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Poděkování našim dárcům

Milí přátelé,

rok utekl jak voda a opět držíte v ruce výroční zprávu
Rolničky, jejímž vydáním nechceme předat jen suchý výčet
čísel, má dáti - dal. Chceme Vám popsat barvitost
a rozmanitost všeho, co jsme mohli společně připravit
a prožít. Přiblížit podobu našich služeb i rozmanitá setkání.
Výroční zpráva se tak stává kronikou jednoho roku.

Především chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na
chodu služeb a řady aktivit Rolničky, zaměstnancům
a dobrovolníkům, členům dozorčí rady a příznivcům
Rolničky.

Dětem a dospělým klientům zas patří dík za jejich úsměvy
a radost, se kterou k nám chodí. Jsem rád, že měřítkem
i motivací pro naši práci dosud zůstává právě tato radost,
kterou můžeme dát svým bližním.

Přejeme Vám nalezení radosti z osobní cesty životem
i dostatek sil pro nutné překážky.

Mgr. Karel Novák, ředitel střediska

„Kdo je tvůj bližní, to není námět pro spekulaci, na to nehledej
odpověď u žádného mistra, to určuješ ty sám, svou praxí,
svým postojem, jímž můžeš překročit každou hranici.“
(T. Halík: Vzdáleným na blízku)

ÚVODNÍ SLOVO
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POSLÁNÍ STŘEDISKA ROLNIČKA

HISTORIE

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 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.

Rolnička svou činnost zahájila v roce 1994 jako denní
centrum pro 12 dětí s postižením ze Soběslavi a jejího okolí.
V průběhu let se rozšiřovala jak nabídka 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 s úmyslem
vybudovat v něm dům pro dospělé klienty (chráněná dílna
a chráněné bydlení). O dva roky později byla zahájena
rekonstrukce tohoto domu. V roce 2001 se celé středisko
přestěhovalo z Jiráskovy ulice do bývalé školy v Mrázkově
ulici. Poté jsme se začali systematicky věnovat oblasti
fundraisingu a public relation.

V září 2004 oslavila Rolnička své desáté narozeniny
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 s názvem
„Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola
Diakonie ČCE Rolnička Soběslav“. Další významnou
událostí tohoto roku je zahájení služby chráněného bydlení
v domě pro dospělé klienty. V říjnu téhož roku zde byla
otevřena Čajovna – kavárna Rolnička.

V roce 2006 ukončilo svoji činnost představenstvo střediska
a novým statutárním orgánem se od začátku roku 2007
stala správní rada střediska, na jejíž rozhodování dohlíží
členové dozorčí rady. V roce 2007 jsme také začali plánovat
budoucí směřování Rolničky - výsledkem několikaměsíční
práce správní rady bude Strategický plán pro období let
2008 až 2011.

Z ČEHO VYCHÁZÍME
A KAM SMĚŘUJEME
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Středisko Rolnička jako církevní právnická osoba je typem
neziskové organizace, která nabízí zejména sociální služby.
Cílovou skupinou jsou děti a dospělí lidé s postižením.
Organizačně je Rolnička jedním ze středisek Diakonie
Českobratrské církve evangelické s vlastní právní
subjektivitou.

Středisko navštěvuje více než 60 dětí a dospělých s různými
typy postižení ve věku od 3 do 50 let z okolí Soběslavi, Tábora
a Veselí nad Lužnicí.

Děti využívají služeb poskytovaných v centru denních
služeb v Mrázkově ulici. Většina z klientů CDS pro děti
a mladistvé se zároveň vzdělává ve speciálních školách,
které pracují při středisku (Mateřská škola, základní škola
speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička
Soběslav).

Dospělým klientům pomáháme naplňovat jejich osobní cíle
jednak v centru denních služeb v Bezděkově ulici a části
z nich také v chráněném bydlení. Pracovní uplatnění
nacházejí v chráněné dílně pro zaměstnance se zdravotním
postižením, kterou rovněž provozujeme. Přirozeným místem
pro setkávání lidí se stala čajovna - kavárna, ve které
obsluhují lidé s postižením.

Centrum pro dospělé, chráněné bydlení, chráněná dílna
i čajovna – kavárna se nacházejí v nově zrekonstruované
budově, v domě pro dospělé klienty v Bezděkově ulici.

Vedle sociálních služeb a služby zaměstnanosti nabízí
Rolnička svým klientům různé druhy terapií (fyzioterapie,
rehabilitační cvičení a plavání, logopedie, arteterapie,
muzikoterapie, canisterapie) a zajišťuje také dopravu
klientů do střediska vlastním mikrobusem na pravidelných
ranních a odpoledních trasách.

Rolnička nabízí individuální přístup a klade důraz
na integraci.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
V ROCE 2007
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Poslání

Místo poskytované služby

Centrum denních služeb Diakonie Českobratrské církve
evangelické – středisko Rolnička v Soběslavi nabízí pomoc
a podporu dětem a mladistvým s mentálním
a kombinovaným postižením.

Cílem služby je, aby každý mohl s potřebnou mírou podpory
dosáhnout svého osobního maxima.

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

Ceny za konkrétní služby jsou zakotveny v aktuálním
ceníku služeb Rolničky.

V roce 2007 zajišťovalo provoz centra denních služeb
7 pracovníků v přímé péči a služeb pravidelně využívalo
40 klientů.

Děti a mladiství mají zázemí v bezbariérové budově
s tělocvičnou, zahradou a hřištěm umístěné v klidné části
sídliště Svákov v Soběslavi. Budova, která má osm denních
místností, pět místností pro individuální terapie a jídelnu se
společenskou místností, je přizpůsobena pobytu osobám
s těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením.
Místnosti určené pro denní pobyt sousedí s koupelnami
a WC se speciálním transportním zvedacím systémem pro
bezpečnou manipulaci a přesun osob. Kromě denních
místností jsou zde prostory určené pro aktivizační činnosti
a individuální cvičení. Prostory jsou vybaveny relaxačními
a speciálními pomůckami pro individuální práci s klienty.

Program dne

Provozní doba centra je v pracovních dnech od 6:45 do 16:00
hod. Denní program je zaměřen na výchovné, vzdělávací
a sociálně terapeutické činnosti. Vychovatelky připravují
pro děti a mladistvé program na základě individuálního
plánu, který respektuje jejich osobní cíle a je zaměřen na
rozvíjení sociálních dovedností. Učí se samostatnosti
v sebeobsluze (oblékání, hygiena), nacvičují jednoduché
pracovní činnosti (vaření, příprava pokrmů, ruční práce,
práce s jednoduchými nástroji). Výchovné a vzdělávací
činnosti jsou zaměřené na udržení získaných znalostí
a jejich využití v každodenním životě (manipulace s penězi,
nakupování, vyřizování osobních záležitostí, orientace
v místě a čase). Do programu dne je zařazen i aktivní
odpočinek v podobě her a zájmové činnosti (sportovní
a společenské hry, návštěvy kulturních akcí, zpěv).
V průběhu dne mohou klienti navštěvovat individuální
terapie (logopedie, rehabilitace, masáže, arteterapie,
canisterapie), které zajišťuje středisko v rámci
fakultativních služeb.

Stravování (dopolední svačina, oběd a odpolední svačina)
pro nás připravuje Mateřská škola Duha.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO DĚTI
A MLADISTVÉ (MRÁZKOVA ULICE)
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Poslání

Místo poskytované služby

Program dne

Centrum denních služeb Diakonie Českobratrské církve
evangelické – středisko Rolnička v Soběslavi nabízí pomoc
a podporu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným
postižením.

Cílem služby je, aby každý mohl s potřebnou mírou podpory
dosáhnout svého osobního maxima.

Centrum denních služeb pomáhá najít každému cestu
k uvědomění si vlastní hodnoty a schopnosti převzít
odpovědnost za svůj život.

