


Vážení pøátelé, 

výroèní zpráva za rok 2008 je i zprávou o patnáctiletém 
pùsobení Rolnièky. Patnáct let Rolnièka pomáhá dìtem 
a lidem se zdravotním znevýhodnìním i jejich rodinám, 
které stateènì bojují se skuteèností, pøed kterou je postavil 
život. Pomáháme dìtem od prvních krokù až po dospìlý vìk 
zažívat vše obvyklé a pøimìøené, jak to mohou prožívat jejich 
zdraví vrstevníci. Mít sny o svém životì a poznávat jej, 
nevzdat se touhy uplatnit se mezi sobì rovnými a být v partì 
kamarádù, mít pestrobarevné zážitky z cest, her, divadla 
i akcí Rolnièky, mít radost z práce èi samostatnì bydlet a to 
vše ve spoleèenství a v pøítomnosti spøíznìných duší, 
navzdory osudu. 

Úvodním slovem bych ale ze všeho nejvíce chtìl vyjádøit úctu 
a obdiv všem rodinám, které vìdí, že bojovat za kvalitu života 
svého dítìte, stojí za to. Chtìl bych Vás povzbudit, abyste 
neztráceli nadìji v tomto boji. Vždy� máte na své stranì i nás, 
Rolnièku, a vìøím, že právì spoleènými silami ten zápas 
zvládáme už patnáct let. Nakonec, troufám si tvrdit, ty roky 
jsou spoleèné dílo všech, rodièù a jejich mnohdy již 
dospìlých dìtí, zamìstnancù Rolnièky, dobrovolníkù, 
celého spektra dárcù i pøedstavitelù mìsta Sobìslav 
a dalších spøíznìných duší, majících pochopení pro naše 
poslání. 

Patnáct let si pomáháme. Dìkuji Vám všem, kteøí jste 
pøiložili ruku k dílu na vinici Pánì. Kéž nám Hospodin dá 
sílu a požehnání do dalších let spolupráce.   

Mgr. Karel Novák, øeditel støediska

Mt 20, 4 „a øekl jim: Jdìte i vy na mou vinici, a já vám dám, co 
bude spravedlivé.“

SLOVO ÚVODEM

1



POSLÁNÍ

Jsme rùzní, ale patøíme k sobì, každý èlovìk je jedineèný 
a zasluhuje respekt.

Rolnièka je køes�anské centrum poskytující sociální, 
vzdìlávací, terapeutické, pracovní a rehabilitaèní služby šité 
na míru dìtem a dospìlým s rùznými typy postižení a jejich 
rodinám z Táborska, pøedevším okolí Sobìslavi. Rolnièka je 
tu proto, aby každý mohl s potøebnou pomocí dosáhnout 
osobního maxima a prožít celý život v sepìtí s rodinou, 
pøáteli a známými tam, kde se cítí doma.

Potøebujeme k tomu Vaši podporu.

KDO JSME

Støedisko Rolnièka, církevní právnická osoba, je typem 
neziskové organizace, která nabízí zejména sociální služby 
dìtem a dospìlým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením.

Jako jedno ze støedisek Diakonie Èeskobratrské církve 
evangelické s vlastní právní subjektivitou bylo založeno na 
podzim 1993 skupinou rodièù a èlenù sboru ÈCE. Èinnost 
byla zahájena v lednu 1994 otevøením denního centra pro 
12 dìtí s postižením ze Sobìslavi. V prùbìhu let se 
rozšiøovala nabídka služeb i poèet klientù. Dnes navštìvuje 
Rolnièku více než 60 dìtí i dospìlých s mentálním 
a kombinovaným postižením z celého Táborska. 
K 31.12.2008 bylo ve støedisku Rolnièka zamìstnáno 
31 zamìstnancù z toho 16 v pøímé péèi na rùzné pracovní 
úvazky a dále 20 zamìstnancù se zmìnìnou pracovní 
schopností. Pøi støedisku pùsobí Mateøská škola, základní 
škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka 
Sobìslav, která je samostatným právním subjektem.

Rolnièka je myšlenkovì i  organizaènì spjata 
s Èeskobratrskou církví evangelickou.Naši práci chápeme 
jako službu ("diakonia" = "služba") vycházející z principù 
køes�anské lásky k bližnímu, respektu k jedineènosti 
a nezastupitelné hodnotì každého èlovìka a profesionality 
v pøístupu ke klientùm.

Rolnièka podporuje integraci, tedy pøirozené a nenásilné 
zaèlenìní lidí s postižením do života vìtšinové spoleènosti. 
Lidé v Rolnièce zároveò vìøí, že k úspìšné integraci je tøeba 
tìmto lidem poskytnout potøebnou míru podpory, a to ve 
všech smìrech.

POSKYTUJEME:

Hlavní èinnosti:

Centrum denních služeb pro dìti a mladistvé
Centrum denních služeb pro dospìlé
Chránìné bydlení
Chránìná dílna 
Èajovna - kavárna Rolnièka 

Doplòkové služby:

Doprava
Rehabilitace a fyzioterapie
Arteterapie
Logopedie
Canisterapie
Integrovaný pobyt dìtí bez zdravotního postižení
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DOZORÈÍ RADA

Je kontrolním orgánem, dohlíží na èinnost správní rady 
a støediska. Má sedm èlenù a sedm náhradníkù, kteøí jsou 
voleni správním orgánem sboru ÈCE v Sobìslavi.

Ing. Stanislav Dvoøák Mgr. Monika Macáková 

Jana Háková Kateøina Rùžièková, Dis.

MUDr. Jan Chabr Alena Vanìèková

Jitka Knotková 

SPRÁVNÍ RADA

Je statutárním orgánem složeným z øeditele støediska, jeho 
zástupcù a vedoucích pracovníkù, kteøí mají potøebné 
zkušenosti k øízení støediska. Jmenováni jsou správní radou 
Diakonie ÈCE a zodpovídají za zabezpeèení veškeré èinnosti 
støediska.

Mgr. Karel Novák – øeditel støediska, pøedseda SR 

Mgr. Kamila Viktorová – zástupkynì øeditele støediska pro 
pedagogické vìci, øeditelka speciálních škol 

Mgr. Barbora Rùžièková – vedoucí chránìné dílny 

Bc. Jiøina Svobodová – koordinátorka chránìného bydlení 

Marcela Vejdová – zástupkynì øeditele pro ekonomické vìci, 
ekonomka

MANAGEMENT, AKTUÁLNÍ KONTAKTY 

Recepce - spojovatelka 381 522  054

Øeditel Mgr. Karel Novák

støediska reditel@rolnicka.cz 606 447 689

Øeditelka Mgr. Kamila Viktorová

škol skola@rolnicka.cz 739 633 993

Ekonomka Marcela Vejdová

ekonom@rolnicka.cz 739 570 420

Fundraising Mgr. Monika Macáková

fundraising@rolnicka.cz 724 152 930

Fundraising Mgr. Eva Janatová

a PR fundraising@rolnicka.cz 733 127 041

Centrum denních služeb pro dìti a mladistvé

Bc. Olga Kutilová

cds.mrazkova@rolnicka.cz 381 522 054

Centrum denních služeb pro dospìlé

Mgr. Kamila Pùlpytlová  

cds.bezdekova@rolnicka.cz 381 522 482

Chránìná Mgr. Barbora Rùžièková 381 522 482 

dílna dilna@rolnicka.cz 733 127 040

Chránìné Bc. Jiøina Svobodová  

bydlení bydleni@rolnicka.cz 777 326 246                  

Èajovna Jiøí Stibor (15,30 - 22,00) 

- kavárna cajovna@rolnicka.cz 739 570 421

Dobrovolníci Renata Gargulova

dobrovolnik@rolnicka.cz 777 327 382                     
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KALENDÁRIUM V ROCE 2008 

V prùbìhu celého roku jsme spoleènì i v rámci menších 
skupin navštívili øadu kulturních i sportovních akcí, jezdili do 
bazénu, podnikli nesèetné množství výletù, pøespávali 
v Rolnièce, soutìžili, zkrátka dobøe jsme se mìli. V níže 
uvedeném kalendáriu uvádíme pøehled hlavních spoleèných 
témat, malou ochutnávku z jednotlivých služeb pak naleznete 
ve zprávì o èinnosti.

Leden

V dobroèinné aukci Chytej.cz jsme získali za fotografie 
kapitálních úlovkù 16 358 Kè. Pøi pøedání penìz natoèili 
rybáøi „minifilm“ o Rolnièce.

Únor

Bìhem zápisu do škol byl ve støedisku den otevøených dveøí. 

Bøezen

Probìhl Jarní jarmark spolu s programem „I MY“ Zkusme to 
spolu. Jaké máme v chránìné dílnì „Zlaté èeské ruèièky“ 
a jak umíme krásnì malovat, jsme pøedvedli na výstavì 
výrobkù a obrazù v Mìstské knihovnì Tábor.

Duben

Pøi 7. roèníku Rolnièkového dne vyrazilo do ulic ètyø 
jihoèeských mìst 170 dobrovolníkù a benefièním prodejem 
rolnièek získali 124 637 Kè. 

