


Rolnička Soběslav

slovo
úvodem

Milí a vážení přátelé Rolničky, kolegyně i kolegové, 
rodiče všech, kterým dáváme podporu! 

Výroční zprávou za rok 2019 s Vámi chceme sdílet alespoň část 
toho, co jsme v uplynulém roce prožili a zároveň představujeme, 
s jakými plány chceme jít do následujícího roku. Jako snad každý 
rok i rok 2019 byl pro nás rokem výzev a hledání řešení pro situace, 
které potkávají rodiny našich klientů. A tak jsme rádi, že se nám 
podařilo aktivně navázat na náš úspěšný projekt nadace AVAST 
v podpoře pečujících rodin a to zejména novou sociální službou 
registrovanou jako Odlehčovací ambulantní a terénní služba.  
Naším klíčem v péči o potřebné tak i nadále zůstává uchopení 
životní situace klientů v co nejširší rovině. Právě proto jsme usilovali 
získat v Táboře vhodné prostory pro rozšíření kapacity našich 
služeb a díky Městskému úřadu v Táboře se podařilo získat do 
výpůjčky další prostory. S tím i souvisí velký plán do roku 2020 
a to zrekonstruovat tyto prostory tak, aby mohli poskytnout kvalitní 
zázemí pobytové odlehčovací službě i rostoucím centru denních 
služeb. 

Poděkování za uplynulý rok patří všem zaměstnancům za jejich 
trpělivou práci, nasazení a pozornost, které jdou v prospěch klientů 
a jejich rodin. Děkuji i za vzájemnou kulturu otevřenosti, se kterou 
můžeme mezi sebou komunikovat a společně hledat řešení pro 
složité situace našich klientů.  

Poděkování patří samozřejmě všem podporovatelům, které práce 
Rolničky zaujala a přijde jim důležitá a smysluplná. Jste součástí 
našeho společenství. Bez vaší podpory bychom nebyli tam, kde 
jsme! Jste nadějí pro naše současné i budoucí plány, děkujeme!

      Karel Novák
     ředitel střediska

Př 15: 22, 23
Kde není důvěrné společenství, plány se hatí, ale při množství 
rádců se naplní.  Člověk má radost z vhodné odpovědi — jak dobré 
je slovo v pravý čas.



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

Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout 
osobního maxima a prožil celý život v sepětí s rodinou, přáteli 
a známými tam, kde se cítí doma. 

Rolnička je křesťanské centrum poskytující na Táborsku sociální, 
vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby dětem 
a dospělým lidem s různými typy zdravotního postižení.

Potřebujeme k tomu Vaši podporu.
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poslání

poskytujeme

Rolnička je jedním ze středisek Diakonie Českobratrské církve 
evangelické a nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým 
lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Registrovaná je 
u Ministerstva kultury ČR 9-293/2003-15222 ze dne 24. 9. 2003 
jako církevní právnická osoba, IČ 47268701.

Rolnička vznikla v roce 1994 jako denní centrum pro 12 dětí 
s mentálním a kombinovaným postižením ze Soběslavi a blízkého 
okolí. Tak jak dospívali naši klienti a zvyšoval se jejich počet, rostla 
v reakci na aktuální potřeby klientů i nabídka služeb. V roce 2019 
využívalo našich služeb téměř 130 dětských i dospělých klientů. Od 
září 2013 je otevřena pobočka v Táboře. Přehled poskytovaných 
sociálních služeb a ostatních činností střediska včetně roku jejich 
registrace či vzniku najdete v následující kapitole této zprávy. 

Při své činnosti úzce spolupracujeme s Mateřskou školou, základní 
školou speciální a praktickou školou Diakonie ČCE Rolnička 
Soběslav, které se střediskem sdílí stejné prostory. Klienti tak mají 
nejen potřebnou podporu v rámci sociálních služeb, ale zároveň si 
v Rolničce mohou splnit povinnou školní docházku či rozšířit svou 
kvalifikaci v praktické škole.

