědrost, podporu a spolupráci:

Abalon s.r.o., Advokátní kancelář Mgr. Lukáš Pech, Albrecht 
Stephan, Altová Iva, Anaon o.s., Autoškola-Motoškola Petr Sluka

Balóny Kubíček spol. s r.o., Bendová Cipínová Štěpánka, Běleč, 
Bělská Jitka, Biskupské gymnázium J.N.Neumana v Českých 
Budějovicích, Bláha Jindřich, Blatské muzeum v Soběslavi, 
Blažková Lenka, Bohuslávek Josef, Borkovice, Borotín, Brada 
Vladimír, Budínová Rut

Comett Plus spol. s r.o.

Česká televize, České houby a.s., Český rozhlas, ČEZ správa 
majetku s.r.o., Čistecká Lucie, ČTK

Delikomat s.r.o, Diakonie ČCE,  Dírná, Divadlo Kampa Praha, 
DK Open  spol. s r.o., Dohnal Vítězslav, Dolní Hrachovice, 
Doložílková Eva, Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o, Dušek 
Jaroslav, Dvořáková Jolana, Dytrychovi

Eybert Pavel

Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě, Farní sbor ČCE 
Soběslav, Farní sbory ČCE ČR,  Focus Tábor o.s.

Gymnázium v Soběslavi, Gymnázium Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci

Hanigerová Drahomíra, Heaven Riders Bohemia o.s., www.
helpnet.cz, Henych Petr, Hestia o.s., Hlasová Monika, Hojná 
Tereza,  HP Tronic Zlín s.r.o., Hudlíková Jaroslava, Husitské 
muzeum Tábor

Obec Chotoviny
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PODĚKOVÁNÍ
„I MY“ sdružení pro podporu lidí s postižením o.s., Informační 
centrum Veselí nad Lužnicí, 

Janečková Marcela, Jarušek Jiří, Ježek Milan, Jednota OD Tábor, 
Jílek Miloš, Jinos-Agro s.r.o.

Kalimonovi Daniela a Vladimír, Kameník Stanislav, Kate Tábor 
s.r.o., Keller Filip, Kleinová Lenka,  Klenovice, Klímová Marta, 
Kolář Milan, Komárov, Kotrbová Božena, Kotyzovi Bohumila 
a Vojtěch, Kovandovi s.r.o. BonBon, Krejčí Zdeňka, Kroca, 
Krešlová Hana, Křemenová Ivana, Kubartová Alena, Kubíčkovi 
Marie a Pavel, Kulturní dům města Soběslavi

Lebedová Barbora, Lejčko Jaromír, Lesslerová Jana

Malá Eva, Malšice, Malý Antonín, Maroušek Miroslav, Maříková 
Květa, Matějková Eva, Melicharová Alena, MF DNES – Jižní 
Čechy, Městská knihovna Soběslav, Městská knihovna Tábor, 
Městská policie Soběslav, Mikolášková Dana, Mládek Petr, Mlch 
Vladimír, Morávek Libor, Morávková Jitka, www.muzes.cz, Obec 
Myslkovice

Nadace ČEZ, Nováková Jaroslava, Novotná Eliška

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická v Táboře, 
Obchodní akademie v Třeboni, Ochrana fauny České republiky, 
Ochranný svaz autorský, Oppeltová Zdeňka, Orion knihy-hudba 
s.r.o, , www.osnoviny.cz , Ouporová Anna, Ožvald Robert

Pekárna Václav Kotyza s.r.o., penzion Pohoda Český Krumlov, 
Peterka Tomáš, Plecháček Martin, Podlaha František, Proutek 
o.s., Příplatová Václava

Rádio Blaník, Rádio Faktor, Rádio Proglas, Roudná, Růžička 
Tomáš, Růžičková Kateřina, Rybářová Marie, Rybářství Třeboň 
Hld. a.s.