Kvìten

Rolnièkování, tradièní oslava Dne dìtí, pøilákalo na 
sobìslavskou plovárnu 741 platících návštìvníkù. 

Èerven

Na zážitkovou exkurzi k nám zavítali studenti Gymnázia 
Sobìslav. Provedli jsme je Rolnièkou a na závìr porazili 
v basketbalovém utkání 32:28.

Èervenec

Rozlouèili jsme se s nìmeckými dobrovolnicemi Judith a Julií, 
pøejeme jim hodnì štìstí. 

Srpen

Zakoupili jsme byt 4+1 v bìžné zástavbì Sobìslavi, svùj 
domov zde naleznou 3 lidé s postižením. Zavítala k nám 
Èeská televize a natoèila o chránìném bydlení reportáž. 

Záøí

„Vivat Rolnièka!“ - oslavili jsme 15 let založení Rolnièky. 
Pøivítali jsme nové dobrovolnice Annu z Maïarska a Zeyno 
z Turecka. 

Øíjen

Pod Rolnièku pøechází dobrovolnický projekt „I MY“ a novì je 
akreditován dle zákona o dobrovolnické službì. Dva 
z obrázkù z kroužku arteterapie zaøadila spoleènost Abalon 
s.r.o. do produktové øady Grant Adam, Veselý kapøík 
s Andìlem se stali novoroèenkami pro rok 2009. 

Listopad

S obrazy z arteterapie jsme se vydali do Prahy, bìhem 
prodejní vernisáže „Jaroslav Dušek a Tramtárie v nás“ jsme 
prodali 32 obrazù za 43 600 Kè. 

Prosinec

S vyprávìním o paralympiádì v Èínì pøijela úspìšná 
sportovkynì Jana Fesslová. Uspoøádali jsme Vánoèní 
jarmark v Sobìslavi, který pøijela natáèet Èeská televize. 
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JAK ŠEL ÈAS V ROLNIÈCE ANEB 15 LET 
V HLAVNÍCH UDÁLOSTECH 

14. záøí 1993: založení Rolnièky - jednoho ze støedisek 
Diakonie ÈCE;

rok 1994: zahájení provozu a denního centra pro 12 dìtí 
s postižením ze Sobìslavi a okolí, první øeditelkou Mgr. Ruth 
Šormová, rozpoèet v prvním roce provozu èinil 1 232 556 Kè 
v pøíjmech a 1 337 551 Kè ve výdajích;

rok 1995: MŠMT ÈR zaøadilo do sítì škol Církevní speciální 
školy pro žáky s více vadami pøi støedisku Rolnièka, získání 
prvního mikrobusu Ford Transit pro zpøístupnìní služeb 
i dìtem ze vzdálenìjších obcí;

rok 1996: poèátek chránìné dílny, získání nového 
mikrobusu Mercedes Benz pro dopravu klientù;

rok 1997: Ruth Šormová odchází na mateøskou dovolenou, 
zastupující øeditelkou PaedDr.Drahomíra Blažková;

rok 1998: zastupujícím øeditelem jmenován Pavel Kutil, 
zakoupen více než sto let starý dùm a vypracována studie na 
jeho pøestavbu, uspoøádán první jarní rolnièkový ples;

rok 1999: krácení dotace MPSV ÈR pøineslo úsporná 
opatøení, uspoøádán první adventní jarmark;

rok 2000: poèala rekonstrukce domu;

rok 2001: stìhování Rolnièky z Jiráskovy ulice do 
bezbariérových prostor v Mrázkovì ulici, nový prozatímní 
øeditel Mgr. Karel Novák, novì jmenována samostatná 
øeditelka školy Mgr. Kamila Hnojnová;

rok 2002: poèátky veøejné sbírky Rolnièkový den a adventní 
kampanì ÈCErolniÈCE, zpracován strategický plán pro 
budoucí období;

rok 2003: první Velikonoèní jarmark poøádaný spoleènì 
s obèanským sdružením „I MY“;

rok 2004: dokonèení rekonstrukce domu, novým øeditelem 
jmenován dosud zastupující Mgr. Karel Novák, zahájen 
provoz centra denních služeb pro dospìlé;

rok 2005: otevøen první chránìný byt Rolnièky,  zahájen 
provoz èajovny – kavárny, dochází k právnímu oddìlení škol; 

rok 2006: do rejstøíku škol zaøazena praktická škola 
s kapacitou 8 míst, èinnost ukonèuje pøedstavenstvo, aby 
ho v pøíštím roce jako nový statutární orgán nahradila 
správní rada a kontrolní orgán dozorèí rada;

rok 2007: registrace sociálních služeb (centrum denních 
služeb a chránìné bydlení), první výstava obrazù 
z arteterapie s dražbou v Praze v Divadle Na zábradlí, 
vypracován nový strategický plán do roku 2011;

rok 2008: oslavili jsme 15 let od založení, zakoupili byt 4+1 
v bìžné zástavbì mìsta a poèali v nìm budovat nové 
chránìné bydlení, zapoèata sbírka na nový mikrobus a na 
úhradu nákladù za poøízení a rekonstrukci bytu.
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Rolnièka provozuje Centrum denních služeb pro dìti 
a mladistvé v Mrázkovì ulici a Centrum denních služeb pro 
dospìlé v Bezdìkovì ulici. Program dne je spoleènì zamìøen 
na výchovné, vzdìlávací, aktivizaèní a sociálnì terapeutické 
èinnosti s ohledem na vìk klienta. Je sestaven na základì 
individuálního plánu, respektujícího osobní cíle klientù a je 
zamìøen na rozvíjení sociálních dovedností. 

Klienti se uèí samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, 
hygiena), nacvièují jednoduché pracovní èinnosti (vaøení, 
pøíprava pokrmù, ruèní práce, práce s jednoduchými 
nástroji). V pøípadì mladistvých a dospìlých se rovnìž 
pøipravují na podporované zamìstnání èi práci 
v chránìných dílnách, rozvíjejí manuální zruènost, 
vykonávají aktivizaèní èinnosti (ruèní práce, pletení 
z pediku, práce s hlínou a se døevem, batikování). Pomáhají 
na zahradì a podílejí se na úklidu spoleèných prostor. Do 
programu dne je zaøazen i aktivní odpoèinek v podobì her 
a zájmové èinnosti (sportovní hry, návštìvy kulturních akcí, 
zpìv, boccia, nácvik krátkých divadelních pøedstavení). 
V prùbìhu dne mohou klienti využívat doplòkové služby, 
které zajiš�uje støedisko v rámci fakultativních služeb. Ceny 
za služby jsou zakotveny v ceníku služeb Rolnièky.

ZPRÁVA O ÈINNOSTI STØEDISKA 
ROLNIÈKA V ROCE 2008 
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO DÌTI 
A MLADISTVÉ

Poslání

Centrum denních služeb Diakonie Èeskobratrské církve 
evangelické – støedisko Rolnièka v Sobìslavi nabízí pomoc 
a podporu dìtem a mladistvým s mentálním a kombinovaným 
postižením.

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

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

O službì

Služby Centra denních služeb pro dìti a mladistvé 
poskytujeme od roku 1994, urèeny jsou dìtem a mladistvým 
od 3 let do ukonèení školní docházky. Zázemí je vytvoøeno 
v bezbariérové budovì s tìlocviènou, zahradou a høištìm 
umístìné v klidné èásti sídlištì Svákov. Budova, která má 
osm denních místností, pìt místností pro individuální 
terapie a jídelnu se spoleèenskou místností, je uzpùsobena 
pobytu osobám s tìžkým mentálním nebo kombinovaným 
postižením. Místnosti urèené pro denní pobyt sousedí 
s koupelnami a WC se speciálním transportním zvedacím 
systémem pro bezpeènou manipulaci a pøesun imobilních 
osob. Kromì denních místností jsou zde prostory urèené pro 
aktivizaèní èinnosti a individuální cvièení. Prostory jsou 
vybaveny relaxaèními a speciálními pomùckami pro 
individuální práci s klienty. 

Uživatelé služeb jsou zároveò žáky základní školy speciální 
a praktické školy jednoleté, která sídlí v téže budovì. Program 
dne je individuálnì pøizpùsoben tak, aby se probíhající 
povinná školní docházka nebo program praktické školy 
doplòoval s èinností centra denních služeb. 

Dìtem nabízíme dopolední svaèinu, obìd a odpolední 
svaèinu, které pro nás pøipravuje Mateøská škola Duha. 
V prùbìhu celého dne je zajištìn pitný režim. Provozní doba 
centra je od 6.45 do 16.00 hod. 

V roce 2008 zajiš�ovalo provoz centra 7 pracovníkù v pøímé 
péèi. Služeb pravidelnì využívalo 34 klientù, z toho 27 dívek 
a chlapcù do 18 let vìku a 7 mladistvých, z toho 3 ženy 
a 4 muži.