K 31.12.2019 pracovalo ve středisku 159 zaměstnanců - 99,33 
přepočtených pracovních úvazků. V přímé péči pracovalo 
65 zaměstnanců - 46,9 přepočtených úvazků. Z celkového počtu 
zaměstnanců bylo 101 se zdravotním postižením.

Soběslav
sociální služby:  rok registrace soc. služby/vzniku
centrum denních služeb pro děti a mladistvé  2007
centrum denních služeb pro dospělé  2007
chráněné bydlení     2007
osobní asistence     2010
sociálně terapeutická dílna    2012

další činnosti:
chráněná dílna, chráněné pracoviště  1996
Čajovna – kavárna Rolnička   2005
dobrovolnické centrum    2008

Tábor
sociální služby:
sociálně terapeutická dílna    2013
chráněné bydlení     2013
osobní asistence     2013
centrum denních služeb pro dospělé  2014
odlehčovací služba    2018

další činnosti:
Obchody dobré vůle    2015

Doplňkové služby: doprava mikrobusem  1995

kdo
jsme
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dozorčí 
rada

Rolnička Soběslav

rada
správní

kontakty
management

Recepce 
Soběslav info@rolnicka.cz

381 522 054
739 570 420

Recepce 
Tábor 

 
recepce.tabor@rolnicka.cz

734 239 533

Ředitel 
střediska

Mgr. Karel Novák
reditel@rolnicka.cz

606 447 689

Ředitelka 
škol

Mgr. Kamila Viktorová
skola@rolnicka.cz

739 633 993

Ekonomka Marcela Vejdová
ekonom@rolnicka.cz

734 358 574

Fundraising 
a PR

Ludmila Pokorná DiS.
fundraising@rolnicka.cz

733 127 041

Mgr. Kateřina Bláhová
darcovstvi@rolnicka.cz

731 128 221

Dispečer 
dopravy

Radek Míka
dispecer@rolnicka.cz

777 833 417

CDS pro děti 
a mladistvé, 
osobní asistence

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

605 831 707

CDS pro 
dospělé

Mgr. Martina Šimonová
cds.bezdekova@rolnicka.cz

734 760 621

Sociálně 
terapeutická 
dílna

Mgr. Gabriela Svitáková
std@rolnicka.cz 

734 265 166 

Odlehčovací 
služba

Mgr. Marcela Murínová
odlehcovaci@rolnicka.cz

730 591 785

Chráněné 
bydlení

Bc. Jiřina Svobodová
bydleni@rolnicka.cz

731 516 404

Dobrovolnické  
centrum

Renata Štaubrová
dobrovolnik@rolnicka.cz

777 327 382

Chráněná 
dílna
Prodej

Ivan Mrkvica
dilna@rolnicka.cz

381 522 482
733 127 040
734 265 163

Obchod  
dobré vůle

Mgr. Barbora Růžičková 
obchod@rolnicka.cz

734 646 046

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na činnosti správní 
rady a střediska. V roce 2019 pracovala dozorčí rada v tomto 
složení: Ing. Jaromír Matoušek, Mgr. Richard Dračka, Jana Háková, 
Jitka Knotková, Jan Růžička.

Správní rada je statutárním orgánem složeným z ředitele a čtyř 
vedoucích pracovníků střediska. Správní rada je zodpovědná za 
zabezpečení veškeré činnosti střediska a v roce 2019 pracovala 
v tomto složení: Mgr. Karel Novák, Mgr. Kamila Viktorová, Bc. Jiřina 
Svobodová, Ivan Mrkvica a Marcela Vejdová.
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Správní rada střediska

