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slovo úvodem 

 

Milí přátelé, 
rok  2006 byl třináctým rokem existence Rolničky a vy právě čtete třináctou výroční 
zprávu této organizace. Třináctce jsou velmi často přisuzovány zvláštní vlastnosti – 
někdo ji považuje za šťastnou, někdo naopak za nešťastnou. 
 
My máme to štěstí, že můžeme třináctý rok života Rolničky prohlásit za rok stabilního 
provozu, mírného pokroku a mnoha malých i větších radostí, starostí, překonaných 
překážek, výher i proher.    
 
Rok 2006 byl také ve znamení přípravy na dvě velké organizační změny. 
 
Za prvé -  byl posledním rokem činnosti představenstva Rolničky. To bude v roce 
2007 nahrazeno správní a dozorčí radou.  Za třináct let existence střediska se jeho 
představanstvo sešlo 117 krát k řádnému i mimořádnému jednání a vystřídalo se v 
něm 27 řádných členů. Někteří z nich působili v představenstvu téměř od jeho 
počátku. Tito lidé museli dělat nelehká rozhodnutí, která v podstatě určovala směr, 
jímž se Rolnička bude ubírat. Za jejich čas, energii a trpělivost jim patří náš velký dík. 
 
Za druhé – v tomto roce byl přijat zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který 
vstoupil v platnost 1. 1. 2007. Tento zákon přináší velké změny všem poskytovatelům 
sociálních služeb (tedy i Rolničce) i jejich uživatelům (tedy i klientům Rolničky). 
Kromě toho, že do jisté míry mění způsob financování sociální služby, ukládá 
organizacím rovněž povinnost plnit tzv. standardy kvality sociálních služeb – tj.  
všeobecně přijaté představy o tom, jak má dobrá sociální služba vypadat. A na to vše 
se Rolnička v průběhu roku 2006 snažila připravit. A protože se jedná o změny 
opravdu významné, věnujeme jim i úvodní kapitolu této výroční zprávy. 
 
Další stránky výroční zprávy jsou pak již tradičně věnovány tomu, co se v Rolničce 
dělo a jak se v ní hospodařilo s penězi. 
 
Za vše, co se nám v roce 2006 podařilo, patří dík všem jejím zaměstnancům, členům 
představenstva, dobrovolníkům, dárcům, příznivcům, rodičům i klientům. 
 
 
Mgr. Karel Novák Kateřina Růžičková, DiS. Mgr Kamila Hnojnová 
ředitel střediska předsedkyně  ředitelka škol 
 představenstva 
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 o novém zakonu a standardech 

 
Dne 31. března 2006 vyšel ve sbírce zákonů ČR dlouho očekávaný zákon o 
sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2007. 
Jedná se o největší změnu     v sociální oblasti od dob Marie Terezie. 
 
Pro uživatele služeb je v něm popsáno 31 typů nových sociálních služeb, které dosud 
nebyly uzákoněny. Přijetím zákona vznikl uživatelům služeb nárok na poskytnutí 
příspěvku na péči, s jehož pomocí si mohou nakupovat potřebnou sociální službu. 
Nárok na příspěvek na péči má člověk, který potřebuje fyzickou pomoc, dohled druhé 
osoby nebo sociální služby k tomu, aby mohl žít ve společnosti způsobem, který je 
běžný. Výše příspěvku se podle věku a stupně míry závislosti na jiné osobě pohybuje 
od 2.000,- do 11.000,- Kč. Stupeň míry závislosti je určen na základě posudku 
pověřeného lékaře úřadu práce a výsledků sociálního šetření.  
Poskytovatelům sociálních služeb dává zákon zákonnou oporu pro poskytování 
širokého sortimentu sociálních služeb a jasně vymezuje činnosti, které tvoří náplň 
jednotlivých typů služeb. Zákon zároveň opravňuje poskytovatele žádat od uživatelů 
úhradu nákladů sociálních služeb. Uživatel hradí náhrady za poskytnuté služby ve 
smluvené výši, maximálně však do limitu stanoveného prováděcím právním 
předpisem. Jde-li o pobytové služby např.     v chráněném bydlení, hradí uživatel 
navíc ubytování a stravu. Poskytovatelé mají právo požádat o dotace na poskytování 
sociálních služeb ze státního rozpočtu. 
 
Kromě toho, že zákon vymezuje náplň jednotlivých služeb, ukládá také poskytovateli 
povinnost plnit standardy kvality sociálních služeb. To jsou vlastně jakási pravidla pro 
poskytování sociálních služeb, která vznikala v průběhu tří let na základě diskuse 
uživatelů i poskytovatelů. Právě fakt, že standardy jsou výsledkem této dlouhodobé a 
široké diskuse, by měl být zárukou, že jsou všeobecně přijatou představou o tom, jak 
má sociální služba vypadat.   
 
Vzhledem k tomu, že se standardy týkají všech sociálních služeb (tedy služeb pro 
všechny typy uživatelů), jsou formulovány velmi obecně. Ukazatelem, zda požadavek 
standardu služby naplňují, jsou tzv. kritéria, která jsou měřitelná. Poskytovatel služeb 
tak může lehce zjistit, zda splňuje daný standard, a to prostě tím, že si zkontroluje, 
zda splňuje kritéria k danému standardu. 
Standardy jsou rozděleny do tří skupin: 
 
Procedurální standardy, které stanovují, jak mají poskytované služby vypadat (cíle a 
způsoby poskytování služeb, ochrana práv uživatelů, jednání se zájemcem o službu, 
dohoda o poskytování služby, plánování a průběh služby, osobní údaje, stížnosti na 
kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, návaznost na další zdroje). 
 
Personální standardy se věnují tomu, kdo službu přímo poskytuje (personální 
zajištění služby, pracovní podmínky a řízení poskytování služeb, návaznost na další 
zdroje). Kvalita služby je totiž přímo závislá na dovednostech, vzdělání, vedení, 
podpoře    a podmínkách pracovníků, kteří služby poskytují. 
 
Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb (místní a 
časová dostupnost služby, informovanost o službě, prostředí a podmínky 
poskytování služeb, nouzové a havarijní situace, zajištění kvality služeb, ekonomika). 
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Rolnička je poskytovatelem dvou sociálních služeb, které jsou definovány zákonem – 
centra denních služeb a chráněného bydlení. Co je náplní těchto služeb a jak se nám 
při jejich poskytování v roce 2006 vedlo, je obsahem dalších kapitol, které se jim 
konkrétně věnují. Cílem těchto řádků je popis toho, jak se Rolnička na výše popsané 
změny v roce 2006 připravovala a co pro ní znamenají.  
 
Od přijetí nového zákona jsme se snažili předat našim klientům či jejich rodičům co 
nejvíce informací o této legislativní změně. Zároveň jsme se intenzivně zabývali 
přípravou a zaváděním standardů kvality sociálních služeb. Během roku 2006 byli 
všichni zaměstnanci střediska seznámeni s obsahem standardů, jednotlivé pracovní 
skupiny se pak zabývaly samotným zaváděním standardů do praxe, tvorbou pravidel 
poskytování služeb a potřebných dokumentů. Proces zavádění standardů nebyl 
rozhodně v roce 2006 dokončen, stále nás ještě čeká hodně práce. Uvědomujeme si, 
že standardy jsou obecnými pravidly poskytování služeb. Zároveň si však 
uvědomujeme, že každý poskytovatel služeb je jedinečný, tak jako je jedinečná 
Rolnička, a že skloubit obecné a jedinečné bývá nadmíru obtížné. Chceme hrát 
podle pravidel, ale nechceme ztratit svou jedinečnost.  
 
Nový zákon o sociálních službách znamená jistě významnou změnu v systému 
sociálního zabezpečení lidí, kteří potřebují pomoc. Určitě se jedná o změnu dobrou a 
žádoucí, která přináší uživatelům mnohem větší svobodu ve volbě, jaké sociální 
služby chce užívat. Přísný systém kontroly poskytovatelů služeb zároveň přináší 
uživateli jistotu, že jím nakupované služby dosahují požadované kvality. A co 
znamená přijetí nového zákona pro Rolničku jako poskytovatele služeb, a nejen pro 
ni, ale i pro ostatní neziskové organizace? Velkou výzvu i trochu nejistoty, co bude 
dál. Výzvou bezesporu je, abychom všem svým klientům dokázali, že námi 
poskytované služby jsou natolik kvalitní a potřebné, že za ně budou ochotni vynaložit 
státem přidělený příspěvek na péči. Pokud se toto některé z organizací nepodaří, 
přijde o své klienty i finanční prostředky a bude tak vážně ohrožena její existence. 
 