Hlavní události roku 2008

Starší dìti absolvovaly netradièní pobyt v pøírodì pod 
velením vojáka, nìkolikrát pøespaly spoleènì v Rolnièce 
a užily si tøeba pobyt ve Støížovicích.

Nejmenší dìti v létì nalezly poklad, vysadily nové stromky 
na Svákovì a dvakrát pøespaly v Rolnièce. Vzpomínky patøí 
i rekondiènímu pobytu v Lutové ve stylu pravìku. 

S nadšením a chutí jsme pracovali na plánování 
a naplòování standardù kvality sociálních služeb.

Rozlouèili jsme se s dosavadní canisterapeutkou Eliškou 
a psy Bárou a Arankou a hned od záøí pøivítali novou 
canisterapeutku Radku se psem Hagirem. Canisterapie 
v Rolnièce tak pokraèuje dále.
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO DOSPÌLÉ

Poslání 

Centrum denních služeb Diakonie Èeskobratrské církve 
evangelické – støedisko Rolnièka v Sobìslavi nabízí pomoc 
a podporu dospìlým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením.

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

Centrum denních služeb pomáhá najít každému cestu 
k uvìdomìní si vlastní hodnoty a schopnosti pøevzít 
odpovìdnost za svùj život.

O službì

Provoz Centra denních služeb pro dospìlé klienty byl 
zahájen na podzim 2004. Jeho služby jsou urèeny dospìlým 
lidem od 18 do 60 let. CDS má zázemí v bezbariérovém domì 
se zahradou v Bezdìkovì ulici, využívá prostornou místnost 
urèenou pro individuální terapie. K aktivizaèním èinnostem 
je možné využít i zázemí chránìné dílny støediska. V letních 
mìsících lze na zahradì využívat k odpoèinku bazén èi 
pingpongový stùl.

V centru je klientùm k dispozici plnì vybavený kuchyòský 
kout pro pøípravu vlastní dopolední nebo odpolední svaèiny. 
Obìd je zajiš�ován v místní restauraci. 

V roce 2008 navštìvovalo CDS 19 klientù, z toho 10 žen 
a 9 mužù ve vìku od 21 do 45 let. Provozní doba centra je od 
7.00 do 15.30 hod.

Hlavní události roku 2008

4 zamìstnanci se na podzim zúèastnili kurzu Pracovník 
sociální péèe se zamìøením na základní výchovnou èinnost.

Probìhl seriál kurzù od mistrù malby, drátování, 
paspartování a kurz výroby škrobového papíru a krabièek 
urèený pro klienty centra denních služeb a zamìstnance 
chránìné dílny.

V èervenci jsme si užili krásný týdenní pobyt ve Slavonicích, 
rádi vzpomínáme na výlet do Èeských Budìjovic na 
interaktivní Expozici ORBIS PICTUS. 

V záøí k nám pøestoupili tøi klienti z Centra denních služeb 
pro dìti a mladistvé.
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CHRÁNÌNÉ BYDLENÍ 

Poslání 

„Je jen na nás, chceme-li zùstat v základním táboøe, nebo 
radìji dojít až na vrchol.“  

(J. Køivánek – neznámý svìtový kopcolezec)

Posláním chránìného bydlení je umožnit skupinì šesti 
dospìlých lidí s mentálním nebo kombinovaným postižením 
z celé Èeské republiky žít bìžný život ve spoleèném bytì se 
samostatnými pokoji v centru mìsta Sobìslavi, podpoøit 
rozvoj maximální možné míry samostatnosti obvyklé pro 
jejich zdravé vrstevníky, respektovat soukromí uživatele 
služeb a zachovat pøirozené vazby s rodinou.

O službì 

Chránìné bydlení zahájilo svùj provoz v kvìtnu 2005. 
Poskytováno je šesti lidem s postižením ve spoleèném bytì 
se samostatnými pokoji. To zabezpeèuje potøebnou míru 
soukromí, ale zároveò i možnost sdílet s ostatními bìžné 
denní radosti a starosti a možnost navzájem se uèit 
a pomáhat si. Pro každého uživatele je zabezpeèena 
potøebná asistence a vhodná míra podpory pro jeho rozvoj. 

Za pomoci asistentù se obyvatelé uèí všechny vìci, které 
souvisí se samostatným bydlením – uklízet, vaøit, prát, 
chodit nakupovat, plánovat svùj volný èas, hospodaøit 
s penìzi a spoustu potøebných malièkostí, bez kterých je 
tìžké bydlet samostatnì. 

Tato služba je pro lidi s postižením pøíležitostí 
k osamostatnìní se, možností získat potøebné znalosti 
a dovednosti pro øízení svého života tím smìrem, který si 
sami pøejí a který jim vyhovuje. 

Služba je poskytována nepøetržitì, s asistencí pak každý 
pracovní den od 14.30 do druhého dne do 8:00 a o víkendech 
celých 24 hodin dle zájmu obyvatel bytu. 

Chránìné bydlení má 6 uživatelù, z toho 4 ženy a 2 muže ve vìku 
od 21 do 31 let. Tøi uživatelé pracují v chránìné dílnì a další 
3navštìvují centrum denních služeb pro dospìlé uživatele. 

V roce 2008 pracovali v chránìném bydlení 3 zamìstnanci 
na plný pracovní úvazek. Do bydlení docházeli i dobrovolníci 
„I MY“ Spoleènosti pro podporu lidí s postižením o.s. z øad 
studentù, kteøí pomáhali obyvatelùm v jejich uèení a byli jim 
kamarády a spoleèníky pøi trávení volného èasu.

Hlavní události roku 2008 

V lednu pøibyl nový obyvatel bytu.

Podnikli jsme historicky první výlet za hranice ÈR do 
rakouského Friestadtu a další výlety tøeba do romantické 
Tøebonì, na Kvildu, na zámek Kratochvíle a Blatná, na výlov 
rybníka Rožmberk, ale i do kina nebo na dobrùtky do cukrárny.

Zapoèali jsme s rekonstrukcí nového chránìného bytu 
v bìžné zástavbì Sobìslavi, který Rolnièka v létì zakoupila.
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CHRÁNÌNÁ DÍLNA 

Chránìná dílna vznikla roku 1996. Spoleènì se službami 
pro dospìlé sídlí v Bezdìkovì ulici blízko námìstí. Nabízí 
možnost zamìstnání lidem se zdravotním postižením. 
Výrobky dílny si za dobu existence dílny našly øadu vìrných 
odbìratelù. Nabízíme výrobky ze døeva, textilu, keramiky, 
sklenìné vitráže, svíce z vèelího vosku a krasohledy. Je 
možné je zakoupit nejen pøímo v Rolnièce a pøi akcích 
Rolnièky pro veøejnost, jako napø. Jarní a Vánoèní jarmark, 
ale i v øadì prodejních místech, jejichž seznam je uveden 
v kapitole podìkování. Nabízíme i práci na zakázku a možnost 
tzv. náhradního plnìní.

V dílnì bylo zamìstnáno k 31.12.2008 13 zamìstnancù se 
zmìnìnou pracovní schopností ve vìku od 23 do 51 let. 
Vedení dílny zajiš�ovali 3 mistøi a 1 vedoucí dílny celkem na 
3,2 pracovního úvazku. Pracovní doba chránìné dílny je od 
6.30 do 15.30 hod a je pøizpùsobena zdravotnímu stavu 
pracovníkù se zmìnìnou pracovní schopností. 

Vznik chránìné dílny se øídí zákonem è.453/2004 Sb. 
O zamìstnanosti. Provoz chránìné dílny je podporován 
Úøadem práce v Táboøe.

Hlavní události roku 2008 

Rozvíjeli jsme spolupráci s firmami, vyrábìli dárky na 
zakázku – napø. upomínkové pøedmìty pro zamìstnance 
firem èi obchodní partnery. 

Malovali jsme obklady do dvou koupelen mateøské školy 
v Táboøe.

Stali jsme se dodavateli internetového obchodu, který 
provozuje PROUTEK.CZ.

Zdokonalili jsme systém kódování výrobkù, který nám 
usnadòuje prodej a našim zákazníkùm nákup. 
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ÈAJOVNA - KAVÁRNA ROLNIÈKA

O èajovnì

Èajovna - kavárna Rolnièka je od øíjna roku 2005 
chránìným pracovištìm, které nabízí pracovní uplatnìní 
lidem se zdravotním postižením a pracovní rehabilitaci. 
Zároveò umožòuje setkávání lidí zdravých i lidí 
s hendikepem a oživuje kulturní dìní v Sobìslavi 
pravidelným poøádáním rùznorodých doprovodných 
programù, které jsou otevøeny široké veøejnosti. 

Návštìvníkùm èajovny nabízíme pøíjemné nekuøácké 
prostøedí, letní venkovní posezení, dìtský koutek, internet 
zdarma a milou, i když ne vždy neomylnou, obsluhu. 
V menu najdete èaje z celého svìta, kávu nìkolika tváøí, 
pøírodní ovocné š�ávy, indické lasí mnoha chutí, pochoutky 
a vìtší jídla, jako saláty, arabský chléb, toasty, nebo sladké 
mámení – oblíbený medovník dìlaný s láskou našich 
zamìstnancù, každý den èerstvé domácí koláèe èi buchty. 
V èajovnì jsou k prodeji i výrobky chránìné dílny Rolnièky 
a knížky pro dìti z nakladatelství BAOBAB.