Soběslav  
Bezděkova 105/I

Soběslav  
Jirsíkova 33

Chráněné bydlení

Centrum denních služeb  
pro dospělé

Odlehčovací služba

Chráněné bydlení

Obchod dobré vůle

Obchod dobré vůle

Obchod dobré vůle

Soběslav 
Bezděkova 122/I

Tábor 
Střelnická 245

Centrum denních služeb  
pro dospělé

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna

Chráněná dílna

Čajovna - kavárna

Soběslav 
Mrázkova 700

Centrum denních služeb  
pro děti a mladistvé

Osobní asistence Osobní asistence

Fundraising  
a public relations

Dobrovolnické centrum

THP

Tábor  
Světlogorská 2771 

Správní a dozorčí rada DČCE Dozorčí rada střediska
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Rolnička Soběslav

co se událo
v roce 2019

Rok 2019 byl pro Diakonii Rolnička zejména rokem růstu nebo 
aspoň jeho plánování. Zaměřili jsme se především na rozvoj našich 
sociálních služeb, ať již těch stávajících nebo nových.

I v roce 2019 úspěšně pokračovala realizace projektu „Nejste v tom 
sami“ podpořeného Nadačním fondem Avast. V něm jsme nabídli 
rodinám našich dětských klientů odlehčení v podobě hlídání dětí 
v domácím prostředí. Podpora Nadačního fondu Avast nám byla 
poskytnuta až do 31. 12. 2019, my jsme ale již v průběhu tohoto 
roku začali přemýšlet o tom, jak na projekt navázat, abychom 
mohli podobnou službu nabízet i dále. Na podzim 2019 jsme proto 
registrovali šestou sociální službu, a sice odlehčovací službu ve 
formě terénní a ambulantní. Nová služba byla Jihočeským krajem 
zařazena do Podmíněné sítě sociálních služeb a zatím není ze 
strany Jihočeského kraje financována. Proto jsme využili možnost 
podat prostřednictvím MAS Lužnice žádost o dotaci z prostředků 
Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. 
Z prostředků ESF bude nová služba financována až do roku 2022. 

Přemýšleli jsme ale i nad rozvojem našich stávajících služeb, 
respektive nad zlepšením podmínek pro jejich poskytování. Máme 
radost, že o naše služby je zájem a vzhledem k tomu, že praktická 
škola Rolničky má stále dost žáků, kteří po ukončení školní 
docházky budou pravděpodobně přecházet do našich sociálních 
služeb, nebude se poptávka po našich službách v dalších letech 
snižovat. Prostorové kapacity naší táborské pobočky již ale tomuto 
zájmu nestačí. Proto máme velkou radost, že se nám v budově 
bývalé 8.ZŠ na táborském Sídlišti nad Lužnicí, kde sídlí i naše 
táborská pobočka, podařilo do dlouhodobé výpůjčky od Města 
Tábora získat nové prostory. Po jejich rekonstrukci přibydou centru 
denních služeb tři nové místnosti místo stávající jedné a odlehčovací 
službě druhý stavebně oddělený byt se dvěma ložnicemi, obývacím 
pokojem, kuchyňkou a bezbariérovým sociálním zařízením. 

V roce 2019 jsme začali střádat potřebné finanční prostředky na 
rekonstrukci těchto prostor 18. ročníkem veřejné sbírky Rolničkové 
dny. Jejich výtěžek byl v tomto roce rekordní a my jsme díky nim 
získali na rekonstrukci nových prostor 226 242 Kč.

V roce 2019 se ale dařilo i našim sportovcům. Tým Rolnička 
Soběslav totiž vyhrál 1. Jihočeskou ligu v integrované Boccie 
a putovní pohár doputoval do Rolničky.

I v roce 2019 jsme uspořádali několik akcí pro veřejnost, některé 
byly tradiční, některé výjimečné. Na jaře jsme poprvé uspořádali 
Rolničkový bál, jehož hlavním cílem bylo dát našim klientům 
příležitost ukázat, co se naučili na tanečním kurzu, který pro ně 
Rolnička na předchozí podzim pořádala. A v závěru roku 2019 
jsme dali dohromady své síly s Městem Soběslav a náš tradiční 
vánoční jarmark spojili s městkou akcí rozsvěcení vánočního 
stromu. Výsledkem byla celodenní adventní událost s bohatým 
doprovodným programem, kterou obyvatelé Soběslavi velmi 
pozitivně hodnotili.
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centrum denních služeb  
pro děti a mladistvé

Poslání

Centrum denních služeb pro děti a mladistvé nabízí pomoc 
a podporu dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením, aby mohli rozvíjet soběstačnost a samostatnost 
ve všech oblastech života získáváním potřebných zkušeností 
a dovedností.