Lidé v Rolničce si uvědomují, že nejdůležitějšími hodnotiteli nabízených služeb jsou 
jejich uživatelé – tedy naši klienti. O tom, zda se nám je podařilo o kvalitě našich 
služeb přesvědčit budou řádky výroční zprávy za rok 2007. 



 6 

poslání 

 

Jsme různí, ale patříme k sobě. Každý člověk je jedinečný a zasluhuje respekt.  
 
Rolnička je křesťanské denní centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické a 
pracovně – rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým s různými typy 
postižení a jejich  
rodinám z Táborska, především z  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. 
 

čím rolnička byla a je 

 

Rolnička je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické. Byla 
založena v roce 1994 jako denní centrum pro 12 dětí s postižením ze Soběslavi  a 
jejího okolí.  V průběhu let se rozšiřovala jak nabídka jejích služeb, tak počet klientů. 
V roce 1995 zařadilo MŠMT do sítě škol integrovanou mateřskou školu a speciální 
školu (zvláštní a pomocná škola). V roce 1996 byl zahájen provoz chráněné dílny. V 
roce 1998 zakoupila Rolnička sto let starý dům v blízkosti soběslavského náměstí s 
úmyslem vybudovat v něm Dům pro dospělé klienty (chráněná dílna a chráněné 
bydlení). V roce 2000 byla zahájena rekonstrukce tohoto domu. V roce 2001 se celé 
středisko přestěhovalo z Jiráskovy ulice do bývalé školy v Mrázkově ulici. V roce 
2002 jsme se začali systematicky věnovat oblasti fundraisingu a public relation 
(vyhledávání zdrojů a práce s veřejností). V roce 2003 vznikl v naší škole samostatný 
přípravný stupeň. V roce 2004 oslavila Rolnička své desátiny a obdarovala se 
dokončením rekonstrukce Domu pro dospělé klienty. V prosinci téhož roku se v něm 
již usídlila chráněná dílna. V roce 2005 došlo k právnímu oddělení střediska a škol a 
vznikla nová právnická osoba se složitým názvem „Mateřská škola, základní škola 
speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav“. V květnu 2005 byla 
zahájena služba chráněného bydlení v Domě pro dospělé klienty a v říjnu téhož roku 
tam byla otevřena Čajovna – kavárna Rolnička. 
 
A čím byla Rolnička v roce 2006. Stále tou samou neziskovou organizací, která se 
snaží poskytovat komplexní služby dětem i dospělým s mentálním  a kombinovaným 
postižením a jejich rodinám. Důraz byl stále kladen na integraci a individuální přístup. 
 
V současné době Rolničku navštěvuje více než 60 dětí i dospělých ve věku od 3 do 
49 let. Ti všichni mohou využívat sociálních služeb poskytovaných v centru denních 
služeb a v chráněném bydlení. Středisko navíc provozuje chráněnou dílnu pro 
zaměstnance se zdravotním postižením a Čajovnu – kavárnu pro veřejnost. 
 
Mateřskou a základní školu speciální a praktickou školu navštěvuje 42 žáků, kteří 
jsou zároveň i klienty centra denních služeb. 
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sociální služby 

 

centrum denních služeb 

 
Proč? (poslání služby) 
Přesné znění poslání této sociální služby je právě ve fázi tvorby. Přesto již nyní víme, 
že chceme poskytovat pomoc a podporu dětem i dospělým s mentálním a 
kombinovaným postižením a že naším cílem je pomoci jim dosáhnout jejich osobního 
maxima a umožnit jim prožít život tam, kde se cítí doma.  
 
Pro koho? 
Během roku 2006 využívalo služeb centra 62 dětí i dospělých. K 31.12.2006 mělo 
centrum denních služeb 60 klientů.  
 
Kdo? 
Po celý rok 2006 bylo v centru denních služeb v přímé péči zaměstnáno 6 
pracovníků: 
   ·  2  instruktoři sociální péče  
   ·  3 vychovatelky  
   ·  1 pečovatelka  
Hospodářsko technické a administrativní zabezpečení provozu střediska zajišťovalo 
5 pracovníků.  
 
Co o této služby říká zákon? 
V § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se o centru denních služeb 
píše: 

(1)V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby.  
(2)Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
e) sociálně terapeutické činnosti, 
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

 
Jak jsme plnili literu zákona v roce 2006? 
Rolničkovské centrum denních služeb nabízí svým klientům všechny činnosti 
popsané ve výše uvedené citaci zákona. Uživateli této služby jsou děti i dospělí s 
různými typy i stupni postižení. Pracovníci centra se snaží všem svým klientům 
nabídnout takové prostředí a podmínky, aby se cítili pohodlně       a spokojeně a 
zároveň aby docházelo k maximálnímu rozvoji jejich schopností a dovedností. 
Podporován je i přirozený kontakt se sociálním prostředím a posilování sociálních 
dovedností.  
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Rolnička se vždy snažila nabídnout alternativu k ústavní péči. Zachování kontaktu s 
rodinou má pro dítě i dospělého s postižením velký socializační význam. 
Rolničkovské centrum nabízí rodině     s postiženým dítětem službu, která jí zaručuje, 
že o jejich potomka bude po větší část dne dobře a profesionálně postaráno.  
 
V roce 2006 nabízelo středisko i fakultativní (volitelné) služby jako je svoz 
mikrobusem, logopedie, rekondiční pobyty v přírodě, cannisterapie, návštěvy bazénu 
či kulturních zařízení.  
 
Služby centra jsou našim klientům nabízeny jak v budově v Mrázkově ulici (zde jsou 
našimi klienty převáženě děti a  mladiství), tak v Domě pro dospělé klienty v 
Bezděkově ulici. V Mrázkově ulici je centrum otevřeno každý všední den od 7 do 16 
hodin, v Bezděkově ulici od 6.30 do 15.30 hodin.  
 
Provoz centra denních služeb je financován Krajským úřadem Jihočeského 
kraje. 
 

chráněné bydlení 

 

Proč? (poslání služby) 
„Je jen na nás, chceme – li zůstat v základním táboře nebo raději dojít až na 
vrchol…“  
(J. Křivánek – neznámý světový kopcolezec) 
 

Posláním chráněného bydlení je umožnit skupině šesti dospělých lidí s mentálním 
nebo kombinovaným postižením z celé České republiky žít běžný život ve společném 
bytě se samostatnými pokoji v centru města Soběslavi; podpořit rozvoj maximální 
možné míry samostatnosti obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky; respektovat soukromí 
uživatele služeb a zachovat přirozené vazby s rodinou.  
 
Pro koho? 
Během roku 2006 využívalo služby chráněného bydlení celkem 6 lidí s mentálním a 
kombinovaným postižením (4 ženy a 2 muži).V průběhu roku 2006 jeden z uživatelů 
služeb chráněné bydlení opustil. K 31.12.2006 mělo tedy chráněné bydlení 5 
obyvatel. 
 
Kdo? 
Po celý rok 2006 zajišťovali službu chráněného bydlení 2 pracovníci: 
· koordinátorka chráněného bydlení   
·  instruktor chráněného bydlení  
 
Co o této služby říká zákon? 
V § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se o chráněném bydlení píše: 

(1)Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického 
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, 
popřípadě individuálního bydlení. 
(2)Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
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b) poskytnutí ubytování, 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

 
Jak jsme plnili literu zákona v roce 2006? 
V květnu roku 2006 oslavilo chráněné bydlení své první narozeniny. Na konci roku 
2006 jsme byli bohatší o 20 měsíců zkušeností s touto službou a jsme rádi, že ji 
můžeme prohlásit za úspěšnou. Podařilo se nám stanovit její poslání i jasná pravidla 
poskytování. Od počátku jsme deklarovali, že nechceme budovat bydlení typu „Dům 
s pečovatelskou službou“. Chráněné bydlení není službou pro každého, ale pouze 
pro toho, kdo ji chce opravdu využívat a zároveň splňuje stanovená kritéria pro přijetí. 
S každým obyvatelem je uzavřena nájemní smlouva a zároveň je se všemi uživateli 
služby uzavřena dohoda o poskytování služby, ve které je přesně stanoveno, co je 
součástí nabízené služby. Chráněné bydlení sídlí v podkroví „Domu pro dospělé 
klienty“ v Bezděkově ulici. 
 