Dospělí klienti mají zázemí v bezbariérovém nově
zrekonstruovaném domě pro dospělé klienty se zahradou
v centru historické části města Soběslav. Bezbariérovost je
zajištěna šikmou schodišťovou plošinou a výtahem v budově
centra. Centrum využívá prostornou denní místnost,
místnost určenou pro individuální práci s klienty
a individuální terapie. K aktivizačním činnostem je možné
využít i prostory chráněné dílny střediska. V letních
měsících lze k odpočinku využívat upravenou zahradu
s bazénem.

Provozní doba centra je v pracovních dnech od 6:30 do 15:30
hod.

Program dne je zaměřen na výchovné, vzdělávací, sociálně
terapeutické a aktivizační činnosti. Instruktoři sociální péče
pracují s klienty na základě individuálního plánu, který je
sestavován pro každého klienta samostatně a respektuje
jeho osobní cíle. Dopolední program je zaměřen na
aktivizační činnosti (ruční práce, pletení z pediku, práce
s hlínou a se dřevem, batikování) nebo pomocné práce na
zahradě a úklid společných prostor. Veškeré činnosti jsou
zaměřené na získávání nových dovedností a manuální
zručnosti, přípravu na podporované zaměstnání či práci
v chráněných dílnách. Odpolední program je směřován
k rozvíjení sociálních dovedností. Klienti se učí
samostatnosti při každodenních činnostech (nakupování,
manipulace s penězi, návštěva úřadů, sebeobsluha,
orientace ve městě, používání počítače).

Do programu dne je zařazen i aktivní odpočinek v podobě
her a zájmové činnosti (sportovní a společenské hry,
návštěvy kulturních akcí). V průběhu dne mohou klienti
navštěvovat individuální terapie (logopedie, rehabilitace,
masáže, arteterapie), které zajišťuje středisko v rámci
fakultativních služeb.

Stravování – dospělí klienti mají k dispozici plně vybavený
kuchyňský kout pro přípravu vlastní dopolední nebo
odpolední svačiny. Oběd je zajišťován v místní restauraci.

Centrum denních služeb v Bezděkově ulici v roce 2007
navštěvovalo 15 dospě lých osob s mentálním
a kombinovaným postižením. Provoz centra zajišťovali
4 pracovníci v přímé péči, kteří se od podzimu účastnili
týmové supervize a absolvovali kurz zaměřený na standardy
kvality sociálních služeb a individuální plánování.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
PRO DOSPĚLÉ (BEZDĚKOVA ULICE)
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Doprava

Fyzioterapie a masáže

Logopedie

Arteterapie

– klienti ze vzdálených obcí mohou využít možnosti
dopravy do centra denních služeb z domova a zpět, kterou
zajišťujeme vlastním mikrobusem nebo prostřednictvím
občanského sdružení SOANZ. Doprava je zajišťována včetně
asistenta, který dohlíží na bezpečnost klientů a pomáhá při
manipulaci s vozíky. Dětem a mladistvím, kteří využívají
veřejnou dopravu, nabízíme nácvik samostatné přepravy.

– klienti mohou pravidelně
navštěvovat fyzioterapeuta, který nabízí mobilizační
a kondiční cvičení, masáže či pobyt ve vířivé vaně.
Skupinová kondiční cvičení probíhají ve vlastní tělocvičně,
která je také vybavena posilovacími stroji a relaxačním
bazénem s míčky. Součástí rehabilitace jsou i pravidelné
návštěvy bazénu.

– středisko spolupracuje s logopedkou, která
nacvičuje s klienty správnou výslovnost, rozvíjí
komunikační dovednosti nebo alternativní způsoby
komunikace (znaková řeč, komunikační tabulka).

- klienti mohou také navštěvovat hodiny
výtvarné terapie, ve kterých se učí vyjádřit kresbou své
myšlenky nebo okolní svět. Z obrázků, které klienti vytvořili
jsme uspořádali dvě výstavy pro veřejnost.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

6

Poslání

Chráněné bydlení Rolničky

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.

Chráněné bydlení Rolničky zahájilo svůj provoz v květnu
roku 2005 v domě v Bezděkově ulici. Tato alternativa
k ústavní péči jistě není vhodná pro každého, nicméně je to
cesta, i když v mnoha případech obtížná, která vede
k integraci lidí s postižením do společnosti, a také k jejich
maximální nezávislosti na péči ostatních. Chceme, aby
chráněné bydlení Rolničky znamenalo pro jeho obyvatele
„doma“, tedy místo, kde se každý cítí být sám sebou, svým
pánem. Potřebná podpora a pomoc je poskytována
asistentem. V roce 2007 poskytovali tuto pomoc a podporu
koordinátorka Jiřina Svobodová a instruktor Josef
Křivánek, v březnu k nim přibyla osobní asistentka Marie
Megisová, kterou od listopadu vystřídala Martina
Serbusová.

V chráněném bydlení Rolničky žilo v roce 2007 pět obyvatel
– čtyři ženy a jeden muž. V průběhu roku v chráněném
bydlení postupně bydleli na zkušební dobu dva uživatelé
– Marie a Jakub. Marie se snadno sžila s ostatními obyvateli,
ale brzo zjistila, že je natolik samostatná, že může bydlet
sama. Jakub do Rolničky přišel z ústavu sociální péče
a bohužel po dobu svého zkušebního pobytu nerespektoval
pravidla soužití v našem bytě, ani nenašel společnou řeč
s ostatními. Proto mu bylo po dvou měsících navrženo
ukončit u nás pobyt, s čímž Jakub i jeho opatrovnice
souhlasili, a tak Jakub Rolničku opustil. Všichni z toho byli
trošku smutní, ale takový je život. Lidé přicházejí
a odcházejí… S oběma zažili obyvatelé hezké dny i nějaké
společné výlety. Doufejme, že se jim daří dobře.

Většinu roku zde tedy společně prožili stálí obyvatelé - Julie
H., Danka H., Martina K., Dáša P. a Jirka Š. V pracovní dny
všech 5 uživatelů pracovalo v chráněné dílně Rolničky
a v jejich rukách vzniklo množství krásných a originálních
výrobků. V odpoledních hodinách se uživatelé v chráněném
bydlení společně s asistenty učili vařit, sami si sestavovat
jídelníček, nakupovat, uklízet, smysluplně trávit svůj volný
čas. Učili se hledat činnosti, které je baví a naplňují jejich
tužby. Učili se vlastně samostatně žít a bydlet nezávisle na
svých rodinách.

Podařilo se nám také zavést tradici víkendových pobytů
v bydlení a to dvakrát za měsíc.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
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Spolupráce se sdružením „I MY“

Vzdělávání zaměstnanců

Plány pro příští rok a vize do budoucna

Pravidelně za obyvateli chráněného bydlení přicházejí také
dobrovolníci z občanského sdružení „I MY“ Společnost pro
podporu lidí s postižením. Tito dobrovolníci musí absolvovat
výcvik dobrovolníků a projít psychologickými testy.
Uživatelům se věnují buď individuálně - tráví s nimi volný
čas podle jejich přání – chodí na procházky, do knihovny, do
čajovny, hrají hry, nebo připravují program pro všechny
obyvatele, kteří v bydlení právě jsou a chtějí se do
nabízeného programu zapojit. V současné době dochází do
bydlení 9 studentů – dobrovolníků. Jsme rádi, že máme tuto
podporu dobrovolníků a obyvatelé mohou mít fajn
kamarády. Myslíme si, že se jim u nás také líbí. Děkujeme
jim za jejich čas a přátelství.

Zaměstnanci chráněného bydlení se v průběhu roku pilně
vzdělávali, absolvovali několik kurzů a zúčastnili se dvou
setkání pracovníků chráněných bydlení. Od podzimu roku
2007 probíhá pro všechny pracovníky bydlení supervize
s PhDr. Ivanou Veltrubskou.

V příštím roce bychom chtěli s obyvateli strávit společnou
dovolenou u moře. Pilně vyrábíme dárky na rolničkové
jarmarky, z jejichž prodeje a spolu s příspěvky sponzorů
chceme částečně pokrýt náklady na cestu a ubytování.
Doufáme, že se k nám připojí i nový obyvatel Jirka M., který
se k nám do bydlení přistěhuje v lednu 2008.