Řeznictví Jan Marcilis, Řeznictví Jiří Čáp, Řípec, 

Samcová Antonie, Sanoma Media Praha s.r.o., Sezimovo Ústí, 
Schwarzenberg Karel, Siemens s.r.o., Skleněná bižuterie a.s. 
BEADWORLD, Skalice, Skautský oddíl v Jindřichově Hradci, 
Skautský oddíl v Sezimově Ústí, Skautský oddíl v Táboře, 
Skořepa Jiří, Slabí Marek a Dana, Smržová Ludmila, Snášel 
Petr silniční motorová doprava, Soběslav, Soběslavská Hláska, 
Staňková Hana, Stejskalová Věra, Stibalová Kateřina, Strunecká 
Jana, Středisko Rožmberské růže Junák v Třeboni, Střední 
odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve 
Veselí nad Lužnicí, Střední škola obchodu, služeb a podnikání 
a vyšší odborná škola v Českých Budějovicích, Střední škola 
spojů a informatiky v Táboře, Střední uměleckoprůmyslová škola 
v Bechyni, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola 
v Českých Budějovicích, Střední zdravotnická škola v Táboře, 
Svoboda Jan 

Šlechta s.r.o., Šmajcl Jan, Šmíd Otakar, Šormová Ruth, Štefan 
Josef, Štefanovi Josef a Růžena, Štěpán Josef

Tábor, Táborsko, Táborský deník, Technické služby města 
Soběslavi, Tepo-LD s.r.o., TH Kaffee s.r.o, Tiskárna Java Jan 
Váňa, TJ Vodní stavby Tábor, Ing. Roman Tomec – distribuce 
Barekol, Transfinance a.s., Trio Soběslav s.r.o., Turovec

Učitelské noviny, Ungrovi Jaroslava a Milan, Urbánek Milan, Úřad 
práce Tábor

Váchová Ivana, Veselá Věra, Veselí nad Lužnicí, Veselsko, 
Vivienne s.r.o., Viktorová Kamila, Vít Zbyněk, Vlastiboř, vojáci 
42. mechanizovaného praporu Tábor, Vyšší odborná škola 
a střední zemědělská škola v Táboře, 

Zajíc Pavel, Základní škola v Chýnově, Zdravotně sociální 
fakulta v Českých Budějovicích, Zdravotnická záchranná služba 
Jihočeského kraje, Zelenková Zdena, Zenklová Alena, 

Želeč, Žíšov
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PODPOŘTE NÁS
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 www.rolnicka.cz pod 
odkazem Jak nás podpořit.

 ● věnujte finanční částku na účet darů 42 00 19 26 58 / 6800 
Volksbank CZ,

 ● věnujte nám věcný dar, službu, dobrovolnou práci,
 ● zašlete dárcovskou SMS nebo dárcovskou SMS s roční 

podporou,
 ● kupte si výrobek chráněné dílny, zadejte dílně práci na 

zakázku, využijte možnosti náhradního plnění,
 ● 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 27 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.
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14.září 1993:  
založení Rolničky - jednoho ze středisek Diakonie ČCE,
rok 1994: 
zahájen provoz denního centra pro 12 dětí s postižením ze 
Soběslavi a okolí, první ředitelkou je Mgr. Ruth Šormová, 
rok 1995:  
MŠMT ČR zařadilo do sítě škol Církevní speciální školy pro žáky 
s více vadami při středisku Rolnička, získán první mikrobus Ford 
Transit pro zpřístupnění služeb i dětem ze vzdálenějších obcí,
rok 1996:  
počátek chráněné dílny, získán nový mikrobus Mercedes Benz 
pro dopravu klientů,
rok 1997:  
Mgr. Ruth Šormová odchází na mateřskou dovolenou, zastupující 
ředitelkou je PaedDr.Drahomíra Blažková,
rok 1998:  
zastupujícím ředitelem je jmenován Pavel Kutil, zakoupen více 
než sto let starý dům a vypracována studie na jeho přestavbu, 
uspořádán první jarní rolničkový ples,
rok 1999: 
krácení dotace MPSV ČR přineslo úsporná opatření, uspořádán 
první adventní jarmark,
rok 2000: 
započala rekonstrukce domu,
rok 2001: 
stěhování Rolničky z Jiráskovy ulice do Mrázkovy, nový 
prozatímní ředitel je Mgr. Karel Novák, nově je jmenována 
samostatná ředitelka školy Mgr. Kamila Hnojnová,
rok 2002:
počátky veřejné sbírky Rolničkový den a adventní kampaně 
ČCErolniČCE, zpracován strategický plán pro budoucí období,
rok 2003: 
první Velikonoční jarmark pořádaný společně s občanským 
sdružením „I MY“,
rok 2004:
dokončení rekonstrukce domu, ředitelem je jmenován dosud 
zastupující Mgr. Karel Novák, zahájen provoz centra denních 
služeb pro dospělé,
rok 2005: 
otevřeno první chráněné bydlení Rolničky,  zahájen provoz 
čajovny – kavárny, dochází k právnímu oddělení škol,
rok 2006: 
do rejstříku škol je zařazena praktická škola s kapacitou 
osmi žáků, činnost ukončuje představenstvo, aby ho v příštím 
roce jako nový statutární orgán nahradila správní rada a kontrolní 
orgán dozorčí rada,
rok 2007: 
první výstava obrazů z arteterapie s dražbou v Praze v Divadle 
Na zábradlí, vypracován nový strategický plán do roku 2011,
rok 2008:
oslava 15 let od založení, zakoupení bytu 4+1 v běžné zástavbě 
města pro nové chráněné bydlení, započata sbírka na nový 
mikrobus a na úhradu nákladů na pořízení a rekonstrukci bytu,
rok 2009:
přesun chráněného bydlení z domu pro dospělé klienty do běžné 
zástavby Soběslavi,
rok 2010: 
zakoupení nového mikrobusu pro dopravu dětí, registrace čtvrté 
sociální služby osobní asistence.
rok 2011: 
vytvoření tří pracovních míst pro osoby s mentálním postižením 
na volném trhu práce, přijetí třetího strategického plánu na období 
2011 - 2013. 
rok 2012: registrace páté sociální služby sociálně terapeutické 
dílny, zakoupení druhého mikrobusu pro dopravu klientů