Obyvatelé chráněného bydlení vedou běžný život – chodí nakupovat, vaří, uklízí, dělí 
se o povinnosti, učí se sami řídit společnou domácnost. Nezbytně nutnou pomoc jim 
kdykoli poskytne vždy přítomná koordinátorka či instruktor bydlení.  
I v roce 2006 bylo chráněné bydlení v provozu od pondělí do pátku. Opakovaně jsme 
se snažili nabídnout uživatelům služby i víkendový pobyt, o toto rozšíření mezi nimi 
však nebyl zájem. Pokud bude potřeba, jsme na případný zájem o celotýdenní pobyt 
připraveni.   
Do času, který trávíme doma, patří i volný čas. Nejinak je tomu i v chráněném 
bydlení. Jeho obyvatelé měli v roce 2006 několik možností, jak se svým volným 
časem naložit. Mohli jej strávit dle své svobodné vůle bez asistence někoho druhého 
nebo mohli využít některé z mnoha nabídek pracovníků bydlení, kteří pro ně během 
roku připravili seriál výletů po krásách jihočeského kraje či výprav za kulturou. 
Někteří obyvatelé bydlení přivítali i asistenci dobrovolnic z občanského sdružení „I 
MY“, které naše bydlení pravidelně navštěvovaly. V průběhu času se jejich počet 
ustálil na šesti. Za energii a čas, který obyvatelům bydlení věnovaly, jim patří náš 
velký dík. 
V květnu odešel z bydlení jeden z jeho obyvatel. Celý rok, který s námi strávil, si 
neskutečně užíval a tak nás zpráva o jeho odchodu trochu zaskočila. Všem nám sice 
bude chybět jeho osobitý humor, obrázky a neuvěřitelné příběhy, ale na druhou 
stranu to bylo jeho rozhodnutí a my máme radost, že si dokázal prosadit svou a vrátit 
se ke svým rodičům, kteří mu zřejmě chyběli.  
Rok 2006 byl i pro tuto sociální službu ve znamení standardů kvality sociálních 
služeb. Snažili jsme se prosadit nejdůležitější principy a těmi pro nás jsou: ochrana 
soukromí, právo na svobodnou volbu a ochrana lidské důstojnosti. Rolnička byla 
partnerem projektu o. s. Proutek podpořeného v rámci Globálního grantu, jehož cílem 
bylo vytvoření standardů kvality sociálních služeb pro chráněné bydlení. 
Koordinátorka i instruktor našeho chráněného bydlení společně s ředitelem střediska 
se podíleli na formulaci těchto standardů a samozřejmě i na jejich zavádění do praxe 
v bydlení Rolničky. Partnerství na tomto projektu přineslo výše zmíněným 
pracovníkům možnost působit v této oblasti jako lektoři. 
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chráněná dílna 

 

Proč?  
Chráněná dílna není sociální službou. Přesto se o ní dá říct, že má své sociální 
poslání. Ta rolničkovská vznikla v roce 1996 z přesvědčení, že práce má pro lidi s 
mentálním a kombinovaným postižením nejen praktický, ale i nezanedbatelný 
socializační a rehabilitační význam.   
 
Pro koho? 
V roce 2006 zaměstnávala chráněná dílna 16 zaměstnanců se zdravotním 
postižením. 
 
Kdo? 
V roce 2006 zajišťovalo provoz chráněných dílen 5 pracovníků: 
·  vedoucí chráněné dílny a čtyři mistři chráněné dílny   
 
Co? 
Zákon č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti v § 76 definuje chráněnou dílnu jako 
pracoviště zaměstnavatele, které je přizpůsobené pro zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením a na němž je v průměrném ročním přepočteném počtu 
zaměstnáno 60% těchto zaměstnanců.  
Chráněná dílna sídlí, stejně jako chráněné bydlení a Čajovna – kavárna Rolnička, v 
Domě pro dospělé klienty v Bezděkově ulici. Její výrobky v sobě snoubí řemeslnou 
zručnost a originální výtvarný výraz. Součástí produkce naší chráněné dílny jsou 
výrobky z keramiky, dřeva, textilu a také skleněné vitráže, svíčky z včelího vosku a 
krasohledy. Naše výrobky je možné zakoupit přímo v Čajovně – kavárně Rolnička v 
Bezděkově ulici, na různých trzích a jarmarcích i v několika kamenných obchodech 
(seznam prodejců za rok 2006 je uveden v poděkování v závěru této zprávy). Možná 
je i výroba na zakázku. V roce 2006 jsme pro několik firem vyráběli na míru šité 
upomínkové předměty pro jejich zákazníky či kompletovali a balili některé jejich 
výrobky.  
A z čeho jsme měli v roce 2006 radost? Z toho, že se tržby z prodeje našich výrobků 
oproti roku 2005 téměř zdvojnásobily. Jsme rádi, že se naše výrobky líbí. 
 
Provoz chráněných dílen podporuje Úřad práce v Táboře. 
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čajovna – kavárna Rolnička 

 

Proč? 
Nápad otevřít v Domě pro dospělé klienty čajovnu – kavárnu pro veřejnost je tak 
starý, jako samotný nápad vybudovat Dům pro dospělé klienty. Naším cílem bylo 
vytvořit v Soběslavi místo pro přirozené setkávání lidí s handicapem a lidí zdravých a 
udělat tak malý krůček k úspěšné integraci lidí s postižením do života většinové 
společnosti. Dalším důvodem byla samozřejmě snaha o rozšíření možností 
pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením.  
 
Pro koho? 
Do konce září 2006 sloužila Čajovna – kavárna Rolnička jako zácvikové pracoviště 
pro 10  mladých lidí s postižením. 
Na začátku října zde byla vytvořena 4 chráněná pracovní místa pro zaměstnance se 
zdravotním postižením.  
 
Kdo? 
Po celý rok zajišťovali chod Čajovny – kavárny Rolnička dva pracovníci:  
· vedoucí čajovny  
· asistent čajovny  
 
Co? 
Čajovna kavárna Rolnička je místem, které nabízí pracovní uplatnění lidem se 
zdravotním postižením. Kromě toho je však také místem, které je otevřené široké 
veřejnosti. A co jí může nabídnout? 
Příjemné nekuřácké prostředí, čaje celého světa, kávu na devatero způsobů, čisté 
přírodní šťávy, indické kraví nápoje, dětský koutek, internet zdarma a milou, i když ne 
vždy neomylnou obsluhu.  
Přibližně jednou za měsíc se v prostorách čajovny konají doprovodné akce 
(vernisáže výstav, besedy, autorská čtení…). V roce 2006 jsme upořádali 10 těchto 
akcí.  
Čajovnu – kavárnu Rolnička naleznete v Domě pro dospělé klienty v Bezděkově ulici 
č. 122. Navštívit nás můžete v následující otevírací době: 
      po – čt 10.30 – 22.00 
      pá 11.00 – 23.00 
      so 15.00 – 23.00 
 
Vybavit a zahájit provoz Čajovny – kavárny Rolnička jako pracovního zácvikového 
místa bylo možné díky finanční podpoře, která nám byla poskytnuta v rámci tzv. 
Globálního grantu. 
Další provoz Čajovny – kavárny Rolnička je podpořen z finančních prostředků ESF, 
které nám byly poskytnuty na realizaci projektu „Zvýšení pracovní integrace lidí s 
mentálním a kombinovaným postižením“. 
 
Provoz Čajovny – kavárny Rolnička je spolufinancován Evrsopkým sociálním 
fondem a státnímrozpočtem ČR. 
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školy 

(Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola 

Diakonie ČCE Rolnička Soběslav) 

 

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička 
Soběslav je od roku 2005 samostatným právnickým subjektem, který sídlí ve stejné 
budově jako středisko Rolnička v Mrázkově ulici. 
 