Pokud to bude možné, chtěli bychom co nejdříve bydlet
v úplně “normálním” bytě, třeba v panelovém domě mimo
Rolničku.
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Co je chráněná dílna

Chráněná dílna Rolničky

Co vyrábíme?

Aktuality roku 2007

Chráněná dílna je dle zákona č. 435/2004 Sb.
o zaměstnanost i de f inována jako pracov iš tě
zaměstnavatele, které je přizpůsobené pro zaměstnávání
osob se zdravotním postižením a na němž je v průměrném
přepočteném počtu zaměstnáno minimálně 60% těchto
zaměstnanců.

I naše chráněná dílna nabízí všem zaměstnavatelům
zaměstnávajícím více jak 25 zaměstnanců možnost tzv.
náhradního plnění - možnost odběrem výrobků či zadáním
výrobního programu splnit si zákonnou povinnost
zaměstnávání osob se ZTP ( více zákon o zaměstnanosti
č. 435/2004 Sb.). I když není chráněná dílna sociální
službou, přesto má své sociální poslání a nezanedbatelný
socializační a rehabilitační význam.

Chráněná dílna Rolničky vznikla v r.1996, za léta jejího
fungování jsme stále znovu a znovu přesvědčováni i o jejím
významu socializačním a rehabilitačním. Od roku 2004 sídlí
dílna spolu s chráněným bydlením a čajovnou – kavárnou
v Bezděkově ulici v blízkosti Náměstí Republiky v Soběslavi.

V naší dílně vznikají výrobky ze dřeva, textilu a keramiky,
dále skleněné vitráže, svíčky ze včelího vosku a krasohledy.
Výrobky je možné zakoupit v Čajovně-kavárně Rolnička,
přímo v chráněné dílně, na trzích, ale i v několika desítkách
kamenných obchodů – v Čechách i v zahraničí. Aktuální
seznam prodejních míst rolničkových výrobků je uveden
v závěrečné části této výroční zprávy.

V roce 2007 jsme se zaměřili na spolupráci s firmami
a zabývali jsme se především výrobou předmětů na zakázku
- např. upomínkové předměty pro zaměstnance firem či
jejich obchodní partnery.

Zdokonalili jsme značení výrobků pomocí kódů, které
zjednodušilo celkovou manipulaci s výrobky, jejich prodej
a především orientaci zákazníků ve výběru produktů. I přes
tuto systematizaci, jsme stále schopni a ochotni vytvářet
výrobky dle přání zákazníka. Celý tento systém je využit
v katalogu výrobků umístěném na webových stránkách
Rolničky (www.rolnicka.cz).

Provoz chráněné dílny je podporován Úřadem práce
v Táboře.

Během roku 2007 pracovalo v chráněné dílně střediska
16 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (lidé
s mentálním a kombinovaným postižením) a byla obsazena
3 chráněná pracovní místa v čajovně – kavárně.

K 31.12.2007 zde pracovalo 16 zaměstnanců se ZPS,
v přepočtu se jednalo o 10,48 plných pracovních úvazků.
Provoz zajišťovali 4 mistři a vedoucí chráněné dílny.

Podzim roku
2007 byl ve znamení velkých personálních změn. Rozloučili
jsme se s Veronikou Rundovou – mistrovou keramické dílny
a na tomtéž místě přivítali Kristýnu Strassovou. Novou
mistrovou přípravné dílny se stala Andrea Koblasová místo
Magdy Smetanové, která se začala plně věnovat pouze
centru denních služeb. Její pravou rukou se stala Marcela
Nevyhoštěná. Aby obnova kolektivu byla skoro úplná, přijali
jsme Evu Strnadlovou na místo uklízečky.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
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Čajovna – kavárna vznikla v roce 2005 a při svém vzniku
sledovala dva cíle. Prvním bylo vytvořit místo pro setkávání
lidí s handicapem a lidí zdravých a udělat tak malý krůček
k úspěšné integraci lidí s postižením do života většinové
společnosti. Druhým cílem byla snaha o rozšíření možností
pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením.

Nyní, po uplynutí roku 2007, můžeme říci, že oba cíle se
daří úspěšně naplňovat, samozřejmě vždy je co zlepšovat,
takže nás i naše zákazníky čekají v roce 2008 další příjemné
změny.

V roce 2007 pracovali v čajovně na chráněných pracovních
místech tři zaměstnanci se ZTP, chod čajovny zajišťovali pod
vedením vedoucího a asistenta čajovny.

Čajovna je stále místem, které je otevřené široké veřejnosti.

Příjemné nekuřácké prostředí, čaje celého světa (i na prodej
v dárkovém balení), kávu na devatero způsobů, čisté
přírodní šťávy, indické kraví nápoje, zeleninové saláty
mnoha druhů, plněný arabský chléb, dětský koutek,
přístup na internet zdarma a milou, i když ne vždy
neomylnou obsluhu.

Čajovna – kavárna je také místem, kde si můžete zakoupit
výrobky chráněné dílny Rolničky nebo knížky pro děti
z nakladatelství BAOBAB.

Přibližně jednou za měsíc se v prostorách čajovny konají
doprovodné akce typu výstav a jejich vernisáží, zeměpisných
přednášek, různých besed, autorských čtení a podobně.
V roce 2007 jsme uskutečnili celkem 14 těchto akcí.

Čajovnu - kavárnu naleznete v Bezděkově ulici č.122
nedaleko soběslavského náměstí, z náměstí vám cestu
ukáže poutač umístěný před muzeem Smrčkův dům.
Navštívit nás můžete šest dní v týdnu:

V roce 2007 byl provoz čajovny podpořen z finančních
prostředků ESF, které byly poskytnuty na realizaci projektu
“Zvýšení pracovní integrace lidí s mentálním
a kombinovaným postižením“ a také provoz podpořil Úřad
práce v Táboře.

Provoz čajovny – kavárny je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Co nabízíme?

Kde nás najdete?

Pondělí - pátek: 13:00 – 22:00, sobota: 15:00 - 22:00.

ČAJOVNA - KAVÁRNA ROLNIČKA

10

leden

únor

březen

duben

květen

červen

Výstava obrazů malovaných ústy P. Hejhala v Čajovně
Rolničky.
Klienti centra denních služeb navštívili v Táboře divadelní
představení „O kouzelném jablíčku“.
Začátek činnosti správní rady a dozorčí rady střediska.

Klienti chráněného bydlení se vydali do českobudějovického
Dinoparku.

Jarní jarmark na soběslavském náměstí spolu s akcí
Zkusme to spolu pořádanou občanským sdružením „I MY“.
V Čajovně - kavárně Rolnička jsme se připojili k mezinárodní
akci „Vlajka pro Tibet“.
Klienti chráněného bydlení si prohlédli třeboňské rybníky
a poobědvali u Martiny Baloghové ve Zlukově.

V Čajovně - kavárně Rolnička vystavoval Ondřej Kott
snímky z cesty po Kurdistánu a Arménii.
Výlet obyvatel chráněného bydlení do Potočné – návštěva
hradu Landštejna, Slavonic, Kláštera a přespání ve
„Veselém mlýně“.

Slavnostní vernisáží v táborské kavárně Café No. 18 jsme
otevřeli výstavu obrazů našich klientů „Zrcátko do duše“.
6. ročník Rolničkového dne - veřejnou sbírkou jsme oslovili
obyvatele Českých Budějovic, Tábora, Soběslavi
a Jindřichova Hradce.

I letos jsme se veselili při Rolničkování a oslavili tak Den dětí.
Načerpali jsme nové síly při rekondičním pobytu v Častrově.
Zaměstnanci chráněné dílny prožili dovolenou v Třeboni.
Rozloučili jsme se s německými dobrovolnicemi Jennifer
a Magdou.
V čajovně - kavárně jsme besedovali se streetworkerem
Tomášem Brejchou.
Přivítali jsme v Rolničce natáčecí štáb České televize.
Podali jsme žádost o registraci sociálních služeb (centrum
denních služeb pro děti, centrum denních služeb pro
dospělé, chráněné bydlení).

KALENDÁRIUM 2007
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Zahájili jsme realizaci Globálního grantu z 3. výzvy.
Klienti chráněného bydlení navštívili Týn nad Vltavou
a plavili se po Vltavě.