Èajovna je otevøena každý všední den od 10 do 22 hodin, 
v sobotu od 15 do 22 hodin.

Od poloviny dubna do poloviny prosince probìhlo v èajovnì 
první kolo pracovní rehabilitace. Jedná se o program urèený 
lidem se zdravotním postižením podporovaný Úøadem 
práce. V prùbìhu 8 mìsícù se jedna žena se zdravotním 
postižením zauèovala dle pøipraveného individuálního 
plánu na místo pracovnice v èajovnì. Pracovní rehabilitace 
byla zakonèena ústní a praktickou zkouškou s obdržením 
certifikátu o absolvování.

Provoz èajovny je zajiš�ován dvìma mistry a 4 zamìstnanci 
(2 ženy a 2 muži) se zdravotním postižením, kteøí se starají 
o úklid prostor èajovny, pøípravu jídel a nápojù, peèení 
a samozøejmì obsluhu zákazníkù. 

Hlavní události roku 2008:

Zahájen program pracovní rehabilitace.

Prvnì otevøeno venkovní posezení na zahradì u èajovny.

Zakoupení dataprojektoru, který obohatil doprovodný 
program èajovny o promítání.

Navázání spolupráce s poøadateli Mezinárodního festivalu 
animovaných filmù ANIfest a rozšíøení doprovodného 
programu èajovny o øadu krásných setkávání cestovatelského 
rázu, výstavy a vernisáže, projekce dokumentù a filmù. 

Provoz èajovny byl do 1.3.2008 spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR.
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DOPLÒKOVÉ SLUŽBY

Fakultativní služby jsou služby doplòkové a záleží na 
klientovi èi jeho rodièích, zda je chtìjí èerpat. Urèeny jsou 
klientùm centra denních služeb, ale i dìtem a dospìlým, 
kteøí nejsou klienty centra denních služeb Rolnièky. 

Doprava – dopravu do Rolnièky a zpìt domù zajiš�ujeme 

vlastním mikrobusem nebo prostøednictvím o.s. SOANZ. 
Pøítomen je vždy asistent, který dohlíží na bezpeènost 
klientù a pomáhá pøi manipulaci s vozíky. Dopravu 
poskytujeme do vzdálenosti 30 kilometrù od Sobìslavi. 
Nabízíme i nácvik samostatné pøepravy veøejnou dopravou.

Fyzioterapie – provádíme individuální mobilizaèní 

a kondièní cvièení, masáže, nabízíme pobyt ve víøivé vanì. 
U klientù centra denních služeb probíhají skupinová 
kondièní cvièení v tìlocviènì Rolnièky vybavené 
posilovacími stroji a relaxaèním bazénem s míèky. Souèástí 
rehabilitace jsou i pravidelné návštìvy bazénu.

Canisterapie – terapie s pomocí psa – využívá pozitivního 

pùsobení psa na zdraví èlovìka. Cílem je rozvoj citových, 
rozumových a pohybových schopností èlovìka. Do Rolnièky 
dochází externí canisterapeutka, která dle zájmu pracuje 
pøedevším s imobilními klienty.

Arteterapie – výtvarná terapie seznamuje klienty 

s výtvarnými technikami, uèí je vyjádøit kresbou své 
myšlenky a reakce na okolní svìt. Obrázky jsou vystavovány 
na rùzných kulturních místech. Arteterapie je urèena pouze 
klientùm centra denních služeb.

Logopedie – logopedka nacvièuje s klienty správnou 

výslovnost, rozvíjí komunikaèní dovednosti èi alternativní 
zpùsoby komunikace (znaková øeè, komunikaèní tabulka).

Integrovaný pobyt dìtí bez zdravotního postižení – probíhá 
v mateøské škole speciální a vytváøí pøirozené prostøedí pro 
obì skupiny dìtí (se zdravotním postižením i bez). 
Maximální poèet dìtí zaøazených do programu je 6-7. 
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Rolnièka, to není jen samo støedisko, koneèná podoba 
služeb Rolnièky je dotváøena i díky spolupráci s øadou 
partnerských organizací. 

MATEØSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA DIAKONIE 
ÈCE ROLNIÈKA SOBÌSLAV 

Nejtìsnìji je provoz støediska provázán s Mateøskou školou, 
základní školou speciální a praktickou školou Diakonie 
ÈCE Rolnièka Sobìslav. Školy jsou od roku 2005 
samostatným právnickým subjektem, který sídlí ve stejné 
budovì jako støedisko Rolnièka. Uživatelé služeb støediska 
jsou zároveò žáky škol.

K 31. 12. 2008 navštìvovalo školy 41 dìtí a žákù 
s mentálním a kombinovaným postižením. 

mateøská škola speciální       6 dìtí

pøípravný stupeò základní školy speciální       2 dìti

základní škola speciální    21 žákù

praktická škola jednoletá       7 žákù

MATEØSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ - je jednotøídní 
s kapacitou 8 dìtí a využívá spoleèné prostory se støediskem 
Diakonie ÈCE, které zde provozuje jednu ze svých služeb -
Integrovaný pobyt dìtí bez zdravotního postižení. Díky tomuto 
programu mùžeme i nadále pokraèovat v myšlence integrace 
a vytváøet tak pøirozené prostøedí pro obì skupiny dìtí. 
Maximální poèet dìtí zaøazených do tohoto programu je 6 – 7.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PØÍPRAVNÝ 
STUPEÒ – výuka je uzpùsobena možnostem a schopnostem 
žákù. Vzdìláváni jsou podle školního individuálnì-
vzdìlávacího plánu, na kterém spolupracují tøídní uèitelé 
s ostatními pedagogy školy, a zamìstnanci centra denních 
služeb. V prùbìhu dopoledního vyuèování žáci mohou 
využívat doplòkové služby nabízené centrem denních služeb 
(arteterapie, individuální rehabilitaèní cvièení, canisterapie 
atd.). Do programu dne je zaøazena i pravidelná individuální 
logopedie vedená klinickou logopedkou.

SPOLUPRACOVALI JSME 

13



PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ – tøetím rokem 
nabízí žákùm po ukonèení školní docházky v základní škole 
speciální možnost pokraèovat ve støedním vzdìlávání, které 
je zamìøeno na profesní pøípravu žákù a budoucí práci 
v chránìných dílnách. V tomto roce úspìšnì složili 
závìreèné zkoušky 4 žáci, z nichž jeden našel pracovní 
pøíležitost v chránìné dílnì a 3 žáci pøešli do centra denních 
služeb pro dospìlé.

V roce 2008 škola opìt získala mimoøádnou investièní 
dotaci ve výši 208 000 Kè na nákup zvedacího a pøepravního 
systému Roomer pro imobilní žáky, které bylo 
nainstalováno do místnosti sloužící k odpoèinkové 
a zájmové èinnosti. 

Zamìstnanci mateøské školy, základní školy speciální 
a praktické školy

K 31. 12. 2008  pracovalo ve škole 18 zamìstnancù z toho 15 
pedagogických, z nichž 80 % splòovalo speciálnì 
pedagogickou kvalifikaci nebo pokraèovalo ve studiu.

V každé ze šesti tøíd pracuje tøídní uèitel spoleènì s druhým 
pedagogickým pracovníkem, uèitelem nebo vychovatelem. 
V loòském roce se podaøilo získat v rámci rozvojového 
programu MŠMT ÈR finanèní prostøedky na mzdu 
3 asistentù pedagoga, kteøí pracují v jednotlivých tøídách, 
kde jsou zaøazeni  žáci s nejvyšší mírou podpùrných 
opatøení. 
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Dále spolupracujeme

Dalšími významnými partnery Rolnièky jsou: 

„I MY“ Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. ze 
Sobìslavi, které do loòského roku vytváøelo kompletní 
zázemí dobrovolníkùm urèených pro Rolnièku a rovnìž 
spoleènì s námi tradiènì pøipravilo program Jarního 
i Vánoèního jarmarku. 

Sbor Èeskobratrské církve evangelické Sobìslav, odkud 
se èasto rekrutují dárci Rolnièky. Díky sboru dochází do 
Rolnièky na pravidelné biblické hodiny faráø sboru. 

V oblasti zahranièního dobrovolnictví jsme opìt 
spolupracovali se sdružením Servitus. 

A v neposlední øadì díky spolupráci se sdružením SOANZ je 
zajištìna èást každodenního svozu dìtí do Rolnièky. 