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

O službě 

V rámci centra mají uživatelé možnost se účastnit různých 
volnočasových aktivit a trávit čas se svými vrstevníky. Po celý 
den jsou jim k dispozici odborní pracovníci, kteří je provádějí 
individuálními aktivizacemi. Prostor je věnován i relaxaci 
a odpočinku. Snažíme se vytvářet takové prostředí, ve kterém se 
uživatelé budou cítit dobře a spokojeně.

Individuální aktivizace v rámci CDS pro děti a mladistvé
Pohybová aktivizace – nabízí individuální i skupinové zdravotní 
a kondiční cvičení, masáže, tejpování a pobyt ve vířivé vaně. 
Výtvarná aktivizace – arteterapie má význam terapeutický, 
uvolňující i stimulující. Vede k radostnému emocionálnímu prožívání, 
k udržení pozornosti, rozvíjí představivost a jemnou motoriku.
Řečová aktivizace – zaměřuje se na nácvik správné výslovnosti, 
rozvoj komunikačních dovedností či alternativních způsobů 
komunikace u klientů s narušenou schopností komunikace.
Aktivizace Integrovaná boccia – „boča“ je hra podobná petangu. 
Je určena pro handicapované hráče.
Dramatická aktivizace (kroužek) – dramatická výchova je učení 
zkušeností, kdy klient poznává různé formy sociálních vztahů.
Hudební aktivizace – pracuje s principy muzikoterapie, což je 
použití hudby nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, 
harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem.

Cílová skupina 

Děti a mladiství se středním a těžkým mentálním nebo 
kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, kteří plní povinnou 
školní docházku v základní škole speciální nebo navštěvují 
mateřskou školu nebo praktickou školu dvouletou. V roce 2019 tuto 
službu využívalo 50 uživatelů.

Hlavní události roku 2019

Pracovnice pohybové aktivizace se proškolily v technice tejpování.

Nabídku aktivizací jsme rozšířili o metodu FIE rozvíjející především 
rozumové dovednosti klientů. 

Také jsme zavedli novou aktivizaci PraKtiko, kde si klienti zábavnou 
formou osvojují praktické dovednost, které mohou použít při 
každodenních situacích. 

Máme velkou radost z toho, že jsme začali pro naše těžce postižené 
klienty každý týden nabízet hudební aktivizaci formou aktivní nebo 
pasivní muzikoterapie. 

Reagovali jsme na potřebu prodloužení otevírací doby centra 
a prostřednictvím projektu AVAST jsme v rámci ambulantní 
odlehčovací služby nabídli hlídání klientů v prostorách centra po 
zavírací době.

Ve spolupráci s klienty centra pro dospělé jsme nastudovali 
divadelní hru „Adéla ještě nevečeřela“ a doufáme, že jsme pobavili 
a potěšili návštěvníky naší adventní benefiční akce v pražském 
divadle Kampa

Plán do roku 2020

Pro více klientů realizovat PraKtiko a vytvořit manuál kurzu.

Udržet stávající rozsah skupinových a individuálních aktivizací.
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Rolnička Soběslav

centrum denních služeb
pro dospělé

Poslání

Centrum denních služeb pro dospělé (dále jen CDS) poskytuje ve 
všedních dnech lidem s mentálním postižením pomoc a podporu 
při zlepšování a zachování dovedností péče o vlastní osobu 
a zvládání každodenních činností. Služba tak podporuje aktivní 
život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního 
vyloučení z běžné společnosti.