Pro koho? 
K 31. 12. 2006 navštěvovalo školy 42 žáků s mentálním a kombinovaným 
postižením. Jejich rozdělení je možné vidět v následující tabulce: 

 

mateřská škola speciální  8 

přípravný stupeň pomocné školy  3 

základní škola speciální  19 

kurz pro doplnění základů vzdělání  4 

praktická škola jednoletá  8 

41 ze 42 žáků škol bylo zároveň klienty centra denních služeb. 
 
Pro koho? 
V roce 2006 pracovalo ve školách 16 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo 13 
pedagogických pracovníků a 3 pracovníci administrativní a provozní. 
Pedagogičtí pracovníci: 
· ředitelka škol  
· 5 třídních učitelek  
· 5 asistentek učitelek  
· učitelka mateřské škola  
· logopedka  
 
Z celkového počtu 13 pracovnic nesplňovalo 8 kvalifikační předpoklady pro výkon 
funkce pedagogického pracovníka. Potřebnou kvalifikaci si doplňuje 6 z nich studiem 
v akreditovaných vzdělávacích programech. 
 
Administrativní a provozní pracovníci 
· mzdová účetní  
· pomocná kuchařka  
· uklízečka  
 
Co? 
Rolničkovské školy nabízejí možnost vzdělání žákům s různými typy postižení od 
předškolního věku (mateřská škola speciální) až po splnění povinné školní docházky 
(základní škola speciální). Po splnění povinné školní docházky mohou žáci 
pokračovat v kurzu pro doplnění základů vzdělání či v nově otevřené praktické škole. 
 
Vzdělávání ve školách je přizpůsobeno možnostem a schopnostem daného žáka, 
což v podstatě znamená, že pro každého z nich je na začátku školního roku 
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vypracován individuální vzdělávací plán. Důraz je kladen nejen na získání 
teoretických znalostí, ale také na praktické a sociální dovednosti. Program škol je 
navíc obohacen o biblické hodiny. Do škol pravidelně dochází farář místního sboru 
Českobratrské církve evangelické, který děti hravou a poutavou formu, za pomoci 
kytary, písní a obrázků, seznamuje s biblickými příběhy.  
 
Mateřská škola speciální je jedinou skupinou v Rolničce, kterou navštěvují zároveň 
děti s postižením a děti zdravé. Léta zkušeností s touto praxí nám ukázala, že se 
jedná o ten nejpřirozenější způsob integrace, kdy se zdravé děti učí respektu k lidem 
s postižením a poznávají, jak jim pomáhat. Pro děti s postižením má každodenní 
kontakt se svými zdravými vrstevníky zase veliký socializační význam. 
 
Na konci školního roku 2005/2006 úspěšně složilo 6 frekventantů kurzu doplnění 
základů vzdělání závěrečné zkoušky. Čtyři z nich na začátku roku 2006/2007 začali 
navštěvovat nově otevřenou praktickou školu. Právě zařazení praktické školy do 
rejstříku škol a školských zařízení a její následné otevření považujeme za velký 
úspěch uplynulého roku. Rolnička tím vlastně získala střední školu, do které mohou 
být přijati žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální. V 
praktické škole je možné studovat jeden, v ojedinělých případech i dva roky. Žáci zde 
pokračují v prohlubování učiva a zároveň se připravují na budoucí práci v chráněné 
dílně, ve které probíhají i vlastní praktická cvičení. 
 
Provoz škol je plně financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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rok 2006 v datech  

 

leden 

Chráněná dílna začíná svůj druhý rok v novém Domě pro dospělé klienty a už ví, kde 
má co najít. 

únor a březen 

Kromě toho, že mrzlo, až praštělo, a přes závěje sněhu nebylo téměř vidět, se v 
Rolničce nic mimořádného nedělo. 

duben 

1.dubna 2006 jsme chtěli ukončit zimní spánek uspořádáním jarního jarmarku, ale 
postavila se nám do cesty velká voda. 

květen 

5. května 2006 oslavila služba chráněného bydlení své 1. narozeniny – všech šest 
obyvatel přežilo bez újmy. 
 
18. května 2006 dokázalo 176 dobrovolníků s 88 kasičkami během 5. ročníku veřejné 
sbírky Rolničkový den prodat v ulicích 4 jihočeských měst 7.000 rolniček a získat tím 
na rekonstrukci Domu pro dospělé klienty 141.877,- Kč. 

červen 

2. června 2006 navštívilo 700 dětských i dospělých návštěvníků již 11. ročník 
Rolničkování – oslavy Dne dětí 

červenec a srpen 

Většina lidí z Rolničky si užívá letních prázdnin, jen chráněná dílna jede na plné 
obrátky. 
 
31. července – 4. srpna se koná 10. Letní slavnost (týdenní tvůrčí dílna pro dospělé 
klienty), při které se sochalo. 

září 

4. září zahájilo školní docházku 42 žáků v rolničkových školách, přičemž 8 z nich bylo 
studenty nově otevřené praktické školy. 

říjen 

1.října byla zahájena realizace projektu „Zvýšení pracovní integrace lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením“, který je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
26. října tomu byl právě rok, co byla otevřena Čajovna – kavárna Rolnička jako 
zácvikové pracoviště pro 10 lidí s postižením. O rok později v ní vznikla 4 chráněná 
pracovní místa (obsazena byla 3). 

listopad 

Uspořádali jsme 5. ročník adventní benefiční kampaně ČCErolniČCE, do níž se 
zapojilo 84 farních sborů ČCE, 33 jednotlivců a 8 dalších organizací a ti všichni 
dohromady si zakoupili zboží v celkové hodnotě 141.110,- Kč. Čistým ziskem, který 
bude v roce 2007 započítán jako příjem na rekonstrukci Domu pro dospělé klienty, je 
77.457,- Kč. 

prosinec 

16. prosince jsme všechny pozvali na 8. ročník Vánočního rolničkovského jarmarku. 
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lidé v rolničce 

 

klienti 

Během roku 2006 využívalo služeb střediska 62 dětí a dospělých. Ti všichni byli 
klienty centra denních služeb, 6 z nich bylo navíc i uživateli služeb chráněného 
bydlení.  
16 z nich bylo zároveň zaměstnaných v chráněné dílně a 41  docházelo do 
rolničkovských škol. 

 

zaměstnanci 

V roce 2006 bylo ve středisku zaměstnáno celkem 41 pracovníků. Z toho 14 
pracovalo v přímé práci s klienty, 7 v administrativním a technickém zabezpečení, 16 
v chráněných dílnách pro zaměstnance se zdravotním postižením a 4 na chráněných 
pracovních místech.  
 
Školy zaměstnávaly v roce 2006 16 pracovníků, z toho 13 bylo pedagogů a 3 
pracovali v administrativním a technickém zabezpečení. 
 

představenstvo 

Jedenáctičlenné představenstvo se ke svému 117. a zároveň poslednímu jednání za 
dobu existence Rolničky sešlo 4.12.2006. V průběhu roku 2006 se tito lidé, kterým 
bylo dáno to právo a zároveň velká odpovědnost dělat důležitá finanční a koncepční 
rozhodnutí, sešlo celkem jedenáctkrát, a to v následujícím složení: 
 
předsedkyně   Kateřina Růžičková, Dis.   

místopředseda   Mgr. Karel Novák  ředitel střediska 

členové  Ing. Stanislav Dvořák   

  Mgr. Kamila Hnojnová  ředitelka škol 

  MUDr. Jan Chabr   

  Mgr. Veronika Jůzová  zástupce zaměstnanců škol 

  Jitka Knotková  zástupce rodičů, členka revizní a 
inventární komise 

  Petra Kupková   

  Mgr. Monika Macáková   

  Mgr. Barbora Růžičková  zástupce zaměstnanců střediska 

  Alena Vaněčková  členka revizní a inventární komise 

 
S platností od 1.1.2007 nahradí činnost představenstva správní a dozorčí rada. Pro 
tuto změnu se rozhodlo představenstvo Diakonie ČCE. Důvodem k této změně je 
fakt, že dosavadní představenstva středisek v sobě spojovala funkci řídící i kontrolní 
a právně byla považována za statutární orgán organizace. Odpovědnost za řízení 
střediska však může mít pouze orgán, který se řízení střediska profesionálně věnuje. 
Představenstva některých středisek se této činnosti nemohla věnovat s dostatečnou 
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frekvencí a profesionalitou, což mohlo vést k situacím, kdy ředitelé středisek na sebe 
brali mnohem více odpovědnosti než jim příslušelo.  
Proto se novým statutárním orgánem střediska stává správní rada složená z ředitele 
střediska a jeho zástupců, kteří mají dostatečnou odbornost a zkušenosti potřebné k 
řízení střediska. Na činnost správní rady a na veškerou činnost střediska bude 
dohlížet dozorčí rada tvořená bývalými členy představenstva. 
 

dobrovolníci 

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost konaná ve prospěch druhých. 
Dobrovolník je člověk vzácný, protože dává to nejvzácnější – svůj čas. Lidé v 
Rolničce to vědí a proto si svých dobrovolníků váží. 
 