Neménì významná spolupráce, a to nejen v rámci 
dobrovolnictví, ale i pøi realizaci benefièních kampaní, 
probíhá s øadou støedních, vyšších a vysokých škol, jejichž 
seznam za rok 2008 je uveden v kapitole Podìkování.
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Získávání zdrojù a udržování vztahù s veøejností se 
systematicky vìnujeme od roku 2002. K hlavním èinnostem 
patøí péèe o dárce, vyhledávání nových dárcù, psaní 
projektù, poøádání benefièních kampaní a veøejných sbírek, 
informování veøejnosti o aktuálním dìní a potøebách 
Rolnièky, komunikace s médii a tvorba grafických výstupù. 
Dva hlavní fundraisingové cíle v tomto roce byly zisk 
finanèních prostøedkù na vybudování nového chránìného 
bydlení a na zakoupení nového mikrobusu pro dopravu 
klientù. 

V roce 2008 pracovali v týmu 3 zamìstnanci 
(1 koordinátorka a 2 asistentky) do srpna na 1,75 úvazku od 
záøí na 2,0 pracovního úvazku.

Výsledky èinnosti fundraisingu:

Poskytnuté dary individuálních a firemních dárcù 
celkem: 767 476 Kè

Kruh pøátel Rolnièky – 55 èlenù vìnovalo 114 850 Kè.

Individuální dárci – 46 dárcù vìnovalo 338 286 Kè, z toho 
333 286 Kè tvoøí finanèní dary a 5 000 Kè poskytnuté 
odborné služby.

Firemní dárci – podpoøilo nás 29 firemních dárcù v celkové 
hodnotì 314 340 Kè, z toho finanèní dary èiní 267 152 Kè 
a vìcné dary 47 188 Kè.

Granty a nadaèní pøíspìvky celkem: 1 069 006,66 Kè

Podali jsme 11 žádostí o grant, z toho bylo 5 úspìšných. 
Èástky uvedené níže pøedstavují èerpání projektových 
finanèních prostøedkù v roce 2008.

MPSV ÈR: Zvýšení pracovní integrace lidí s mentálním 
a kombinovaným postižením  92 447,40 Kè;

NROS: Dlouhodobé zvýšení kapacity a posílení øízení 
organizace 230 948,31 Kè;

Program CZ0043 financovaný z finanèních prostøedkù 
Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finanèního 
mechanismu EHP a Norského finanèního mechanismu 
a Jihoèeským krajem: Rehabilitaèní programy Rolnièky pro 
dìti s handicapem 384 669 Kè;

NROS ze sbírky Pomozte dìtem! -  Svoz Rolnièky  250 000 Kè, 
Kamarád pro volný èas 18 942 Kè;

MK ÈR: Arteterapie 30 000 Kè;

MK ÈR: Kulturní aktivity 40 000 Kè; 

Nadace Precioza: Rozšíøení pracovní kvalifikace lidí 
s postižením  22 000 Kè.

FUNDRAISING 
A PUBLIC RELATIONS 
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Benefièní akce, kampanì a veøejné sbírky – hrubý 
výtìžek 432 921 Kè

Veøejná sbírka Rolnièkový den 2008 - ve 4 jihoèeských 
mìstech pøispìli lidé èástkou 124 637 Kè, po odeètení 
nákladù byl výtìžek 93 551,20 Kè.

Oslavy 15 let „Vivat Rolnièka“ – výtìžek 61 783 Kè zaplatil 
náklady na oslavy a zbylo 39 800 Kè.

Výstava „Tramtárie v nás“ v Divadle DISK v Praze - prodejem 
obrazù arteterapeutického kroužku a dražbou jsme, a to 
i díky opìtovné podpoøe herce Jaroslava Duška, získali 43 
600 Kè (výtìžek zdvojnásobí Nadace Divoké husy v roce 
2009 na 79 352 Kè).

Prodali jsme 2 motivy na novoroèenky spoleènosti Abalon za 
6 000 Kè.

ÈCErolniÈCE 2008 aneb Vánoce s Rolnièkou - adventní 
kampaò prodejem pìti vánoèních dárkù a doplòkù pøinesla 
Rolnièce 183 038 Kè, èistý výtìžek je 116 366 Kè.

Vánoèní kapøíci v Táboøe – pøi vypouštìní kapøíkù jsme, díky 
nápadu tøeboòských rybáøù, získali 7 400 Kè.

Sbírkové kasièky – za rok se nastøádalo do dvou kasièek 
3 574  Kè.

Dárcovská SMS – nový projekt od 15.10. pøinesl zasláním 
107 DMS èástku 2 889 Kè.

Výsledky fundraisingu celkem 2 269 403,66 Kè

Výsledky èinnosti public relations:

Cílem public relations byla podpora fundraisingových 
aktivit, kampaní, oslovení nových dárcù a posilování 
dobrého jména støediska pøedevším na úrovni regionu. 
Vydáno bylo 44 tiskových zpráv, z toho 40 k tématùm 
fundraisingu, 3 zprávy k tématùm školy a 1 zpráva o akci 
Diakonie ÈCE. Vydali jsme celkem 4 èísla Zpravodaje 
Rolnièky a novì zapoèali s rozesíláním elektronického 
„newsletteru“ s rychlými aktualitami z Rolnièky. K èinnosti 
patøí i prezentace Rolnièky pøi rùzných akcích 
a pøíležitostné moderování.

Zástupci médií vždy ochotnì podpoøili naše akce, za což jim 
patøí velké podìkování, èasto se osobnì našich akcí 
zúèastnili. Radost máme, že o Rolnièce pravidelnì slyšíme 
v rádiích a nìkolikrát jsme se zahlédli i v televizi, pøedevším 
na ÈT1. Za hlavní považujeme zpìtnou vazbu od Vás 
ètenáøù a posluchaèù, kteøí odpovídáte na naše zprávy, 
posloucháte naše výzvy, jak jsme si ovìøili tøeba pøi kampani 
Korálky pro Rolnièku.

Všechny naše výstupy – internetové stránky, letáky, 
plakáty, propagaèní materiály - krásnì doplòuje grafika, 
která se pro Rolnièku stala již typickou. Rádi používáme 
pøedevším obrázkové motivy od klientù, díky kterým získala 
celková grafika Rolnièky svùj osobitý charakter. 
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Rolnièce øadu let pomáhají dobrovolníci, kteøí jsou 
nenahraditelnými pomocníky. Mnoho aktivit by bez 
dobrovolníkù nemohlo být vùbec realizováno. Proto si 
všichni zasluhují náš obdiv, úctu a velké podìkování. Do 
podzimu 2008 byli dobrovolníci získáváni prostøednictvím 
sdružení „I MY“. Od konce roku pøešel dobrovolnický projekt 
pøímo pod støedisko Rolnièka.

V souèasné dobì realizujeme v Rolnièce 6 dobrovolnických 
projektù:

?projekt Kamarád pro volný èas

?projekt Kamarád v chránìném bydlení

?integrované kroužky

?jednorázové akce

?dobrovolnictví pøi sbírce Rolnièkový den

?zahranièní dobrovolnictví

Dobrovolníci jsou zajiš�ováni zejména pro potøeby Rolnièky, 
nábor dobrovolníkù provádíme však i pro táborské sdružení 
Kaòka. Dobrovolníky, pracující v dlouhodobých projektech, 
pøedem proškolujeme. Dobrovolníci, kteøí nám pomáhají pøi 
Rolnièkovém dni, jsou studenti škol z tìch mìst, kde sbírka 
probíhá. Podìkování proto patøí i tìmto školám, jejich 
seznam je uveden v kapitole „Podìkování“.

V rámci programu „Mládež v akci“ jsme ve spolupráci se 
sdružením Servitus v Rolnièce pøivítali 4 dobrovolnice od 
vysílající organizace Èeská národní agentura Mládež. Do 
léta zde byly Judith a Julia z Nìmecka a od záøí Anna 
z Maïarska a Zeyno z Turecka. A jak si dobrovolnické 
projekty stojí statisticky:

Dobrovolníci pro Rolnièku pro Kaòku
Kamarád pro volný èas 28   0
Kamarád  v CHB 3 0
jednorázové akce 31 0
integrované kroužky 5 4
dobrovolnictví pøi sbírce 170 0
Rolnièkový den
zahranièní dobrovolnictví 4 0
Celkem 241 4

Hlavní èinnosti od podzimu do prosince 2008

Na podzim jsme pøesunuli dobrovolnictví ze sdružení „I MY“ 
pøímo pod Rolnièku. 

Získali jsme akreditaci projektu “Kamarád pro volný èas“ 
a zajistili pojištìní 28 dobrovolníkù v projektu „Kamarád pro 
volný èas“ pro výkon dobrovolnické èinnosti.

Probìhl nábor nových dobrovolníkù na tøech støedních 
školách.

Rozjezd dobrovolnictví pøímo v Rolnièce jsme spoleènì 
s klienty i dobrovolníky oslavili na závìreèném 
pøedvánoèním posezení.