Začali jsme plánovat budoucnost Rolničky pro roky 2008 -
2011.
Zúčastnili jsme se prvního celorepublikového setkání
pracovníků chráněného bydlení v Plasné.
V čajovně - kavárně vystavoval přírodní fotografie Antonín
Malý.

Přijely k nám nové dobrovolnice z Německa – Judith a Julia.
Výrobky chráněné dílny jsme prodávali při Táborských
setkáních.
Oslavili jsme 50. narozeniny Hany, která v chráněné dílně
Rolničky pracuje již 12 let.
Veronika Jůzová vyprávěla o své cestě na Altaj a o tom, jak
s přáteli svým prvovýstupem předběhli „Cimrmany“ a mohli
tak pojmenovat jednu z tamních hor Tekelju Bažy.
Celorolničkový výlet vláčkem na úzkorozchodné trati
z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.

Uspořádali jsme benefiční divadelní představení „Ivánku,
kamaráde, můžeš mluvit?“ s P. Čtvrtníčkem, J. Lábusem
a J. Poláškem.
Zaměstnanci dílny a zaměstnanci chráněného bydlení se
začali pravidelně setkávat se supervizorem.
Zúčastnili jsme se v rámci Týdne pro duševní zdraví
Podzimní olympiády ve FOKUSU Tábor.
Spustili jsme nové webové stránky Rolničky.

V Čajovně – kavárně Rolnička se konala autogramiáda
rolničkové obrázkové knížky „Smysly a nesmysly o létajících
strojích“ .
Uspořádali jsme kurz o standardech kvality sociálních
služeb.
Vypravili jsme se na výstavu soch z písku do Písku a na
bojiště u Sudoměře.

Vánoční jarmark na soběslavském náměstí ve spolupráci
s občanským sdružením „I MY“.
Výstavou a dražbou obrazů „Život je tralala“ v pražském
Divadle Na zábradlí nás doprovázel Jaroslav Dušek.
Vyšlo 10. číslo Zpravodaje Rolničky.
Čtvrtou adventní neděli jsme oslavili bohoslužbou ve sboru
Českobratrské církve evangelické v Soběslavi.
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Hlavní událostí tohoto roku je z pohledu fundraisingu
(„získávání zdrojů“) a public relation (vztahy s veřejností)
dofinancování rozsáhlé rekonstrukce domu pro dospělé
klienty v Bezděkově ulici. Rekonstrukce byla zahájena v roce
2000 s cílem vybudovat zde chráněnou dílnu, chráněné
bydlení a čajovnu – kavárnu jako prostor pro integraci. Od
roku 2005 je dům plně v provozu. Celkové náklady na
rekonstrukci činily přesně 17 125 545 Kč. I přes personální
oslabení se nám v roce 2007 podařilo na dofinancování
domu získat od dárců 698 917 Kč. Koncem roku jsme tedy
mohli ukončit kampaň na dům pro dospělé klienty a pro rok
2008 otevřít nový účel darů a sbírek, kterým je zakoupení
mikrobusu, financování svozu a dalších služeb klientů
Rolničky.

V personálním obsazení se udály velké změny – z důvodu
mateřské dovolené odešla v tomto roce koordinátorka Lucie
Wiererová i asistentka Ludmila Pokorná. Na místo
koordinátorky nastoupila Monika Macáková, místo
asistenta bylo obsazeno pouze na čtvrt úvazku Ludmilou
Dvořákovou, která s Rolničkou spolupracovala dlouhodobě
jako externista a v závěru roku pozici asistenta posílila nová
kolegyně Eva Janatová.

Individuální dárce rozdělujeme na členy Kruhu přátel
Rolničky a ostatní dárce. Kruh přátel Rolničky měl v tomto
roce 86 přihlášených členů ( z toho 9 nově získaných), dar
zaslalo 56 z nich a tak věnovali Rolničce 112 880 Kč. Ostatní
individuální dárci přispěli částkou 138 811 Kč.

V roce 2007 jsme získali celkem 25 darů od 23 firemních
dárců v celkové hodnotě 368 189 Kč, z toho finanční dary
tvoří částka 326 980 Kč a věcné dary byly v hodnotě 41 209
Kč.

Podali jsme 9 žádostí o grant, z toho bylo 6 úspěšných.
Společně s grantem na čajovnu (začal v roce 2006 a bude
ukončen počátkem roku 2008) jsme realizovali 4 nové
projekty a dvě úspěšné žádosti podané v roce 2007 budou
čerpány v roce 2008. Následující ukazuje, jaké
částky byly v roce 2007 z grantů čerpané:

Grant čajovna – MPSV ………............................ 584 966 Kč

Globální grant 3 – NROS …………….................... 210 031 Kč

Ucelená rehabilitace – Jihočeský kraj ………........ 96 794 Kč

Arteterapie – Ministerstvo kultury ČR ……........... 40 000 Kč

Nadace dětský mozek ……………......................... 39 600 Kč

V roce 2007 jsme tedy z grantů čerpali částku v celkové
hodnotě 971 390 Kč a získali jsme také 634 669 Kč pro rok
následující (Norské fondy a Pomozte dětem).

I v tomto roce Rolnička uspořádala několik benefičních akcí,
z nichž některé se staly již tradicí, jiné jsou nové:

– šestý ročník veřejné sbírky konaný
v Soběslavi, Táboře, Českých Budějovicích a Jindřichově
Hradci přinesl 150 480 Kč.

Výsledky činnosti fundraisingu podle zdrojů:

Individuální dárci – 260 691 Kč.

Firemní dárci – 368 189 Kč.

Granty a nadační příspěvky.

Benefiční akce a kampaně – 382 244 Kč.

Rolničkový den 2007

přehled

ČCErolniČCE 2007 – i tato kampaň zaměřená především na
sbory Českobratrské církve evangelické se konala již pošesté
a příjmy z prodeje výrobků činily přes 160 tisíc Kč, po
odečtení nákladů na výrobu a distribuci přibyla na konto
domu pro dospělé klienty částka 85 398 Kč.

FUNDRAISING
A PUBLIC RELATION
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Benefiční divadelní představení

Výstava obrázků v Divadle Na zábradlí

Internetová aukce serveru chytej.cz

Sbírkové kasičky

Výsledky celkem

Public relation (P.R.)

– díky P. Čtvrtníčkovi,
J. Lábusovi a J. Poláškovi, kteří odehráli své představení
„Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?“ bez nároku na honorář
a také díky vyprodanému sálu táborského divadla, jsme
získali čistý zisk 109 451 Kč.

– účastí na
vernisáži nás podpořil herec Jaroslav Dušek. Při
moderované aukci tak Rolnička získala za prodaná výtvarná
díla klientů částku 31 900 Kč.

– Výtěžek z aukce
fotografií 16 358 Kč zprostředkoval dětem z Rolničky
provozovatel tohoto rybářského serveru David Havlíček.

– výtěžek sbírkové kasičky umístěné
v čajovně - kavárně a další putovní kasičky používané při
akcích Rolničky činil 10 259 Kč.

Shrnuto a podtrženo – celkové příjmy fundraisingových
a P.R. aktivit v roce 2007 činili 1 982 514 Kč, po odečtení
nákladů byl započten čistý zisk 1 499 850 Kč.