O službě 

CDS nabízí své služby v Táboře a v Soběslavi. Dopoledne 
se věnujeme aktivizačním činnostem, jako je např. nácvik 
sebeobsluhy, výtvarné činnosti, příprava pokrmů, nakupování, 
cvičení, procházky, návštěvy knihovny atd., odpoledne klienti hrají 
společenské hry, zpívají, rozvíjejí své teoretické i praktické znalosti, 
které jim pomáhají zvládat složitější životní situace. Dvakrát v týdnu 
také dochází do CDS rehabilitační pracovnice. Klienti tak mohou 
využít pohybové aktivizace, a to individuální cvičení nebo masáže.

Každou středu probíhá setkání s farářem soběslavského Farního 
sboru ČCE, který nás prostřednictvím biblických příběhů a písní 
seznamuje se základy křesťanství. 

Cílová skupina

Dospělí lidé ve věku od 18 do 60 let s mentálním postižením, 
popřípadě v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením, 
kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. V roce 2019 tuto službu využívalo 25 uživatelů 
v Soběslavi a 46 uživatelů v Táboře. 

Hlavní události roku 2019

Zavedli jsme nový způsob individuálního plánování potřeb a cílů 
klientů formou „Obrázkové mapy“. Toto plánování je pro klienty 
srozumitelné a jsou do něj zapojeni i lidé z jejich blízkého okolí 
např. rodiče, kamarádi a pracovníci z jiných služeb.

Plán do roku 2020 

V roce 2020 by se měla uskutečnit rekonstrukce nových prostor ve 
Světlogorské ulici. Po dokončení získá CDS více místa, což nám 
umožní navýšit kapacitu služby a oddělí se prostory centra denních 
služeb a odlehčovací služby. Od ledna 2020 bude Centrum denních 
služeb pro děti a mladistvé a Centrum denních služeb pro dospělé 
sloučeno jako jedna služba Centrum denních služeb.
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chráněné
bydlení

Poslání

„Je jen na nás, chceme-li zůstat v základním táboře nebo raději 
dojít až na vrchol.“

Posláním našeho chráněného bydlení je umožnit dospělým 
lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z celé České 
republiky žít běžný život v obvyklé bytové zástavbě v Soběslavi 
a Táboře.

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

O službě 

Sociální služba se snaží motivovat obyvatele k maximální 
samostatnosti, k samostatnému rozhodování a k uvědomování si 
zodpovědnosti za svůj vlastní život. Poskytujeme pomoc a podporu 
v oblastech, které jsou pro uživatele obtížné a vlastními silami 
nezvladatelné. 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří 
mohou a chtějí s potřebnou mírou podpory žít samostatně a nést 
zodpovědnost za svůj život.

Hlavní události roku 2019 

V roce 2019 využívalo našich služeb 18 klientů, z toho je 8 žen 
a 10 mužů. Jedna žena je na vozíčku a jeden muž používá při 
chůzi podpěrnou hůl. Ostatní klienti se pohybují bez pomoci. 
V chráněném bydlení pracovalo celkem 9 pracovníků. Naše služba 
je otevřena dle potřeby klientů po celý rok nepřetržitě. 

V roce 2019 jsme proškolili dva pracovníky jako sexuální důvěrníky 
pro naše klienty a vytvořili jsme „Protokol sexuality“, abychom 
pomohli našim klientům dobře se orientovat v jejich vztazích. Jeden 
partnerský pár se učil bydlet společně, jeden partnerský pár se 
navzájem navštěvuje ve svých domovech. Naše chráněné bydlení 
bylo iniciátorem a zakladatelem „Skupiny sexuálních důvěrníků 
na Táborsku“. Jejími členy jsou další organizace pracující s lidmi 
s postižením a předávají si své zkušenosti v této oblasti. 

Největší události roku 2019 byly opět taneční kurzy pro lidi 
s postižením, kterých se zúčastnilo 16 klientů z chráněného bydlení. 

Individuálně plánujeme s klienty technikou MAPA - díky tomuto 
způsobu plánování se nám daří dobře a více spolupracovat 
s ostatními službami, poznávat se s ostatními pracovníky, podařilo 
se nám setkat se se všemi rodinami případně opatrovníky našich 
klientů a společně se zamyslet nad ještě lepším klientovým 
využíváním služby chráněného bydlení. 