V roce 2006 pomáhalo v Rolničce neuvěřitelných 241 dobrovolníků. Někteří rozebírali 
hradební zeď na zahradě Domu pro dospělé klienty, někteří pomáhali v chráněné 
dílně a chráněném bydlení a jiní při mimořádných akcích Rolničky jako jsou např. 
jarmarky. 176 studentů ze šesti jihočeských středních škol vybíralo pro Rolničku při 
veřejné sbírce Rolničkový den. Z různých zemí k nám v létě přijelo 44 zahraničních 
dobrovolníků na dvoudenní brigádu, během níž uklidili, opravili, natřeli a udělali vše, 
co je v normálním provozu střediska téměř nemožné.  
Zvláštní odstavec si zaslouží 5 německých dívek – dobrovolnic, jejichž přítomnost v 
Rolničce nám zprostředkovává občanské sdružení Servitus. Tyto dívky za stravu a 
střechu nad hlavou pomáhají každý den v provozu střediska v přímé práci s klienty a 
navíc se snaží zvládnout nástrahy nelehkého českého jazyka. První dvojice dívek 
přijela do Rolničky již v roce 2005 a zůstala zde po jeden rok, tedy do srpna 2006. V 
září byly vystřídány hned trojicí německých dobrovolnic, které rovněž přijely, aby nám 
věnovaly rok svého života. Jedna z nich sice po 3 měsících odjela z rodinných 
důvodů domů, ale ani její pomoc nebyla bezvýznamná. Přítomnost dívek v organizaci 
je financována z programu Evropského společenství „Mládež“. 
 
Všichni tito lidé nám v roce 2006 věnovali 3.583 hodin svého času. Pokud bychom 
jim za jejich práci měli vyplácet minimální hodinovou mzdu, která v roce 2006 
dosáhla hodnoty 48,10,- Kč, stála by jejich pomoc Rolničku 172.340,- Kč. Ani tato 
velká částka však nemůže vyjádřit cenu jejich pomoci. 
 
Zvláštní dík za koordinaci dobrovolníků v Rolničce patří Renatě Gargulové, 
pracovnici občanského sdružení „I MY“. Dále bychom rádi poděkovali řediteli 
soběslavského gymnázia RNDr. Vojtěchu Kadlčíkovi a profesorovi z téže instituce 
Mgr. Radimu Jindrovi za velmi dobrou spolupráci při získávání dobrovolníků z řad 
svých studentů nejen pro veřejnou sbírku Rolničkový den. 
 
Jmenný seznam dobrovolníků je uveden v poděkování na konci této zprávy. 
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finance 

 

výsledovka provozního hospodaření 

(operating results statement for 2006) 
 
provozní náklady (v tisících Kč) 
operating expenses (in thousands of CZK) 
typ nákladů  středisko 

center 

 škola 
school 

spotřeba potravin, stravné 
consumption of foodstuff 

 367  156 

tiskoviny, papír, kancelářské potřeby 
office supplies 

 64  32 

knihy, časopisy, příručky 
books, magazines 

 4  20 

drobný hmotný majetek, pomůcky 
dimunitive tangible property, setout 

 191  173 

pohonné hmoty, provoz vozidel 
fuel, car maintenance 

 141  0 

hygienické a uklidové potřeby, ochranné pomůcky 
hygienic and cleaning supplies 

 39  14 

ostatní spotřebovaný materiál 
other consumable 

 412  65 

spotřeba energie 
utilities 

 407  124 

opravy a udržování 
reapirs and maintenance 

 436  56 

cestovné 
traveling expenses 

 13  4 

telefon, poštovné, internet 
phones, postage, internet 

 103  64 

nájemné 
rent 

 90  215 

kurzy a školení 
courses nad trainings 

 26  20 

právní, ekonomické a auditorské služby 
legal, economical and audit services 

 39  168 

drobný hmotný majetek 
dimunitive intangibl assets 

 26  0 

ostatní nakupované služby 
other procured services 

 571  126 

rekondiční pobyty 
recovery breaks 

 33  0 

mzdové náklady 
payroll costs 

 4.278  2.932 

zákonné sociální a zdravotní pojištění 
legal social and health insurance 

 1.486  1.029 

příspěvek - stravné 
contribution – subsistence allowance 

 101  45 

finanční náklady, pojistné 
financial costs, insurance premium 

 115  23 

odpisy, zůstatková cena prodaného majetku 
depreciation, depreciated balance value of sold property 

 1.547  0 
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odpis nedobytné pohledávky 
depreciation of uncollectible receivables 

 11  0 

poplatek Ústředí Diakonie ČCE 
ECCB Head ofice charge 

 420  0 

příspěvky ostatní 
others contribution 

 11  0 

náklady celkem 
total 

 10.931  5.266 

 
struktura provozních nákladů – středisko 

zaměstnanci

53,6%

budovy

8,5%

služby

5,6%

provoz

13,0%

finanční náklady, 

odpisy

15,5%

poplatek ústředí 

Diakonie

3,8%

 

struktura provozních nákladů - školy  

zaměstnanci

76,0%

budova

7,5%

služby

5,6%

provoz

10,4%

finanční náklady, 

odpisy

0,5%
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provozní výnosy (v tisících Kč) 
operating revenues (in thousands of CZK) 
typ výnosů  středisko 

center 

 škola 
school 

třžby za vlastní výrobky 
revenues from sales of own production 

 548  0 

tržby z prodeje majetku 
revenues from sales of assets 

 844  0 

příjmy z vedlejší činnosti 
revenues from sideline 

 941  0 

příjmy z ČCErolniČCE 
revenues from benefit campaign of CCErolniCCE 

 136  0 

platby a úhrady klientů a zaměstnanců 
payments form participants and employees 

 924  200 

úroky 
interests 

 9  0 

ostatní příjmy 
others revenues 

 223  0 

dary sborů ČCE 
gifts from ECCB congregation 

 2  0 

dary - služby 
gifts - services 

 82  0 

granty, nadace 
grants, foundation 

 675  0 

dary fyzických osob 
gifts from individual donors 

 34  0 

dary organizací 
gifts from corporate donors 

 63  0 

ostatní dary - materiál 
other gifts 

 4  0 

dotace Jihočeského kraje 
donation from South Bohemia region 

 4.190  0 

dotace obecních a městských úřadů 
donation from villages and towns 

 690  0 

dotace MŠMT ČR 
donation from the Czech Ministry of Education 

 0  5.066 

dotace Úřadu práce 
donation from Labour Office 

 1.546  0 

dotace Ministerstva kutlury ČR 
donation from Czech Ministry of Culture 

 30  0 

výnosy celkem 
total 

 10.941  5.266 
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struktura provozních nákladů – středisko 

tržby

12,70%příjmy z 

vedlejší 

činnosti

8,60%
dary, sbírky, 

benefice, 

granty

9,10%
platby klientů a 

zaměstnanců

8,50%dotace 

Jihočeského 

kraje

38,30%

dotace OÚ a 

MěÚ

6,30%

dotace Úřadu 

práce

14,10%

ostatní příjmy

2,40%

 

struktura provozních výnosů – školy 

dotace MŠMT

96,20%

platby klientů a 

zaměstnanců

3,80%
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hospodářský výsledek za rok 2006 
revenues from operation 2006 
  středisko 

center 

 škola 
school 

zisk (v tisících Kč) 
profit (in thousands of CZK) 

 10  0 

 

 

investice 

(investment) 
 
V roce 2006 se veškeré investiční náklady i výnosy týkaly rekonstrukce “Domu pro 
dospělé klienty”. 
 