V rámci public relation jsme komunikovali, zveřejňovali
a aktualizovali. Významnou událostí bylo spuštění
internetových stránek ve zcela novém kabátě, včetně zřízení
odkazu aktualit, tiskových zpráv pro média a katalogu
výrobků chráněné dílny. V říjnu jsme v prostorách
Městského úřadu Tábor uspořádali tiskovou konferenci
k tématu benefičního divadelního představení. Za rok jsme
vypravili celkem 15 tiskových zpráv, které vydala řada médií
a my jim děkujeme za spolupráci. Malá ochutnávka
závěrem:

Deník Táborsko 26.10.2007, Věra Voráčková po návštěvě
autogramiády knížky „Smysly a nesmysly“, vydané
Rolničkou, napsala:

„Město Soběslav dlouhodobě podporuje činnost Rolničky,
která v Soběslavi od roku 1994 nabízí své služby lidem
s postižením a vždy vychází vstříc měnícím se potřebám
svých klientů. Působení Rolničky v Soběslavi je občany
vnímáno pozitivně a její činnost je velmi potřebná.“

Ing. Jindřich Bláha, starosta Soběslavi

„Před pár lety jsem na Ukrajině viděl volně se popásávající
stáda ovcí. Jejich malé zvonce bylo slyšet na velikou dálku,
pořád o nich člověk věděl. Rolničce se daří něco podobného.
Je to malá Rolnička na malém městě, ale přesto je slyšet
široko daleko. A věřte mi, je to milý zvuk. A navíc dává radost
mnoha dětem i dospělým. A za to jí patří můj veliký obdiv.“

Mgr. Jan Kupka, soběslavský farář ČCE

„Když jsem v Divadle Na zábradlí uváděl vernisáž
rolniččiných obrázků pod názvem: Život je tralala, pocítil
jsem, jak z těch obrázků i ze zpěvu přítomných dětí prýští
ohromná a ohromující radost, která rozjařuje v každém
ročním období. A proto volám: Vivat Rolnička! Ať tvůj hlas
zní napříč prostorem i časem! Ať každý může kráčet za svým
vnitřním hlasem!“

Jaroslav Dušek, herec a přítel Rolničky

„Je to dojemné, co klienti Rolničky
dokáží. Knihu jsem si koupila a nechala podepsat, ať má
autor radost a já přispěji alespoň malou kapkou. Přeji všem
klientům dobrou vzájemnou spolupráci, radost, vedení
Rolničky hodně úspěchu a zdaru.“

ŘEKLI O ROLNIČCE
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LIDÉ V ROLNIČCE

Klienti

Zaměstnanci střediska od 1.1.2007 do 31.12.2007

Ředitel: Mgr. Karel Novák

Centrum denních služeb pro děti a mladistvé

Cílovou skupinou Rolničky jsou děti, mladiství a dospělí lidé
s mentálním a kombinovaným postižením (Downův
syndrom, Rettův syndrom, dětská mozková obrna,
autismus, tělesné, smyslové postižení) ve věkovém rozmezí
3 – 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů
zdravotního postižení a vyžadují pomoc jiné osoby.

V roce 2007 využívalo služeb Rolničky celkem 63 klientů,
z toho bylo 18 dívek, 23 chlapců, 11 žen a 11 mužů.

Chráněná dílna zaměstnávala 19 zaměstnanců
s postižením, 5 z nich bylo zároveň uživateli chráněného
bydlení a 15 využívalo služeb CDS.

(centra denních služeb, chráněná dílna, chráněné bydlení)

Během roku 2007 pracovalo ve středisku 36 zaměstnanců
poskytujících služby v rámci center denních služeb,
chráněné dílny a chráněného bydlení. K 31. 12. 2007 činil
průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 33,61.

Larisa Hofmanová – vychovatelka
Marcela Konyariková – pečovatelka
Jana Kotoučková – pedagog volného času
Helena Koubová – vychovatelka
Vlastimil Panský, Dipl.
- instruktor sociální péče -
Jana Spadernová – instruktorka sociální péče - masérka
Jana Šindelářová – vychovatelka

Administrativní a THP pracovníci

Centrum denních služeb pro dospělé

Ludmila Dvořáková – asistentka FR a P.R. (od 06/07)
Ema Kumherová – administrativní pracovnice
Mgr. Monika Macáková – koordinátorka FR a P.R.(od 02/07)
Karel Míka – řidič mikrobusu
Ludmila Pokorná,DiS - asistentka FR a P.R. (do 10/07)
Marcela Vejdová – ekonomka, zástupce ředitele
Jiří Žižka - správce
Božena Žižková – uklízečka
Ing. Lucie Wiererová - koordinátorka FR a P.R. (do 04/07)

fyzioterapeut
fyzioterapeut

Mgr.Barbora Růžičková – vedoucí vychovatelka (0,2 úvazku)
Marcela Nevyhoštěná – instruktorka soc. péče (od 09/07)
Zuzana Pavlíčková – asistentka vychovatele (do 07/07)
Magda Smetanová, DiS. - instruktorka soc. dovedností
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Chráněné bydlení

Chráněná dílna

Zaměstnanci na rodičovské dovolené k 31.12.2007

Spolupracovali jsme s těmito externisty

Josef Křivánek – instruktor chráněného bydlení
Marie Megisová – osobní asistentka CHB (03-10/07)
Bc. Martina Serbusová – osobní asistentka CHB (od 11/07)
Bc. Jiřina Svobodová – koordinátorka chráněného bydlení

Martina Baloghová – mistr textilní dílny
Hana Dvořáková - dělník
Ondřej Drábek – mistr dřevodílny
Barbora Dytrychová - dělník
Pavlína Drunecká – uklízečka (do 06/07)
Martin Gargula – asistent čajovny
Julie Halászová - dělník
Dana Hastrmanová - dělník
Andrea Koblasová – mistr přípravné dílny (od 09/07)
Iva Kokrmentová - dělník
Sandra Krumrová - čajovna – servírka
Martina Krýslová - dělník
Pavel Křivánek - dělník
Štěpán Mareš - dělník
Petr Novák - dělník
Lukáš Novotný - dělník
Dagmar Pejšová - dělník
Jaroslav Piskač - dělník
Simona Rejtharová - dělník
Veronika Rundová – mistr keramické dílny (do 08/07)
Mgr. Barbora Růžičková – vedoucí CHD (0,8 úvazku)
Miroslav Skopec - čajovna – číšník
Jiří Stibor – vedoucí čajovny
Eva Strnadlová – uklízečka (od 08/07)
Bc. Kristýna Strassová – mistr keramické dílny (od 09/07)
Jiří Šlechta - dělník
Petr Topinka - dělník
Vít Trubač - čajovna – číšník
Zbyněk Zenkl - dělník

Pavlína Drunecká
Renata Gargulová
Helena Koubová,
Ludmila Pokorná, DiS
Ing. Lucie Wiererová

Mgr. Marie Bulantová
Eliška Čunátová
Mgr. Eva Janatová
Mgr. Jan Kupka
Ing. Jan Kocourek
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Správní rada a dozorčí rada

Správní rada

V současné době pracuje rada v tomto složení:

Dozorčí rada

V současné době pracuje rada v tomto složení:

Po třináct let zastávalo funkci statutárního orgánu
střediska Rolnička jedenáctičlenné představenstvo. Za tuto
dobu se sešlo 117 krát k řádnému i mimořádnému jednání
a vystřídalo se v něm 27 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.

S platností od 1.1.2007 byla představenstva všech středisek
Diakonie Českobratrské církve evangelické nahrazena
správními a dozorčími radami středisek

.

Stala se novým statutárním orgánem Rolničky od počátku
roku 2007, je složená z ředitele střediska, jeho zástupců
a vedoucích pracovníků, kteří mají dostatečnou odbornost
a zkušenosti potřebné k řízení střediska. Během roku se
správní rada sešla celkem 11 krát, z jednání jsou pořizovány
zápisy, které jsou archivovány ve středisku. Jednání
správní rady jsou neveřejná.

Mgr. Karel Novák – ředitel střediska, předseda správní rady
Mgr. Kamila Hnojnová – zástupkyně ředitele střediska pro
pedagogické věci, ředitelka speciálních škol
Mgr. Barbora Růžičková – vedoucí chráněné dílny
Bc. Jiřina Svobodová – koordinátorka chráněného bydlení
Marcela Vejdová – zástupkyně ředitele pro ekonomické věci,
ekonomka

Na činnost správní rady a na veškerou činnost střediska
dohlíží dozorčí rada, která je tvořena bývalými členy
představenstva. V roce 2007 se dozorčí rada sešla 6 krát
k řádnému jednání. Jednání dozorčí rady se účastní
i členové správní rady, zejména její předseda – ředitel
střediska.