Další z našich klientů pracuje na poloviční úvazek na volném trhu 
práce.

Plán do roku 2020 

Rádi bychom v tomto roce motivovali klienty k tomu, aby byli 
platnými členy komunity a ve svých možnostech pomáhali ostatním 
lidem, zvířatům, spolkům nebo svým sousedům.

Chceme klienty učit zdravému životnímu stylu a zodpovědnému 
ekologickému chování. 

Zaměříme se na umění sebeobhajoby a zlepšení komunikace 
našich klientů. 

Pracovníci se budou vzdělávat v oblastech komunikace s klienty, 
vedení rozhovorů, sexualita lidí s mentálním postižením, 
začleňování klientů do komunity a bude probíhat také pravidelná 
týmová supervize. 
výroční zpráva 2019 9
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sociálně terapeutická
dílna

Poslání

Sociálně terapeutická dílna podporuje dospělé lidi se zdravotním 
postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby 
mohli zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit se do 
běžného života. Zaměřujeme se na individuální přístup, kterým 
motivujeme, podporujeme a rozvíjíme jejich samostatnost.

O službě

Sociálně terapeutická dílna je sociální služba poskytovaná 
osobám se zdravotním postižením, které mají problém najít 
pracovní místo na otevřeném trhu práce. Věnujeme se zácviku 
v některých tradičních pracovních činnostech – např. práce se 
dřevem, šití, vyšívání, ale také třídění odpadů, úklidovým pracím, 
expedici výrobků, práci s počítačem. Učíme se dodržovat základní 
pravidla chování v pracovním kolektivu, zásady bezpečnosti práce  
a rozvíjíme odpovědnost za odvedenou práci. Součástí služby jsou 
i pravidelné týdenní skupinky, na nich mohou klienti diskutovat 
o nejrůznějších tématech z oblasti sociálního začlenění, řešení 
osobních problémů apod. 

Cílová skupina

Služba je určena dospělým lidem ve věku od 18 do 64 let 
s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí dlouhodobě 
a pravidelně rozvíjet své manuální i sociální dovednosti a vytvářet 
přirozené vazby s okolím a s vrstevníky. Sociálně terapeutická dílna 
sídlí v Táboře i Soběslavi a v roce 2019 ji využívalo 53 klientů.

Hlavní události roku 2019 

Věnovali jsme se výrobě celé řady nejrůznějších výrobků z textilu, 
dřeva, vlny apod. Renovovali jsme starý drobný nábytek a doplňky 
(poličky, židle, ramínka, krabičky). Pokračovali jsme v rozebírání 
vysloužilých elektroměrů. Zaměřili jsme se na úklidové práce 
uvnitř i v okolí dílny. Klienti si zkoušeli kuchařské dovednosti. Vzali 
jsme si na starosti třídění odpadu. Několik klientů opět našlo své 
uplatnění v pracovní rehabilitaci nebo na chráněném pracovním 
trhu.

Plán do roku 2020  

Více se zaměříme na spolupráci s potencionálními zaměstnavateli 
našich klientů (obchody, chráněné dílny apod.). Pokusime se hledat 
pro dílnu další zajímave zakázky. Vice se zaměřime na práce v okolí 
Rolničky, především na zahradách.
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osobní

fakultativní

asistence

služby

Poslání

Posláním služby je poskytování podpory v době školního vyučování 
dětem a žákům, kteří navštěvují MŠ, ZŠ speciální a praktickou školu 
Diakonie ČCE Rolnička, a kteří mají v důsledku svého postižení 
zvýšenou potřebu zajištění sebeobslužných a doprovodných 
činností.

Osobní asistence umožňuje dětem a žákům s těžkým zdravotním 
postižením účastnit se plnohodnotným způsobem školního 
vyučování a ostatních aktivit, které škola nabízí. 