The reconstruction of “Adult home” was the only investment in 2006. 
 

náklady 2006 (expenses 2006) 
typ nákladů  v tis. Kč 

(in thousands 
of CZK) 

 % 

stavební práce 
construction works 

 1.074  99 

ostatní 
other operation 

 9  1 

celkem 
total 

 1.081  100 

 
výnosy 2006 (revenues 2006) 
typ výnosů  v tis. Kč 

(in thousands 
of CZK 

 % 

dary firem 
gifts from corporate donors 

 341  40 

granty nadací 
grants from foundation 

 2  0,2 

dary jednotlivců 
gifts from individuals donors 

 115  13 

Kruh přátel Rolničky 
Group of Rolnicka`s friends 

 104  12 

ostatní dary 
other gifts 

 25  3 

výtěžek sbírek a benefičních a kampaní 
profit from public collection and bebefit campaigns 

 263  30 

rozdělení zisku z roku 2005 
2005 profit distribution 

 15  1,8 

celkem 
total 

 865  100 

 
 
náklady od počátku stavby 
expenses from the beginning of reconstruction 

 17.082 

výnosy od počátku stavby 
revenues from the beginning of reconstruction 

 16.494 
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fondy 

(funds) 
 
stav fondů střediska k 31.12.2006 
funds of center up to 31.12.2006 
fond 
fund 

 v tis. Kč 
(in thousands of CZK 

sociální fond 
social fund 

 31 

fond rozvoje investičního majetku 
fiscal assets development fund 

 240 

fond rezerv 
reserve fund 

 38 

fond darů na provoz 
operation gifts fund 

 419 

fond darů na „Dům pro dospělé klienty“ 
„Adult home“ gifts fund 

 -588 

fond DHM 
dimunitive tangible assets fund 

 150 

celkem 
total 

 290 

 
stav fondů škol k 31.12.2006 
schools funds up to 31.12.2006 
fond 
fund 

 v tis. Kč 
(in thousands of CZK 

Fond kulturních a sociální potřeb 
cultural and social needs fund 

 12 

celkem 
total 

 12 

 
 

audit 

Za rok 2006 provedl audit hospodaření střediska Ing. Miroslav Maroušek z Českých 
Budějovic (číslo osvědčení 1819).  
Auditor shledal hospodaření v pořádku, bez výhrad. 
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fundraising a public relation 

 

V roce 2006 se fundraisingu (tedy „získávání zdrojů“) a public relation (tedy „práci s 
veřejností“) věnovaly tři pracovnice, které pracovaly v přepočtu na 2 celé úvazky.  
 
Od roku 2002, kdy jsme se začali této oblasti systematicky věnovat, zůstává naším 
hlavním cílem dofinancování rekonstrukce Domu pro dospělé klienty. K 31. 12. 2006 
nám z celkových nákladů na tento projekt ve výši 17 milionů Kč zbývalo získat 588 
tisíc Kč. S velkou jistotou tedy můžeme říci, že dofinancování tohoto projektu, při 
němž jsme závislí pouze na darech firem i jednotlivců, nadačních příspěvcích a 
výtěžcích vlastních benefičních akcí, se blíží ke svému konci. 
 
Naše pozornost nebyla ovšem zaměřena pouze na Dům pro dospělé klienty. 
Fundraising i P. R je soubor řady různorodých činností, jejichž popis by rozhodně 
zabral více místa než rozsah této výroční zprávy dovoluje. Tak tedy jenom v kostce: v 
roce 2006 jsme získali 41 darů od 36 firemních dárců a 31 darů od individuálních 
dárců; na kampaň Mohu a pomohu přispělo 66 členů Kruhu přátel Rolničky; podali 
jsme 13 žádostí o nadační příspěvky a mimořádné dotace; přičemž 10 z nich bylo 
úspěšných; uspořádali jsme 5. ročník veřejné sbírky Rolničkový den a benefiční 
kampaně ČCErolniČCE; podíleli jsme se na obsahové i grafické podobě všech 
tištěných materiálů Rolničky. A konečně v roce 2006 dosáhl počet záznamů v naší 
databázi kontaktů úctyhodné hodnoty 1263. 
 
Nechme však za sebe mluvit naše výsledky: 
V roce 2006 činily celkové příjmy z fundraisingových aktivit 3.157.793,- Kč. 
Celkové náklady na provoz FR a PR kanceláře (mzdové náklady, tisk propagačních 
materiálů, náklady na pořádní benefičních akcí a kampaní) dosáhly 600.791,- Kč. 
 
Výnosy fundraisingových aktivit v roce 2006 dle účelu a typu v tisících Kč a v % je 
možné vidět v následujících přehledech*.  
 
 
dary a příjmy podle účelu 
gifts and incomes by purpose 
účel 
purpose 

 v tis. Kč 
(in thousands 

of CZK 

 % 

provoz 
operation 

 1.998  63 

Dům pro dospělé klienty 
Adult home 

 850  27 

účelově vázaný 
purpose gifts 

 310  10 

celkem 
total 

 3.158  100 
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dary a příjmy podle typu 
gifts and incomes by types 
typ daru/příjmu  v tis. Kč 

(in thousands 
of CZK 

 % 

dary firem 
gifts from corporate donors 

 512  16 

Kruh přátel Rolničky 
Group of Rolnicka`s friends tion 

 115  3,5 

dary jednotlivců 
gifts from individuals donors 

 135  4 

granty nadací 
grants from foundation 

 1.255  40 

výtěžek sbírek a benefičních a kampaní 
profit from public collection and bebefit campaigns 

 263  8,5 

ostatní dary 
other gifts 

 36  1 

kompenzace technického zhodnocení (výtah) 
compensation of technical betterment 

 842  27 

celkem 
total 

 3.158  100 

* Uvedené výsledky nesouhlasí s čísly uvedenými ve výsledovce provozního hospodaření za rok 
2006. V té jednak nejsou započítány příjmy na rekonstrukci DDK (ty jsou uvedeny v investicích) a také 
jsou v ní uvedeny jen ty příjmy, které byly v roce 2006 fakticky proúčtovány. Ve fundraisingových 
výsledcích jsou na druhou stranu uvedeny i nadační příspěvky či jejich části, které budou použity až v 

roce 2007. 
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děkujeme 

(our gratitude) 
 

za pomoc a podporu 

všem níže uvedeným i dalším, jejichž jména se nám nepodařilo zjistit nebo si sami 
přáli zůstat v anonymitě. 
 
Děkujeme také mnoha zaměstnancům Rolničky, jejichž jména neuvádíme, ale kteří 
Rolničce věnovali různou měrou a různými způsoby svůj volný čas a nápady. 
 
Omlouváme se za případné nepřesnosti ve jménech, které mohou vzniknout 
obtížnou čitelností bankovních a poštovních výpisů, neuváděním háčků a čárek 
apod. Děkujeme za pochopení. 
 