DOBROVOLNICTVÍ
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FINANÈNÍ ZPRÁVA

Výsledovka k 31.12.2008 v Kè

Náklady
501 Spotøeba materiálu .................................1 135 550,27
502 Spotøeba energie ....................................... 506 265,80
507 DHIM do 500 Kè ........................................ 119 729,80
511 Opravy a udržování budov, strojù a zaøíz.  .. 119 613,10
512 Cestovné ..................................................... 20 096,00
516 Telefony, internet, poštovné ...........………... 149 103,21
517 DNIM do 1 000 Kè ..................................…….... 836,00
518 Ostatní služby - nájem, školení, dopr.  ...…1 108 903,71
521 Mzdové náklady .................................….. 5 699 835,00
524 Zákonné zdravotní pojištìní ................…..1 855 543,00
525 Ostatní sociální pojištìní ……………………….…. 728,00
527 Zákonné sociální náklady ....................…….. 79 986,00
532 Daò z nemovitostí ......................................…… 649,00
538 Správní poplatky ...................................……. 9 776,00
542 Smluvní pokuty a penále ........................... ….…280,00
545 Kursové ztráty ............………........................…. 174,09
549 Pojistné .................................……............. 117 254,62
551 Odpisy .........................................……...... 714 832,00 
552 Zùstatková cena DHM i DNHM ..................... 29 095,00
581 Poskytnuté pøíspìvky ústøedí Diakonie .....  378 000,00
582 Poskytnuté èlenské pøíspìvky ...........………. 10 000,00

Náklady celkem ..................................... 12 056 250,60

Výnosy
601 Tržby za vlastní výrobky .........……............. 745 974,00
602 Tržby z prodeje služeb ………………… ..... 2 398 277,80
603 Pøíjmy ze zapùjèení ........................ ………..736 114,00
613 Zmìna stavu zásob výrobkù ..................…… 48 279,70
644 Úroky ................................................……… 14 088,53
645 Kursové zisky ………………………………………2 478,18
649 Jiné ostatní výnosy  ...................................…… 824,06
652 Tržby z prodeje DHIM ... .........................…….. 4 000,00
682 Nadaèní pøíspìvky ……….....................…... 614 337,71
683 Dary sborù ÈCE …………………. ...........……. 56 339,90
686 Vìcné dary, služby .............................……… 56 188,00
691 Provozní dotace ..............................…….. 7 858 751,00

MPSV ÈR …………………. 5 674 100,00
OÚ, MìÚ…………………….. 534 931,00
MK ÈR…………………………. 70 000,00
Úøad práce………………… 1 195 051,00
Program Cz0043………..….. 384 669,00

Výnosy celkem ................................…... 12 535 652,88

Hospodáøský výsledek ..……........................ 479 402,28
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Rozvaha k 31.12.2008 

Aktiva v Kè
021 Stavby a budovy .................................... 18 396 171,20
022 Stroje, zaøízení ........................................ 1 864 338,20
028 DDHM ...........................................…..... 1 868 741,25
031 Pozemky .........................................…......... 48 390,00
069 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek …....1 286 250,00
081 Oprávky ke stavbám a budovám  ........... – 2 493 411,00
082 Oprávky ke strojùm a zaøízení ............… – 1 492 322,70
088 Oprávky k DDHM ............................….. – 1 868 741,25
112 Materiál na skladì ..............................……... 81 883,67
123 Výrobky ................................................. …..78 907,21
211 Pokladna ..............................................…… 19 634,00
221 Úèty v bankách ...................................…. 5 504 842,74
311 Pohledávky za odbìrateli .......................…. 340 249,00
314 Poskytnuté provozní zálohy ..................... ..528 907,41
315 Pohledávky za klienty .................................225 623,00
335 Pohledávky za zamìstnanci ......................... 11 500,00
349 Vyrovnávací úèet pro DPH………..……………..27 344,00
378 Jiné pohledávky .......................................... 42 618,50
381 Náklady pøíštích období .............................. .42 618,50

Aktiva celkem .................................……. 24 461 044,23

Pasiva v Kè
321 Závazky vùèi dodavatelùm ........................ 192 349,24
324 Pøijaté zálohy ............................................ 102 646,00
325 Ostatní závazky ...........................................  6 813,00
331 Závazky vùèi zamìstnancùm ..................... . 50 713,00
333 Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm .........  471 995,00
336 Zúètování - sociální a zdravotní pojistné ....  259 303,00
342 Ostatní pøímé danì ...................................... 53 241,00
348 Nároky na dot. a ost. zúèt. s rozpoètem …… -373 064,74
379 Jiné závazky ………………………………………….. 576,00
389 Dohadné úèty pasivní ..........................…… 677 832,00 
901 Vlastní jmìní ve hmotném majetku ...….. 20 384 541,70
902 Vlastní jmìní poøizovací cena HIM ........…... 805 121,00
911 Fondy sociální ............................................. 60 894,16
912 Fond darù bydlení .................………………..... 8 500,00
912 Fond darù chránìný byt …………………..… -447 075,00
912 Fond darù mikrobus…………………………... 329 959,30
913 Fond darù materiálový ........................…… 569 417,28
915 Fond reprodukce ......................................  240 069,50
916 Fond rezervní ..........................................…. 37 810,51
959 Ostatní dlouhodobé závazky - pùjèka .....…. 550 000,00

Pasiva celkem ................................…….. 23 981 641,95

Hospodáøský zisk celkem ........................... 479 402,28
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Our mission

We are all different, but we all come under the same heading. 
Every human being is unique and deserves to be equally 
respected. 
Rolnicka is Christian care center providing social, 
educational, therapeutic, working and rehabilitative 
services for both children and adults with different levels of 
disability, as well as to their families in the Tabor region, and 
especially from the area surrounding town of Sobeslav.
Rolnièka enables to anyone requiring special help to reach 
their maximum in their personal life, and live there where 
they can consider themselves at home close to their families 
and friends. 
To achieve all this we need your support.

What is Rolnicka

Rolnicka is one of the centers of Diacony of the Evangelical 
Church of the Czech Brethren. The Rolnicka (“Jingle Bell”) 
was founded in 1993. On the 1st of January 1994 Rolnièka 
started to offer first service –  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 2008 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 –café.
Rolnicka closely cooperates with a local church of ECCB. 
Minister and the other members of the church are involved 
in the work of Rolnicka and they supportive in many 
activities. Minister learn the clinets of Rolnicka and tell them 
about the Christianity and the spiritual life once a week.

Day care centre

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 are also supported.
In 2008, 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. 

Sheltered housing

The sheltered housing has been provided in the attic of our 
“Adult home“. At present  there are 6 inhabitants (4 women 
and 2 men) living. 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.
In 2008 we bought a new flat in a panel house which will be 
used by three inhabitants. 

ANNUAL REPORT /SUMMARY/ 
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Sheltered workshop

In 2008, 13 disabled people were employed in our sheltered 
workshops. For the majority of our employees, the sheltered 
workshops offer the only possibility to participate to job 
market. The conditions that are created here encourage 
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 are made here, each having its own characteristic 
magic – pottery, wood and textile products, bees wax 
candles, glass works and kaleidoscopes.

Tearoom – café Rolnicka

Tearoom – café offers employment to 4 people with 
disabilities. It is also a place which is open to the public. And 
what can we offer here to you?

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 (even sometimes a little bit slow) service. 

The Nursery school and elementary special school and 
craft school

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 
at  craft school. In 2008, Schools were attended by 41 
pupils.

People in Rolnicka

Board

Supervisory board – 7 members met on six occasions, in 
2008

Management board – 5 members (the director and 
managers) made important decisions during eleven boards 
meetings

Employees

Rolnicka Center – 31 employees worked in the direct care of 
participants, management and administration. 20 disabled 
people were employed in the sheltered workshops and the 
shletered places.

Schools had 18 employees (15 teachers and 3 
administrative and technical workers).

Volunteers

A volunteer is an ordinary man or woman who gives us what 
is priceless – his or her time. In Rolnicka, volunteers help us 
during the daily operation of day care center, the sheltered 
workshops, sheltered housing or tearoom – café or with 
organizing benefit campaigns and extra events.

During 2008, 241 volunteers worked for Rolnicka. 

Our gratitude to all companies and individuals who 
supported Rolnicka in 2008 is included in the Czech version 
of this annual report.

Our operating statement 2008

Expenses:  12 056 251 CZK / 602 812 USD

Revenues: 12 535 653 CZK / 626 762 USD 

Our operation depends on various resources: official 
authorities, sponzors, foundations, volunteers, building 
companies etc. That is why we are grateful for any kind of 
help. For everybody who would like to support our aim: 

Account number of financial donations in czech crowns:  
4200192658/6800 

Foreign currency account: 

IBAN CZ8168000000004200192658 

Thank you for your interest and support.

22



PODÌKOVÁNÍ 

Bez klientù, zamìstnancù, dárcù, partnerù by Rolnièka 
nemohla být tím místem, kterým je. Proto Vám všem 
uvedeným, ale i dalším, jejichž jména se nám nepodaøilo 
zjistit nebo si sami pøáli zùstat v anonymitì, patøí velké 
podìkování a upøímnì doufáme, že nadále zùstanete 
souèástí Rolnièky.