Kateřina Růžičková, DiS – předsedkyně dozorčí rady
Ing. Stanislav Dvořák
MUDr. Jan Chabr
Jitka Knotková
Ing. Petra Kupková
Mgr. Monika Macáková
Alena Vaněčková

(z rozhodnutí
představenstva Diakonie ČCE)
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Dobrovolníci

Dobrovolníci nám byli v roce 2007 opět velkou oporou.
V tomto roce odpracovalo 302 dobrovolníků ve prospěch
Rolničky 2149 hodin. Pomáhali se zajištěním jednorázových
benefičních akcí (Rolničkový den 2007, Jarní a Vánoční
jarmark, Rolničkování, benefiční divadelní představení,
ČCErolniČCE) i v přímé práci s klienty. Jejich pomoc měla
při jednorázových akcích tuto podobu – navlečení 7 tisíc
kusů rolniček, celodenní účast při veřejné sbírce pomocí
kasiček, roznos plakátů a letáčků, složení 500 kusů
vánočního papíru, zajištění výtvarného programu pro děti
a servis při akcích.

V rámci projektu „Kamarád v chráněném bydlení“ věnovalo
11 z nich pravidelně 2 hodiny týdně obyvatelům chráněného
bydlení Rolničky s nabídkou pomoci při trávení volného
času, popovídání, vyslechnutí a přátelství.

Vedle českých dobrovolníků hostila Rolnička 4 dobrovolnice
z Německa a to díky spolupráci s občanským sdružením
Servitus. Od ledna do června to byly Magdalena a Jennifer.
Po prázdninách je vystřídaly Judith a Julia. Jejich stálá
každodenní pomoc má pro Rolničku velký význam.

Všech 306 dobrovolníků si zaslouží náš obdiv a velké
poděkování. Jsme rádi, že v Rolničce zůstávají, pomáhají
a přináší nám své zkušenosti a dovednosti. A jak to vidí sami
dobrovolníci? Dobrovolnice Kateřina:

„Myslím, že jsem si uvědomila, jak křehká je lidská duše a že
všichni mají na zemi své místo. Myslím, že jsem dospěla,
posunula se někam dál, nepřemýšlím jen sama nad sebou,
ale uvědomuji si, že i jiní mají své problémy a taky to, že jim
můžu s jejich vyřešením pomoci.“

Zvláštní poděkování patří Renatě Gargulové z občanského
sdružení „I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením za
koordinaci dobrovolníků. Jmenný seznam ostatních
dobrovolníků naleznete na konci této zprávy v poděkování.
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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.

K 31. 12. 2007 navštěvovalo školy 39 dětí a žáků
s mentálním a kombinovaným postižením.
mateřská škola speciální 7 dětí
přípravný stupeň základní školy speciální 4 děti
základní škola speciální 20 žáků
praktická škola jednoletá 8 žáků

je jednotřídní s kapacitou 8 dětí
a využívá společné prostory se střediskem Diakonie ČCE,
které zde provozuje jednu ze svých služeb - Integrovaný
pobyt dětí bez zdravotního postižení. Díky tomuto programu
můžeme i nadále pokračovat v myšlence integrace a vytvářet
tak přirozené prostředí pro obě skupiny dětí. Maximální
počet dětí zařazených do tohoto programu je 6 – 7.

Vyučování v
je přizpůsobeno možnostem a schopnostem žáků, kteří jsou
vzděláváni podle školního individuálně-vzdělávacího plánu,
na kterém spolupracují třídní učitelé s ostatními pedagogy
školy, logopedkou a vychovateli centra denních služeb.
V průběhu dopoledního vyučování se žáci mohou účastnit
individuálních terapií, které nabízí centrum denních služeb
(arteterapie, individuální rehabilitační cvičení, canisterapie
atd.). Do programu dne je zařazena i pravidelná individuální
logopedie vedená klinickým logopedem a řečová výchova.

V roce 2007 jsme již druhým rokem nabízeli žákům po
ukončení školní docházky do základní školy speciální
možnost pokračovat ve středním

, která je zaměřená na profesní přípravu žáků. Prvním

Mateřská škola speciální

základní škole speciální a přípravném stupni

vzdělávání v praktické
škole
úspěšným absolventem praktické školy, který získal
uplatnění na chráněném pracovišti střediska, se v loňském
roce stal Vítek T. S jeho milou obsluhou se můžete setkat
v Čajovně - kavárně Rolnička.
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V roce 2007 škola získala mimořádnou investiční dotaci ve
výši 256 000 Kč na nákup zvedacího zařízení pro imobilní
žáky, které bylo nainstalováno do nově zrekonstruované
koupelny a WC. V průběhu letních prázdnin byly
vymalovány téměř všechny školní třídy.

V roce 2007 navštívila školu česká školní inspekce, která se
zaměřila na hospodaření s finančními prostředky. V žádné
ze sledovaných oblastí nedošlo k porušení rozpočtové kázně
nebo neoprávněnému využití finančních prostředků.

Provoz škol je financován Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.

Během roku 2007 pracovalo ve školách 21 zaměstnanců.
K 31. 12. 2007 zde pracovalo  19 zaměstnanců a jedna
pracovnice byla na mateřské dovolené.

Libuše Bártíková - asistentka pedagoga
Bc. Dagmar Beránková - učitelka MŠ
Mgr. Pavla Blahová - logopedka (od 10/07)
Marcela Drsová - kuchařka
Bc. Markéta Fuková - logopedka (od 11/07)
Marie Hasmanová - uklízečka
Lucie Hastrmanová, DiS - učitelka MŠ (do 02/07)
Mgr. Veronika Jůzová - třídní učitelka
Mgr. Daniela Klímová - zást.ředitelky školy, třídní učitelka
Mgr. Marika Komma Janovská - logopedka (do 06/07)
Zdeňka Kopecká - asistentka pedagoga
Bc. Olga Kutilová - třídní učitelka
Jitka Nováková - mzdová účetní
Jana Pokorná - asistentka pedagoga
Jitka Prášková - asistentka pedagoga
Irena Škodová - vychovatelka
Mgr. Martina Švejdová - vedoucí MŠ
Bc. Marie Vávrů - třídní učitelka
Bc. Jana Vymětalová - asistentka pedagoga
Mgr. Dagmar Zvoníčková Másílková - třídní učitelka
Mgr. Jan Kupka - učitel náboženství - dohoda o provedení
práce

Zaměstnanci mateřské školy, základní školy speciální
a praktické školy

Ředitelka: Mgr. Kamila Hnojnová
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Rozvaha k 31.12.2007

Aktiva v Kč

Aktiva celkem ............................................ 22 648 921

Pasiva v Kč

Pasiva celkem ............................................ 22 302 798

Hospodářský zisk celkem ................................ 346 123

021 Stavby a budovy ........................................ 18 396 171
022 Stroje, zařízení ............................................ 1 932 161
028 ........................................................ 1 926 421
031 Pozemky .......................................................... 48 390
081 Oprávky ke stavbám a budovám ................ - 1 842 766
082 Oprávky ke strojům a zařízení .................... - 1 466 864
088 Oprávky k DDHM ...................................... - 1 926 421
112 Materiál na skladě ........................................... 79 072
123 Výrobky .......................................................... 38 420
211 Pokladna ......................................................... 55 956
221 Účty v bankách ............................................ 4 365 775
311 Pohledávky za odběrateli ................................ 238 479
314 Poskytnuté provozní zálohy ............................ 481 983
315 Pohledávky za klienty ..................................... 269 139
335 Pohledávky za zaměstnanci ................................ 9 250
378 Jiné pohledávky ................................................. 1363
381 Náklady příštích období ................................... 42 392