JAK ŠEL ČAS V ROLNIČCE
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Unios CB spol. s.r.o. Český Krumlov 
Zámek 57, I. Nádvoří

www.
VisitCeskyKrumlov.cz

Občanské sdružení 
Okna

Jindřichův Hradec 
Na Piketě 742/III

 

ČCE Praha 1 
Jungmannova 9/22

www.e-cirkev.cz

Divadlo Kampa 
/Čertovka/

Praha 1 
Nosticova 634/2a

www.paralela.eu

Občanské sdružení 
Borůvka

Praha 1 
V Pevnosti 4

www.osboruvka.cz

Domov sociálních 
služeb Vlašská

Praha 1 
Vlašská 25

www.dssv-vlasska.cz

ESET-HELP o.s. 
Galerie Vážka

Praha 4 
Vejvanovského 1610

www.esethelp.cz

Eliášův obchod Praha 6  
Jugosl. partyzánů 4

www.esethelp.cz

Hospicové obč. sdr. 
Cesta domů

Praha 7 
Bubenská 421/3 

www.cestadomu.cz

Popelka, spol.s.r.o. Praha 8 Karlín 
Sokolovská 28

 

Neobyčejná galerie 
OS VHLED

Praha 10 
Sámova 6

 

Galerie Kouzelné 
Srdce

Písek 
Třída Nár. Svobody 20

 

Blatské Muzeum Soběslav www.husitskemuzeum.cz

Čajovna Rolnička Soběslav  
Bezděkova 122

www.rolnicka.cz

Knihovna Soběslav Soběslav 
Horní Příkopy 76

www.knihovnasobeslav.cz

Kino Soběslav Soběslav 
Jirsíkova 34

www.kinosobeslav.cz

Rolnička škola Soběslav 
Mrázkova 700/III

www.rolnicka.cz

Auritus Tábor 
Klokotská 114

www.auritus.cz

Husitské Muzeum Tábor 
Mikuláše z Husi 44

www.husitskemuzeum.cz

Baumax ČR s.r.o. Tábor 
Soběslavská 304

www.baumax.cz

Vinotéka Tábor Tábor 
Tržní náměstí 2534

www.vinotabor.cz

Koruna Pralines Tábor 
Tř. 9. května 515

 

Domácí Hospic 
Jordán

Tábor 
Žižkova 631

www.hospicjordan.cz

Baobab prodejna Tábor 
Žižkova ul. 250

www.baobab-books.net

Muzeum marcipánu 
a čokolády

Tábor 
Kotnovská 138

www.cokomuzeum.cz

Caffe Bar Klid Tábor 
Žižkovo nám.

 

Kosmetický salon 
Bára

Veselí n/L 
T.G.M.21
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Diakonie ČCE - středisko Rolnička
Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav

IČ: 47268701 
tel: 381 522 054, 739 570 420

e-mail: info@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

číslo účtu: 499945301/0100
číslo účtu darů: 4200192658/6800

IBAN -CZ8168000000004200192658, SWIFT: VBOECZ2X

Dům pro dospělé klienty
Bezděkova 122/I
392 01 Soběslav
tel: 381 522 482

Fotografie: Antonín Malý