 
firemní dárci (corporate donors) 
Abalon s. r. o., Praha & Aleš Říha - Ateliér 24, Sezimovo Ústí & Autoservis Jindra s. 
r. o., Soběslav & Baumax, Praha & Baumax, Tábor & CA technik - Jan Čapek, Veselí 
nad Lužnicí & COMETT PLUS s. r. o., Tábor & Čáp Jiří - řeznictví, Soběslav & Dana 
Kalousková - Orion, Tábor & Eruditus.cz - internetové knihkupectví & Fontea a. s., 
Veselí nad Lužnicí & GE Money Bank s. r. o., Tábor & Global projekt a. s., Veselí nad 
Lužnicí & Hanson ČR, a. s., Veselí nad Lužnicí & Hodinářství Velichová Žofie, 
Soběslav & Isolit Bravo s. r. o., Jablonné nad Orlicí & Isolit Bravo s. r. o., Jablonné 
nad Orlicí & Jan Marcilis - řeznictví, Veselí nad Lužnicí & Jitona a. s., Soběslav & 
Karel Dvořák - stavební a obchodní firma, Tábor & KASTO Tábor s. r. o., Tábor & 
Kematex s. r. o., Kamenice nad Lipou & Kotyza Václav - pekárna, Veselí nad Lužnicí 
& Laufen CZ s. r. o., Praha & Lukucz Michal - zednické práce, Soběslav & Maso 
Planá a. s., Planá nad Lužnicí & Nakladatelství Portál, Praha & Petr Snášel - Silniční 
motorová doprava, Soběslav & Pila Pasák, Planá nad Lužnicí & Projekt H - Jiří 
Hanzal, Chlebov & Provident Financial s. r. o., České Budějovice & Rašelina a. s., 
Soběslav & Ratiopharm CZ s. r. o., Praha & Reklamní ateliér, Soběslav & Strabag a. 
s., České Budějovice & Walmark a. s., Třinec & X-WEB publishing s. r. o., Praha & 
Zdeněk Cuhra - Rohožky Samba, Kamenný Újezd & ZOTEPO s. r. o., Soběslav 
 
 
ke kampani mohu a pomohu –kruh přátel rolničky se připojili (group of rolnicka`s 
friends) 
Eliška Arsenjevová & Ing. Jindřich Bláha & Vladimír Brada & Jitka Bělská & MUDr. 
Jan Chabr & Domov mládeže, Tábor & Ing. Stanislav Dvořák & Jolana Dvořáková & 
Mgr. Pavel Eybert & Renata Gargulová & Monika Hlasová & Eva Hoffmanová & Mgr. 
Tereza Hojná &  Lucie Kašová & Filip Keller & Lenka Kleinová & Stanislav Knotek & 
Božena Kotrbová & PeaDr. Bohumila a Vojtěch Kotyzovi & Alena Kubartová & Ing. 
Jana Kuželová & Ivana Křemenová & Barbora Lebedová &  Ing. Miroslav Maroušek 
& Alena Melicharová & Dana Mikolášková & Milan Miškařík & Petr Molek & Eliška 
Novotná & Jaroslava Nováková & Obec Řípec & Anna Ouporová & Robert Ožvald & 
Ing. Dagmar Pekárková & MVDr. Martin Plecháček & Jana a František Podlahovi & 
Kateřina Růžičková, Dis. & Věra Řeháčková & MUDr. Dana a Marek Slabí & Dana 
Smyčková & Václav Sokol & Jana Strunecká & Ing. Jan Svoboda & Mgr. Ruth 
Šormová & ThMgr. Alena Šounová – Srnková & Josef Štefan & Dana Tobiášková & 
Ing. Václav Tomeček & Romana Tóthová & Jaroslava a Milan Ungrovi & Milan 
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Urbánek & Věra Veselá & Antonín Veselý & Ing. Zbyněk Vít & Ing. Lucie Wiererová & 
Zdenka Zelenková 
 
 
další individuální dárci (individuals donors) 
Jaroslav Dušek & Lucie Čistecká & Jana a Jaroslav Dytrychovi & Bohumil Fiala & 
Soběslav Fiker & Věra Hanzalová & Jaroslav Havlíček & Zdeněk Holec & Hana 
Hrstková & MVDr. Stanislav Kameník & paní Kocmanová & Miroslav Krch & Hana 
Malínská &  Valdo Melcer & Ing. Vladimír Mlch & Jaroslava Nováková & Robert S. 
Pallas & JUDr. Stanislav Pazderka & František Plecháček & Miloslav Plecháček & 
Jana a Tomáš Růžičkovi & Jaroslav Svoboda & Jindřiška Šipková & Miroslav Šlechta 
& František Šmaus & Bohumila Trybučková & JUDr. Miloš Tuháček & Ing. Vladislav 
Veselý & Zdeněk Vránek 
 
 
do benefičního projektu ČCErolniČCE se zapojili (benefit campaign CCErolniCCE 
was supported by) 
Diakonie ČCE – středisko Blanka, Písek  & Diakonie ČCE – středisko v Brně & 
Diakonie ČCE – středisko v Plzni & Farní sbory ČCE: Aš, Benešov, Boskovice, Brno 
– Židenice, Brno II, České Budějovice, Český Brod, Dambořice, Daňkovice, Dvůr 
Králové, Džbánov, Heřmanův Městec, Hodslavice, Horní Čermná, Horní Dubenky, 
Horní Krupá, Hořice, Hořovice, Hošťálková, Hrabová, Choceň, Jasenná, Javorník, 
Jeseník, Jihlava, Jilemnice, Jimramov, Jindřichův Hradec, Klobouky u Brna, Kolín, 
Kroměříž, Krucemburk, Kutná Hora, Lanškroun, Leskovec, Letohrad, Libčice nad 
Vltavou, Libštát, Litomyšl, Mariánské Lázně, Miroslav, Náchod – Šonov, Nejdek, 
Nosislav, Nové Město na Moravě, Nové Město pod Smrkem, Nymburk, Olešnice, 
Olomouc, Pardubice, Pečky, Pelhřimov – Strměchy, Plzeň – Korandův sbor, Praha – 
Horní Počernice, Praha – Modřany, Praha – Střešovice, Praha 1, Praha 2 – 
Vinohrady, Praha 3 – Jarov, Praha 4 – Nusle, Praha 5 – Smíchov, Praha 8 –Libeň, 
Proseč, Prosetín, Prostějov, Prusinovice, Rovečné, Rumburk, Sázava, Sněžné, 
Soběhrdy, Soběslav, Strakonice, Stříbro, Střítež nad Bečvou, Svitavy, Telecí, Teplá, 
Třebechovice, Třebenice, Třebíč, Valašské Meziříčí, Vansdorf, Volyně, Vysoké Mýto, 
Zábřeh, Zlín & Náboženská obec Československé církve husitské, Rychnov nad 
Kněžnou & Město Chýnov & Město Sezimovo Ústí & Obec Val 
 
 
podpořili nás tyto církve, zahraniční partneři a jiné organizace (church, foreign 
partners, other organizations) 
Fox Chapel Presbytarian Church, U. S. A. & Farní sbor ČCE – Choceň & Farní sbor 
ČCE – Praha 4 Nusle & Farní sbor ČCE – Vilémov & Farní sbor ČCE – Přerov & 
občanské sdružení „I MY“ & Obec Včelná & Základní škola Soběslav 
 
naše projekty nalezly podporu u těchto nadací (foundations) 
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státní správa a samospráva (public administration) 
Krajský úřad Jihočeského kraje & Město Černovice & Město Sezimovo Ústí & Město 
Soběslav & Město Tábor & Město Veselí nad Lužnicí & Ministerstvo kultury ČR & 
Ministerstvo práce a sociálních věcí & Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy & 
Obec Borotín & Obec Dolní Hrachovice & Obec Chotoviny  Obec Klenovice & Obec 
Komárov & Obec Malšice & Obec Myslkovice & Obec Řípec & Obec Třebějice & 
Obec Včelná & Obec Želeč & Obec Žíšov & Úřad práce v Táboře 
 
 
spolupracovali s námi tito dobrovolníci (volunteers) 
Jitka Balcarová & Otílie Blažková & Viviane Horst & Jana Hrstková & Magdalena 
Köppl & Martin Kovář & Hanna Lindenfelser & Vojtěch Máca & Martin Měkuta & 
Martin Mikula & Jennifer Miller & Jana Radostová & Jáchym Růžička & Jan Růžička 
& Leonie Schiffaver & Martin Strouhal & Ludmila Svobodová & Dagmar Zvoníčková – 
Másílková & 44 zahraničních studentů z různých zemí světa 
 
 
při veřejné sbírce rolničkový den 06 vybírali s kasičkami studenti (students who 
helped with public collection) 
1.D Biskupského gymnázia, České Budějovice & Střední zdravotnické školy a VZŠ, 
České Budějovice & Jihočeské univerzity – Teologická fakulta, České Budějovice & 
1. B a 1.C Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec & 2.B  Obchodní 
akademie, Tábor & 1.A Střední zemědělská školy a VOŠZe, Tábor & 5.B Gymnázia, 
Soběslav 
 
výrobky rolničkovské chráněné dílny prodávali (sheltered workshop products 
were sold in) 
A-MAX, zakázkové nábytkové truhlářství, Soběslav & Auritus, Tábor & Baumax ČR 
s.r.o., Tábor & BIC nábytek, Příbram & BPT spol s r.o., Praha & Čajovna – kavárna 
Rolnička, Soběslav & Čajovna Chajori, Svatý Júr při Bratislavě, SR & Dobrá čajovna, 
Tábor & Farní sbor ČCE, Jihlava & Galerie Jeden svět, Praha & Galerie u Rudolfa, 
Planá nad Lužnicí & Hračky Renata Trnková, Týn nad Vltavou & Churh penzion, 
Praha & Kavárna na půli cesty, České Budějovice & Maltézská pomoc, o.p.s., Praha 
& Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička 
Soběslav & Melissa, Tábor & Městské muzeum Železný Brod  OS Vhled Neobyčejná 
galerie, Praha & pí. Čéšková ,výroba bytového textilu, Milevsko & Ruth Šormová, 
Nové Město na Moravě & Svět koberců, spol. s r.o, Český Krumlov & Svět koberců, 
spol. s r.o., Tábor & Theodora, České Budějovice & Vinotéka Olga Makovcová, 
Tábor 
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informace pro dárce 