321 Závazky vůči dodavatelům .............................. 338 246
324 Přijaté zálohy ................................................... 41 005
325 Ostatní závazky ............................................... 11 656
331 Závazky vůči zaměstnancům............................ 61 527
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům ............... 301 431
336 Zúčtování - sociální a zdravotní pojistné .......... 155 816
342 Ostatní přímé daně ...................... .................... 26 571
348 Nároky na dotace .......................................... -261 599
368 Závazky ke škole Diakonie ČCE Rolnička ............ 4 042
384 Výnosy příštích období ....................................... 1500
389 Dohadné účty pasivní .................................... 472 120
901 Vlastní jmění ve hmotném majetku .............19 098 292
902 Vlastní jmění pořizovací cena HIM ................... 805 121
911 Fondy .............................................................. 29 196
912 Peněžní fond dary bydlení ............................... 110 576
913 Fond darů materiálový ................................... 569 417
915 Fond reprodukce ............................................ 240 070
916 Fond rezervní ................................................... 37 811
959 Ostatní dlouhodobé závazky - půjčka .............. 260 000

DDHM
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Výsledovka k 31.12.2007 v Kč

Náklady

Náklady celkem .......................................... 10 971 961

Výnosy

Výnosy celkem ........................................... 11 318 084

Hospodářský výsledek ................................... 346 123

501 Spotřeba materiálu ........................................ 932 143
502 Spotřeba energie ............................................ 394 159
507 DHIM ............................................................ 242 287
511 Opravy a udržování budov, strojů a zařízení ..... 293 987
512 Cestovné ......................................................... 17 211
516 Telefony včetně internetu, poštovné ................ 120 880
517 DNIM .............................................................. 13 523
518 Ostatní služby - nájem, školení, dopravné .....1 006 980
521 Mzdové náklady .......................................... 5 119 263
524 Zákonné zdravotní pojištění .........................1 668 987
527 Zákonné sociální náklady .............................. 107 320
532 Daň z nemovitostí ................................................ 649
538 Správní poplatky ............................................... 3 326
542 Smluvní pokuty a penále ................................... 3 819
543 Odpis nedobytné pohledávky .............................. 1466
545 Kurzové ztráty ................................................. 5 976
549 Pojistné ......................................................... 105 619
551 Odpisy .......................................................... 714 832
581 Poskytnuté příspěvky pro ústředí Diakonie ..... 209 000
582 Poskytnuté příspěvky na dopravu ..................... 10 534

601 Tržby za vlastní výrobky ................................. 541 892
602 Tržby z hlavní činnosti, úhrady od klientů ..... 1 919 248
603 Tržby z vedlejší činnosti .................................. 666 103
613 Změna stavu zásob výrobků .............................. 38 420
644 Úroky .............................................................. 12 602
649 Pojistná plnění ................................................... 3 804
652 Tržby z prodeje DHIM ............ ........................... - 2 500
654 Tržby z prodeje materiálu ...................................... 651
682 Nadační příspěvky ......................................... 871 268
683 Finační dary jednotlivců a organizací .............. 148 685
686 Věcné dary, služby ........................................... 41 209
691 Provozní dotace ........................................... 7 076 702

STAV FONDŮ K 31.12.2007
Sociální fond ......................................................... 29 196
Fond dary bydlení ................................................... 3 000
Fond darů ............................................................ 107 576
Fond darů materiální dary .................................. 569 417
Fond reprodukce ................................................ 240 070
Fond rezervní ........................................................ 37 811
Fondy celkem ................................................. 987 070

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Naše projekty byly podpořeny

Firemní dárci

Členové Kruhu přátel Rolničky

Další individuální dárci

MPSV
Ministerstvo kultury ČR
Jihočeský kraj
NROS
NROS ze sbírky Pomozte dětem
Nadace Dětský mozek

ALTREVA spol.s r.o., Třebíč ; Baumax, Tábor; Brisk Tábor
a.s.; COMETT PLUS spol. s r. o., Tábor; Dalík Marek, Praha;
Dana Kalousková – Orion, Tábor; DIPRO spol. s r.o., Praha;
DK OPEN spol. s r.o., Jindřichův Hradec; Domita a.s.; E.ON
Česká republika a.s., České Budějovice; Explosive Service
a.s., Praha; Global projekt a. s., Veselí nad Lužnicí;
Hodinářství Velichová Žofie, Soběslav; Jiří Štěch -
elektroservis, Soběslav; JITKA a.s., Jindřichův Hradec;
JITONA a. s., Soběslav; JUDr. Stanislav Pazderka; KASTO
Tábor s. r. o., Tábor; Maso Planá a.s., Planá nad Lužnicí;
Merxbauer Petr, Chotoviny; Nakladatelství Pragma, Praha;
Petr Snášel - Silniční motorová doprava, Soběslav;
Provident Financial spol. s r.o., Praha; Rašelina a.s.,
Soběslav; Reklamní ateliér, Soběslav; Švec Cykloteam
Soběslav, Soběslav; Trubačová Ivana, Soběslav; X-WEB
publishing s. r. o., Ostrava; Zdeněk Cuhra - Rohožky
Samba, Kamenný Újezd

Eliška Arsenjevová, Ing. Jindřich Bláha, Vladimír Brada,
Petra Braunová, Jitka Bělská, Domov mládeže Tábor,
Jolana Dvořáková, Mgr. Pavel Eybert, Renata Gargulová,
Monika Hlasová, Eva Hoffmanová, Mgr. Tereza Hojná,
Lenka Hrouzová, MUDr. Jan Chabr, Filip Keller, Lenka
Kleinová, Stanislav Knotek, Božena Kotrbová, PaedDr.
Bohumila a Vojtěch Kotyzovi, Alena Kubartová, Ivana
Křemenová, Barbora Lebedová, Ing. Miroslav Maroušek,
Alena Melicharová, Dana Mikolášková, Mgr. Milan
Miškařík, Eliška Novotná, Jaroslava Nováková, Obec Řípec,
Anna Ouporová, JUDr. Robert Ožvald, Ing. Dagmar
Pekárková, MVDr. Martin Plecháček, Jana a František
Podlahovi, Kateřina Růžičková, DiS., MUDr.
Rybářová, Věra Řeháčková, MUDr. Dana a Marek Slabí,
Michal Smolka, Marie Snítilová, Božena Stolinová, Jana
Strunecká, Ing. Jan Svoboda, Mgr. Ruth Šormová, ThMgr.
Alena Šounová – Srnková, Růžena a Josef Štefanovi, Dana
Tobiášková, Ing. Václav Tomeček, Romana Tóthová,
Jaroslava a Milan Ungrovi, Milan Urbánek, Věra Veselá,
Antonín Veselý, Ing. Lucie Wiererová, Zdenka Zelenková,
František Zenkl

Lucie Čistecká, Jaroslav Dušek, manželé Dytrychovi,
Soběslav Fiker, Věra Hanzalová, Jaroslav Havlíček, Hana
Hercherová, Hana Hrstková, MVDr. Stanislav Kameník,
Jitka Knotková, manželé Marešovi, Karel Martínek, Ing. Petr
Mládek, Ing. Vladimír Mlch, Ing. Oldřich Janda, Miloslav
Plecháček, Jana a Tomáš Růžičkovi, Dagmar Serbusová,
pan Šlechta, Josef Štefan, František Vaněk, Alena
Vaněčková, Ing. Vladislav Veselý, Zdeněk Vránek, paní
Zenklová

Marie

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM
A SPOLUPRACOVNÍKŮM
V ROCE 2007
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Za příspěvek děkujeme těmto městům a obcím

Spolupracovali jsme s těmito organizacemi

Spolupracovali s námi

Dobrovolnou prací nás podpořili

Výrobky rolničkové chráněné dílny prodávali

Děkujeme Vám i všem ostatním, kteří jste jakkoliv
podpořili činnost střediska Rolnička.