Podìkování zamìstnancùm støediska, škol, chránìné dílny 
a dobrovolníkùm za práci, radost, nadšení, trpìlivost:

Absolonová Veronika; Baloghová Martina; Bártíková 
Libuše; Beránková Dagmar; Blahová Pavla; Doležalová 
Markéta; Drábek Ondøej; Drsová Marcela; Dvoøáková Hana; 
Dvoøáková Ludmila; Dytrychová Barbora; Gargula Martin; 
Gargulová Renata; Halászová Julie; Hasmanová Marie; 
Hastrmanová Dana; Hnojnová Petra; Hofmanová Larisa; 
Holcová Anna; Chramostová Magda; Janatová Eva; Klímová 
Daniela; Koblasová Andrea; Kokrmentová Iva; Konyariková 
Marcela; Kopecká Zdeòka; Kotouèková Jana; Koubová 
Helena; Krumrová Sandra; Krýslová Martina; Kutilová Olga; 
Køivánek Josef; Køivánek Pavel; Kumherová Ema; Macáková 
Monika; Mareš Štìpán; Míchalová Pavlína; Míka Karel; 
Nevyhoštìná Marcela; Novák Karel, Novák Petr; Nováková 
Jitka; Novotný Lukáš; Panský Vlastimil; Pejšová Dagmar; 
Piskaè Jaroslav; Pokorná Jana; Prášková Jitka; Pùlpytel 
Štìpán; Rejtharová Simona; Rùžièková Barbora; Rùžièková 
Petra; Serbusová Martina; Skopec Miroslav; Spadernová 
Jana; Stibor Jiøí; Strassová Kristýna; Strnadlová Eva; 
Svobodová Jiøina; Šindeláøová Jana; Šlechta Jiøí; Škodová 
Irena; Švejdová Martina; Špaková Dana; Topinka Petr; 
Trubaè Vít; Vávrù Marie; Vejdová Marcela; Viktorová 
Kamila; Vymìtalová Jana; Zenkl Zbynìk; Zvoníèková 
Másílková Dagmar; Žižka Jiøí; Žižková Božena; 

A externistùm: Bulantová Marie; Èunátová Eliška; 
Kocourek Jan; Kupka Jan; Matìjka Daniel; Petrù Nadìžda; 
Pokorná Ludmila; Vilímková Radka a všem 241 
dobrovolníkùm.

Podìkování dárcùm za štìdrost a podporu:

Firemní dárci

A-DETAIL Ing.arch. Monika Krausová; Ateliér 24 spol.s.r.o.; 
bauMax Tábor ÈR s.r.o.; CER s.r.o.; Èeská spoøitelna a.s.; 
Budvar Aréna; Èáp Jiøí – øeznictví; Dana Kalousková – Orion; 
Delikomat s.r.o.; DIPRO spol. s r.o.; Dr. Mûller Pharma s.r.o.; 
Hodináøství Velichová Žofie; Isolit Bravo spol.s.r.o.; Jednota 
OD Tábor; Jindøichohradecké místní dráhy a.s.; JUDr. 
Stanislav Pazderka; KASTO Tábor s. r. o.; Machaèka Petr; 
Maso Planá a.s.; Merxbauer Petr; OS Kovo – Základní 
odborová organizace Elektromontážní závody; Pekárna 
Kotyza; Petr Snášel - Silnièní motorová doprava; ratiopharm 
CZ s.r.o.; Rašelina a.s.; TEPO-LD s.r.o.; Vialit Sobìslav s.r.o.; 
Vivienne s.r.o.;  X-WEB publishing s. r. o.  

Kruh pøátel Rolnièky

Arsenjevová Eliška;  Bláha Jindøich, Ing.; Brada Vladimír; 
Bìlská Jitka; Dvoøák Stanislav, Ing.; Dvoøáková Jolana; 
Eybert Pavel, Mgr.; Gargulová Renata; Hlasová Monika; 
Hoffmanová Eva; Hrouzová Lenka; Hudlíková Jaroslava; 
Chabr Jan, MUDr.; Kalimonovi Daniela a Vladimír; Keller 
Filip; Kleinová Lenka; Knotek Stanislav; Kubartová Alena; 
Køemenová Ivana; Lebedová Barbora; Macáková Monika, 
Mgr.; Maroušek Miroslav, Ing.; Miškaøík Milan Mgr.; Novotná 
Eliška; Nováková Jaroslava; Obec Øípec, Ouporová Anna; 
Ožvald Robert, JUDr.; Plecháèek Martin, MVDr.; Rùžièková 
Kateøina; Rybáøová Marie, MUDr.; Øeháèková Vìra; Slabí 
Marek a Dana, MUDr.; Stolinová Božena; Strunecká Jana; 
Svoboda Jan, Ing.; Šormová Ruth, Mgr.; Šounová – Srnková, 
ThMgr.; Štefanovi Josef a Marie; Tomeèek Václav, Ing.; 
Ungrovi Jaroslava a Milan; Urbánek Milan; Veselá Vìra; 
Viktorová Kamila, Mgr.; Zelenková Zdenka,  Zenkl František; 
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Individuální dárci         

Albrecht Stephen, Dr.; Beran Leoš; Bromová Jitka; Cutková 
Olga; Dohnal Vítìzslav; Dohnalová Radka; Domov mládeže 
a školní jídelna Tábor; Dušek Jaroslav; Dytrychovi; Eisler 
John, Ing. Arch.; Fiker Sobìslav; Havlíèek Jaroslav; Hojná 
Tereza, Mgr.; Hrstková Hana; Janda Oldøich, Ing.; Janáková 
Michaela; Kameník Stanislav, MVDr.; Kotyzovi Bohumila 
a Vojtìch, PeadDr.; Krch Miroslav; Krejèù Miroslav; 
Lázòovský Michal; Daniel Macek; Mikolášková Dana; 
Mládek Petr, Ing.; Mlch Vladimír, Ing.; Nemrava Michal; 
Pailas Robert S.; Pekárková Dagmar, Ing.; Podlaha 
František; Pospíšilová Jana; Pøíhoda Václav; Pøíplatová 
Václava; Rosenfelder Pavel; Rùžièkovi Jana a Tomáš; Sachr 
Pavel; Serbusová Dagmar; Stolinová Božena; Sýkorová 
Anna; Škvorová Kvìta; Štorkánová Jitka; Švejcar Martin; 
Tobiášková Dana; Tomíèková Monika, Mgr.; Vít Zbynìk, 
Ing.; Vránek Zdenìk; 

Za pøíspìvek a spolupráci dìkujeme tìmto mìstùm 
a obcím: 

Mìsto Èernovice; Mìsto Sezimovo Ústí; Mìsto Sobìslav; 
Mìsto Veselí nad Lužnicí; Obec Borotín; Obec Dírná; Obec 
Dolní Hrachovice; Obec Chotoviny; Obec Klenovice; Obec 
Komárov; Obec Malšice; Obec Mlýny; Obec Myslkovice; 
Obec Pøehoøov; Obec Turovec; Obec Želeè; Obec Žíšov. 

Podìkování za spolupráci:

AIR Šumava s.r.o., letištì Hosín; Biskupské gymnázium, 
Èeské Budìjovice; Blatské muzeum v Sobìslavi; Bungee.cz; 
Divadlo DISK, Praha; Farní sbor ÈCE – Sobìslav; 
Gymnázium, Sobìslav; Hakuna Matata; Hodnì Podnì; 
Cheiron T, o.p.s., Tábor; „I MY“ o.s., Sobìslav; Informaèní 
centrum Veselí nad Lužnicí; Jihoèeská univerzita – 
Teologická fakulta, Èeské Budìjovice; Junák Sezimovo Ústí; 
Kulturní dùm mìsta Sobìslavi; Máca Vojtìch; Malá 
Vlachovka; Malý Antonín; Mateøská škola, základní škola 
speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka 
Sobìslav; Mìstská knihovna Tábor; Mìstský úøad Sobìslav; 
Nadace Divoké husy; Obchodní akademie, Tábor; Pìvecký 
sbor NOVITA; Proutek o.s., Plasná; Servitus o.s.; SOŠ OTŽP 
Veselí nad Lužnicí; Støední škola obchodu, služeb 
a podnikání Èeské Budìjovice; Støední zdravotnická škola 
a VZŠ, Èeské Budìjovice; Støední zemìdìlská škola 
a VOŠZe, Tábor; Taneèní studio Žába; Technické služby 
mìsta Sobìslavi; Úøad práce v Táboøe.

Podìkování za mediální podporu pøedevším tìmto 
médiím:

Èeská televize; Èeský rozhlas; ÈTK; Jihoèeský kurýr; MF 
DNES – Jižní Èechy; Palcát; Právo; Rádio Faktor, Rádio 
Blaník; Rádio Kiss Jižní Èechy; Rádio Proglas; Sobìslavská 
Hláska, Táborský deník; TV GIMI; Veselsko; 
www.helpnet.cz; www.muzes.cz; www.osnoviny.cz; 

Øádem zlaté Rolnièky jako první vyznamenáni:

Dušek Jaroslav a Dvoøáková Jolana.