V případě, že sponzorství je darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít 
odčitatelnou položku snižující základ daně (viz zákon 586/1992 Sb. , o daních z 
příjmu § 15 odst. 8 nebo § 20 odst.8). 
 
Daňový odpočet v podstatě znamená, že jednotlivci či firmy, které poskytnou dar 
neziskové organizaci, si mohou snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část. 
 
Dárce – fyzická osoba může použít odečitatelnou položku, pokud celková hodnota 
darů věnovaných v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí 
alespoň 1000 Kč.  
Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně. 
 
Dárce – právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota 
jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ 
daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.  
Pokud dárce chce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od 
obdarovaného o poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (darovací smlouvu, doklad o 
převzetí daru apod.). 
 
Pokud bude dárcem jiná nezisková organizace, nelze její základ daně snížit o tuto 
odečitatelnou položku. Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné 
odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tato daň je pro 
dárce dalším nákladem spojeným s darem. 
 
 
Sponzorování jako reklama – náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově 
uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. 
Narozdíl od odčitatelné položky „dary„ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně 
v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena„ za reklamu 
obsahovat DPH ( reklama je zdanitelným plněním). 
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annual report – summary 

 

our mission 
As human beings we are all different but at the same time linked to one 
another. Every individual is unique and deserves equal respect.  
 
Rolnicka is Christian day care centre  providing social, educational, therapeutic and 
work related rehabilitation services to both children and adults with different handicap 
levels, as well as to their families from the Tabor region, and especially from the area 
surrounding Sobeslav. 
Rolnicka exists to enable anyone requiring special help to reach their maximum 
personal potential from life and live close to their families and friends where they can 
consider being at home. 
 
To achieve this we need your support. 
 
what is rolnicka? 
Rolnicka is one of the centres of Diaconia of the Evangelical Church of the Czech 
Brethren. The Rolnicka services commenced on 1st January 1994 as a day care 
centre for 12 children from Sobeslav and immediate surroundings. Throughout the 
years services as well as number of attendees have been developing.  
 
Rolnicka is non-governmental organization that makes effort to provide complex 
services for both children and adults with mental and multiple handicaps and their 
families. Rolnicka supports integration and individual approach. 
 
In 2006 Rolnicka was attended by more than 60 children from the age of 3 to 49. 
They all may use social services provided in day care centre or sheltered housing. 
Rolnicka also runs a sheltered workshop for handicapped employees and a public 
tearoom – coffee shop. 
 
Nursery and elementary special schools and a craft school were attended by 42 
pupils on 2006. 
 
day care center 
Day care centre tries to offer such conditions to its attendees that would make them 
feel comfortable and at the same time would stimulate maximum development of 
their abilities. Natural contact with social environment and development of social 
skills is also supported. 
In 2006 day care centre also provided optional services such as transport by 
Rolnicka minibus, physiotherapy, speech therapy, nature recuperation and recovery 
breaks, cannistherapy…. 
Day care centre services are provided in two buildings – in Mrazkova street (which is 
attended mainly by children) and in „Adult home“ in Bezdekova street. 
 
sheltered housing 
The sheltered housing is provided in the attic of our „Adult home“ and there are 5 
inhabitants (4 women and 1 man). They share a kitchen and a living room and they 
all have their own private bedroom. 
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Inhabitants of sheltered housing live an ordinary life – they go shopping, cook, tide 
up, share duties, learn how to run their household. They can ask for help from 
permanently present coordinator or sheltered housing coach if necessary. 
In 2006 the service of sheltered housing was opened from Monday to Friday. We 
repeatedly tried to offer the weekend stays to inhabitants but none was interested. 
Anyway Rolnicka is prepared to run this service 7 days a week if it is needed. 
 
Volunteers also attend sheltered housing to spend their free time with house 
inhabitants if required. 
 
sheltered workshop 
In 2005, 16 handicapped people were employed in our sheltered workshops. For the 
majority of our employees, the sheltered workshops offer the only possibility to 
participate in the labour market, with the conditions that are created here 
encouraging them in a spontaneous way to be more independent, self-sufficient and 
take responsibility for their decisions.  
Under the guidance of skilful tutors-therapists, various products originate here, each 
having its own characteristic magic– pottery, wood and textile products, bee wax 
candles, glass works and kaleidoscopes. 
 
In 2006 the profit of sheltered workshop almost doubled in comparison to 2005. 
 
rolnicka tearoom – coffee shop 
Tearoom – coffee shop offers employment to 4 people with handicaps. Besides it is 
also a place which is opened to the public. And what can it offer to its visitors? 
A nice non-smoking place, tea from all over the world, nine sorts of coffee, pure 
nature juices, Indian milk drinks, children play area, free internet and unbelievably 
charming, yet maybe a little bit slow staff. 
 
Operation of Tearoom – coffee shop Rolnicka is financed by European social fund 
and state budget of CR.  

 
 
nursery school, elementary special school and craft school 
Our schools offer the education to pupils with different types of handicaps from the 
pre-school age (nursery school) to the fulfilling of compulsory education (elementary 
special school). After that our pupils can continue their education in a craft school. 
 
people in rolnicka 
board 
In 2006, eleven people who have rights but also a great responsibility to decide about 
important things in Rolnicka met on eleven occasions. 
employees 
Rolnicka Centre – in 2006, 23 employees worked in direct care of participants, 
management and administration. 16 handicapped people were employed in the 
sheltered workshops. 
Schools – in 2006, schools had 16 employees (13 teachers and 3 administrative and 
technical workers). 
volunteers 
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Volunteer is an ordinary human being who gives us what is priceless – his or her 
time. In Rolnicka volunteers help us in daily operation of day care center, sheltered 
workshops, sheltered housing or tearoom – coffee shop or with organizing of benefit 
campaigns and extra events. 
During 2006, 242 volunteers worked for Rolnicka for 3.583 hours. 
 
 
Operating statement 2006 and Rolnicka`s financial information are included in 
the Czech version of the annual report (all items of the budget are translated 
into English). 
 
Our gratitude to all companies and individuals who supported Rolnicka in 2006 
is included in the Czech version of the annual report. 
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telefony a e-maily 

 

ředitel střediska 
CDS* 

 Mgr. Karel Novák.  381 522 054, 606 447 689 
reditel@rolnicka.cz 

ředitelka škol   Mgr. Kamila Hnojnová  381 522 054, 739 633 993 
škola@rolnicka.cz 

ekonomka  Marcela Vejdová  381 522 054, 739 570 420 
ekonom@rolnicka.cz 

fundraising  Mgr. Monika Macáková  381 522 054, 724 152 930 
fundraising@rolnicka.cz 

chráněná dílna 
CDS* 

 Mgr. Babora Růžičková  381 522 482, 739 570 421 
dilna@rolnicka.cz 

chráněné bydlení  Bc. Jiřina Svobodová  381 522 482, 739 570 421 
bydleni@rolnicka.cz 

čajovna - kavárna  Jiří Stibor 
 Martin Gargula 

 381 522 482, 739 570 421 
cajovna@rolnicka.cz 

*centrum denních služeb 
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