Město Černovice, Město Sezimovo Ústí, Město Soběslav,
Město Veselí nad Lužnicí, Obec Borotín, Obec Dírná, Obec
Dolní Hrachovice, Obec Chotoviny, Obec Klenovice, Obec
Komárov, Obec Mlýny, Obec Myslkovice, Obec Přehořov,
Obec Řípec, Obec Želeč, Obec Žíšov

Biskupské gymnázium, České Budějovice; Blatské muzeum
v Soběslavi; Divadlo Na zábradlí, Praha; Farní sbor ČCE –
Soběslav; Gymnázium, Soběslav; Gymnázium Vítězslava
Nováka, Jindřichův Hradec; Cheiron T, o.p.s., Tábor;
Chytej. cz, Tábor; „I MY“ o.s., Soběslav; Jihočeská univerzita
– Teologická fakulta, České Budějovice; Komorní kvarteto
Soběslav; Kulturní dům města Soběslavi; Mateřská škola,
základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE
Rolnička Soběslav; Městský úřad Soběslav; Obchodní
akademie, Tábor; Proutek o.s., Plasná; Servitus o.s.; Střední
zdravotnická škola a VZŠ, České Budějovice; Střední
zemědělská škola a VOŠZe, Tábor; Technické služby města
Soběslavi; Úřad práce v Táboře, Tábor

Jaroslav Dušek; Jolana Dvořáková; Petr Čtvrtníček; Jiří
Lábus ; Josef Polášek

Judith Albrecht, Jana Anderlová, Jitka Balcarová, Eva
Beránková, Otílie Blažková, Robert Bohdal, Jitka Bromová,
Ilona Březinová, Anna Dvořáková, Julia Hildebrandt,
Michaela Huslerová, Renata Gargulová, Jana Hrstková,
Kateřina Klečková, Magdalena Köppl, Monika Korandová,
Martin Kovář, Jana Kuldanová, Kateřina Marková, Martin
Měkuta, Martin Mikula, Jennifer Miller, Jana Pavlíková,
Andrea Písaříková, Klára Prchlíková, Jana Radostová, Jan
Růžička, Veronika Šíšová, Zuzana Urbanová a také 204
studentů při veřejné sbírce Rolničkový den

A-MAX, zakázkové nábytkové truhlářství, Soběslav;
Auritus, Tábor; Baumax ČR s.r.o., Tábor; Čajovna – kavárna
Rolnička, Soběslav; Galerie Bartoš, Tábor; Galerie Jeden
svět, Praha; Galerie u Rudolfa, Planá nad Lužnicí; Church
penzion, Praha; Kavárna na půli cesty, České Budějovice;
Keramika Pohodička, Tábor; Melissa, Tábor; Městské
muzeum Železný Brod; OS Vhled Neobyčejná galerie, Praha;
Stanice pro ohrožené živočichy, Votice; Svět koberců, spol.
s r.o, Český Krumlov; Svět koberců, spol. s r.o., Tábor;
Vinotéka Olga Makovcová, Tábor. A v zahraničí také:
Čajovna Chajori, Svatý Júr pri Bratislave, SR; Heidicafe,
Venezia, Italy
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI

Pokud Vás naše činnost zaujala a chtěli byste naše snažení
podpořit, můžete tak učinit následujícími způsoby:

zaslat finanční částku na fond darů Rolničky
(č.ú. 19-42000287/0100, KB Soběslav)

darovat nám věcný dar (kancelářské potřeby, spotřební
materiál, odměny)

nabídnout nám Vaše výrobky a služby se slevou

věnovat nám svůj čas dobrovolnou prací, odbornými
konzultacemi

stát se členem Kruhu přátel Rolničky

zadat zakázku naší chráněné dílně (možnost náhradního
plnění pro organizace zaměstnávající více než 25 osob),
odebírat naše výrobky

uspořádat pro nás benefici (např. dražbu výrobků
chráněné dílny při firemním večírku)

zprostředkovat nám kontakt na osoby, které nás mohou
podpořit

Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit
tato daňová zvýhodnění:

– od základu daně si lze odečíst hodnotu
darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud
úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně
nebo činí alespoň 1 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně
10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu)

– od základu daně, sníženého dle § 34
zákona o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů,
pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,- Kč. V úhrnu lze
odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento
odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni
nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).

fyzické osoby

právnické osoby

Prosíme, kontaktujte nás nejlépe e-mailem
(fundraising@rolnicka.cz) s nabídkou, my se Vám
ozveme a rádi domluvíme vše potřebné. Děkujeme.
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Our mission

What is Rolnicka?

Day care centre

Sheltered housing

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 care center providing social,
educational, therapeutic and work related rehabilitation
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 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
themselves at home.

To achieve this we need your support.

Rolnicka is one of the centers of Diaconia of the Evangelical
Church of the Czech Brethren. The Rolnicka services began
on the 1st January 1994 as a day care center for 12 children
from Sobeslav and its immediate surroundings. Throughout
the years, services, as well as number of attendees, have
been developing.

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

In 2007 Rolnicka was attended by more than 60 children
and adults from the age of 3 to 50. They all may use social
services provided in the day care center or sheltered
housing. Rolnicka also runs a sheltered workshop for
disabled employees and a public tearoom – coffee shop.

Our 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 the social environment and
development of social skills is also supported.

In 2007, the day care center also provided optional services
such as transport by Rolnicka minibus, physiotherapy,
speech therapy, recuperation and recovery breaks and
Cannistherapy.
The day care centre services are provided in two buildings –
in Mrazkova street (which is attended mainly by children)
and in our “Adult home“ in Bezdekova street.

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.

Inhabitants of the sheltered housing live an ordinary life –
they go shopping, cook, tidy up, share duties and learn how
to run their own household. They can ask for help from the
permanently present coordinator or sheltered housing
coach if necessary.

Volunteers also attend sheltered housing to spend their free
time with house inhabitants if required.



KONTAKTY - TELEFONY, E-MAILY

Ředitel Mgr. Karel Novák 381 522 054

Ředitelka Mgr. Kamila Hnojnová 381 522 054

Ekonomka Marcela Vejdová 381 522 054

Fundraising Mgr. Monika Macáková 381 522 054

Kontakty Mgr. Eva Janatová 381 522 054

Chráněná Mgr. Barbora Růžičková 381 522 482

Chráněné Bc. Jiřina Svobodová 381 522 482

Čajovna Jiří Stibor 381 522 482

střediska reditel@rolnicka.cz 606 447 689

škol skola@rolnicka.cz 739 633 993

ekonom@rolnicka.cz 739 570 420

fundraising@rolnicka.cz 724 152 930

s veřejností fundraising@rolnicka.cz 733 127 041

dílna dilna@rolnicka.cz 739 570 421

bydlení bydleni@rolnicka.cz 739 570 421

- kavárna cajovna@rolnicka.cz 739 570 421

Sheltered workshop

Tearoom – coffee shop Rolnicka

The Nursery school and elementary special school and
craft school

People in Rolnicka

Board

Employees

Volunteers

Our operating statement 2007

In 2007, 16 disabled people were employed in our sheltered
workshops. For the majority of our employees, the sheltered
workshops offer the only possibility to participate in the
labor 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 skillful tutor-therapists, various
products originate here, each having its own characteristic
magic– pottery, wood and textile products, bees wax
candles, glass works and kaleidoscopes.

Tearoom – coffee shop offers employment to 4 people with
disabilities. It is also a place which is open to the public. And
what can it offer to visitors?

A nice non-smoking place, tea from all over the world, nine
sorts of coffee, pure natural juices, Indian milk drinks,
a children's play area, free Internet access and unbelievably
charming (yet maybe a little bit slow) staff.

The operation of the Tearoom – coffee shop Rolnicka is
financed by The European social fund and the state budget
of the CR.

Our schools offer education to pupils with different types of
disabilities from pre-school age (nursery school) to the
completion of compulsory education (elementary special
school). After that, our pupils can continue their education
in the craft school. Schools were attended by 39 pupils on
2007.

Supervisory board – 7 members met on six occasions, in
2007
Management board – 5 members (the director and
managers) made important decisions during eleven boards
meetings

Rolnicka Center – 36 employees worked in the direct care of
participants, management and administration. 16 disabled
people were employed in the sheltered workshops.

Schools had 21 employees (18 teachers and 3 administrative
and technical workers).

A volunteer is an ordinary human who gives us what is
priceless – his or her time. In Rolnicka, volunteers help us in
the daily operation of one day care center, the sheltered
workshops, sheltered housing or tearoom – café or with
organizing benefit campaigns and extra events.
During 2007, 306 volunteers worked for Rolnicka.

Rolnicka`s financial information is included in the Czech
version of this annual report.

Our gratitude to all companies and individuals who
supported Rolnicka in 2007 is included in the Czech version
of this annual report.
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