Podìkování za prodej výrobkù chránìné dílny:

Auritus, Tábor; Baumax ÈR s.r.o., Tábor; Èajovna Chajori, 
Svatý Júr pøi Bratislavì, SR;  Farní sbor Jihlava - 
p.Keøkovská; Farní sbor Nové Mìsto na Moravì – 
p.Šormová; Galerie Jeden svìt, Praha; Galerie u Rudolfa, 
Planá nad Lužnicí; Heidicafé Venezia, Church penzion, 
Praha; Kavárna na pùli cesty, Èeské Budìjovice; Keramika 
Pohodièka Tábor; MAX, zakázkové nábytkové truhláøství, 
Sobìslav;  Mìstské muzeum Železný Brod; OS Vhled 
Neobyèejná galerie, Praha; Stanice pro ohrožené živoèichy 
Votice; Vinotéka Olga Makovcová, Tábor. 
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PODPOØTE NÁS 

Potøebujeme Vaši podporu, která mùže mít mnoho podob. 
Za každou z nich jsme vdìèní a pøijímáme ji jako 
nesamozøejmý dar. Jak nám mùžete pomoci?

Vìnujte jakoukoli finanèní èástku jako individuální èi firemní 
dárce: è.ú. dary 42 00 19 26 58 / 6800 vedený u Volksbank CZ, 
a.s se sídlem v Praze 2.

Staòte se naším pravidelným dárcem a vstupte do Kruhu pøátel 
Rolnièky, který má pro nás zvláštní význam. Pøedstavuje urèitou 
sounáležitost, dùvìru a pøipojení se k naší práci. Letáèek 
spodrobnou informací naleznete na další stranì.

Zašlete jednorázovou dárcovskou SMS nebo dárcovskou SMS 
roèní podpora a pomozte nám vytvoøit skuteèný domov tøem 
dospìlým lidem s postižením.

Uvítáme i další formy spolupráce: poskytnutí vìcného daru, 
odborné konzultace, dobrovolné práce, uspoøádání  benefièní 
akce ve prospìch Rolnièky, darování povinného odvodu z 
tomboly apod. 

Kupte si výrobek chránìné dílny Rolnièky, kterým mùžete 
obdarovat a  potìšit své blízké. Nebo dílnì zadejte práci na 
zakázku. Nabízíme i možnost tzv. náhradního plnìní.

Zmiòujte se o Rolnièce dále, více lidí více dokáže (umístìte na 
svých internetových stránkách odkaz na naše stránky, banner 
dárcovské SMS, vìnujte nám reklamní spoty v rádiu èi televizi a 
nebo reklamní prostor v tisku apod.).  

Vážíme si našich dárcù a partnerù a nabízíme jim individuální 
pøístup a péèi, osobní návštìvu v Rolnièce a maximální 
otevøenost. S Vaším souhlasem Vám budeme pravidelnì 
zasílat informace a pozvánky na naše akce, rádi Vás rovnìž 
uveøejníme mezi dárci Rolnièky. Vystavení darovací smlouvy 
èi potvrzení o daru považujeme za naši samozøejmost.

Kontaktovat nás mùžete: e-mailem: fundraising@rolnicka.cz, 
telefonicky: 381 522 054, 733 127 041.

Dìkujeme za Vaši podporu a zájem!
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Dospìlí lidé samostatnì bydlí, 
pøipadá Vám to samozøejmé?
Pro lidi s postižením 
to samozøejmé není, 
pomozte nám to zmìnit.
Vytvoøte 3 lidem 
skuteèný domov.

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROLNICKA na è?slo 8 7777.
Cena 30Kè, Rolnièka obdrþ? 27Kè.
Pøispívat mùžete i pravidelnì po dobu 1 roku odešlete SMS ve tvaru DMS ROK ROLNICKA 
na èíslo 8 7777, každý mìsíc Vám bude odeèteno 30Kè.

Více informací na www.darcovskasms.cz

Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka, Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav, www.rolnicka.cz



Kruh pøátel Rolnièky „Mohu a pomohu“

„Pomáháme Rolnièce pomáhat. Jsme neformální 
spoleèenství lidí, které se rozhodlo pravidelnì podporovat 
Diakonii ÈCE – støedisko Rolnièka èástkou, kterou mùžeme 
postrádat a vìnovat tìm, kteøí ji potøebují.“ 

Mùžete a pomùžete i Vy podpoøit dìti a dospìlé lidi 
s mentálním a kombinovaným postižením? Pøipojte se 
ke Kruhu pøátel Rolnièky! 

Èlenem se stane každý, kdo se rozhodne vìnovat èástku od 
100 Kè mìsíènì, nebo jednorázovì od 1 000 Kè roènì 
(druhou variantu upøednostòujeme). Vámi poskytnuté 
finance užijeme v souladu s posláním Rolnièky.  

Jako podìkování od nás každý èlen Kruhu pøátel Rolnièky 
dostává: pravidelné informace z Rolnièky – Zpravodaj 
Rolnièky, výroèní zprávu, pozvánky na akce, aktuality 
a plány do budoucna, klubovou kartu a drobné výhody 
aktualizované na www.rolnicka.cz, potvrzení o daru pro 
finanèní úøad.

Pokud se rozhodnete pøipojit ke Kruhu pøátel Rolnièky, 
vyplòte prosím pøihlášku a odešlete na naši adresu:

Diakonie ÈCE – støedisko Rolnièka
Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav

Další informace o Rolnièce naleznete na: www.rolnicka.cz

Mùžete nás kontaktovat i telefonicky na èísle 733 127 041, 
381 522 054.

Dìkujeme za Vaši podporu!

Pøihláška do Kruhu pøátel Rolnièky:

Ano, MOHU A POMOHU a chci se stát èlenem Kruhu pøátel 
Rolnièky.

Jméno a pøíjmení:

Adresa:

Telefonní èíslo (zároveò variabilní symbol):

E – mail:

Mùj pøíspìvek bude èinit ................ Kè roènì / mìsíènì

Pøíspìvek budu posílat:

B̈ankovním pøevodem na èíslo úètu darù Rolnièky:     
4200192658/6800

P̈latbou v hotovosti v pokladnì Rolnièky

P̈latbou složenkou 

Informace z Rolnièky si pøeji zasílat: e-mailem /  poštou.

Podpis ...............................  Datum ……………………..

Rádi zveøejníme dárce Rolnièky ve výroèní zprávì, na 
internetových stránkách èi ve Zpravodaji Rolnièky. Pokud si 
nepøejete, abychom uvádìli Vaše jméno mezi dárci, prosím, 
sdìlte zde:

Dìkujeme za vyplnìní. Vámi dobrovolnì poskytnuté 
informace nám poslouží ke komunikaci s Vámi a dále 
k interní evidenci dárcù Rolnièky. Údaje nebudou 
poskytnuty tøetí osobì.

Èlenství v Kruhu pøátel Rolnièky mùžete kdykoli zrušit, bez 
udání dùvodù.

26



OBSAH 

ratiopharm CZ s.r.o. 
Bìlehradská 54
120 00 Praha 2

Tel: 251 021 122
www.ratiopharm.cz

27

Vydání výroèní zprávy finanènì podpoøili:

Slovo úvodem .............................................................. 1

Diakonie ÈCE – støedisko Rolnièka .............................. 2

Poslání ........................................................................ 2

Kdo jsme ..................................................................... 2

Poskytujeme ................................................................ 2

Dozorèí rada ................................................................ 3

Správní rada ............................................................... 3

Management, aktuální kontakty .................................. 3

Kalendárium v roce 2008 ............................................. 4

Jak šel èas v Rolnièce aneb 15 let v hlavních událostech .... 5

Zpráva o èinnosti støediska Rolnièka v roce 2008 .......... 6

Centrum denních služeb ............................................. 7

Chránìné bydlení ........................................................ 9

Chránìná dílna ........................................................... 10

Èajovna - kavárna Rolnièka ........................................ 11

Doplòkové služby ...................................................... 12

Spolupracovali jsme .................................................. 13

Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola 
Diakonie ÈCE Rolnièka Sobìslav ............................... 13

Dále spolupracujeme ................................................. 15

Fundraising a public relations ................................... 16

Dobrovolnictví ........................................................... 18

Finanèní zpráva ......................................................... 19

Annual report /summary/ ........................................ 21

Podìkování ................................................................ 23

Podpoøte nás ............................................................. 25

Obsah ....................................................................... 27



28

JITONA a.s. 
Wilsonova ul. è. 222/III 
CZ-392 01 Sobìslav

Telefon:  (+420) 381 540 111 
Fax:        (+420) 381 540 113 
E-mail:    jitona@jitona.cz

www.jitona.cz

Pila Pasák a.s. 
Planá nad Lužnicí 
www.pasak.cz



Diakonie CCE - stredisko Rolnicka
Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav
iè: 47268701 
tel: 381 522 054, 739 570 420
fax: 381 522 879
e-mail: info@rolnicka.cz
www.rolnicka.cz

èíslo úètu: 499945301/0100
èíslo úètu daru: 4200192658/6800

Dùm pro dospìlé klienty
Bezdìkova 122/I, 392 01 Sobìslav
tel: 381 522 482
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