O službě

Cílem služby je poskytování podpory našim žákům. Asistence je 
zajišťována během vyučování a dopravy střediskovým mikrobusem. 
Osobní asistenti pomáhají žákům účastnit se plnohodnotným 
způsobem školního vyučování i ostatních aktivit, které škola 
pořádá, jedná se zejména o ozdravné pobyty, výlety, návštěvy 
divadla, knihovny.

Cílová skupina

Děti a žáci navštěvující MŠ, ZŠ speciální a praktickou školu 
Diakonie ČCE Rolnička se středním, těžkým a hlubokým mentálním 
a kombinovaným postižením. V roce 2019 naši službu využívalo 
50 dětí a žáků.

Hlavní události roku 2019

Celý tým asistentů ve svozech se proškolil v základech práce 
s lidmi s mentálním postižením.

Plán do roku 2020

Chceme nadále poskytovat službu osobní asistence tak, aby 
vyhovovala potřebám našich klientů. Ve spolupráci s pedagogickými 
pracovníky se více zaměříme na rozvoj sebeobslužných dovedností 
a povedeme tak klienty k co největší možné samostatnosti.

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

V roce 2019 vlastnila Rolnička čtyři mikrobusy, které na sedmi 
trasách najezdily více než 900 km denně při rozvozu 39 dětských 
i dospělých klientů. 

výroční zpráva 2019
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odlehčovací
služba

Poslání

Poslání služby je pomoc a podpora rodinám pečujícím o dospívající 
a dospělé lidi s mentálním či kombinovaným postižením. Službou 
chceme odlehčit rodině a blízkým pečujícím tak, aby si mohli 
odpočinout, nabrat nové síly, nebo se věnovali vlastním zájmům 
a povinnostem. V průběhu služby usilujeme o to, aby ti, o něž 
je pečováno, trávili svůj čas smysluplně s přihlédnutím k jejich 
individuálním schopnostem.

O službě

Odlehčovací služba sídlí v táborské pobočce. Ve službě se 
dopoledne věnujeme aktivizačním činnostem, jako jsou např. různé 
výtvarné činnosti, nácvik sebeobsluhy, příprava pokrmů, cvičení, 
procházky, nakupování apod. Pravidelně upevňujeme získané 
dovednosti a vědomosti, znalosti čtení, psaní, počítání. Klienti si 
prohlubují schopnosti v oblasti soběstačnosti a péče o svou osobu. 
Odpoledne hrajeme stolní hry, zpíváme, povídáme si. Každou 
středu dopoledne probíhá dobrovolné setkání s panem farářem, 
který nás prostřednictvím biblických příběhů a písní seznamuje se 
základy křesťanství.

Cílová skupina 

Služba je určena pro osoby z  Táborska a z okolí Soběslavi ve věku 
od 15 do 50 let s mentálním a kombinovaným postižením, které 
mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Kapacita odlehčovací služby je 8 lůžek. V roce 2019 
tuto službu využívalo 18 klientů.

Hlavní události roku 2019

V uplynulém roce se nám povedlo zaměřit se více na individuální 
potřeby každého klienta, přizpůsobit průběh dne dle jeho potřeb. 
Podpořili jsme naše klienty v kontaktu se společenským prostředím. 
Rozšířili jsme nabízený program o pravidelné návštěvy různých 
kulturně-společenských akcí a událostí jako např. návštěvy kina, 
knihovny, výstavy a podobně.   

Plán do roku 2020 

V roce 2020 máme v plánu uskutečnit rekonstrukci nových prostor 
v bývalé ZŠ na Světlogorské ulici, které máme vypůjčené od  Města 
Tábora. Po jejich rekonstrukci získá odlehčovací služba nové 
prostory pro kvalitnější poskytování služby.
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chráněná
dílna

O chráněné dílně

Chráněná dílna vznikla v Rolničce v roce 1996 z potřeby poskytnout 
dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením pracovní 
uplatnění s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a potřeby. Máme 
při tom na paměti, že práce má pro lidi s postižením nejen praktický, 
ale také nezastupitelný socializační a rehabilitační význam.

S účinností od 1. ledna 2012 dle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti není pojem chráněné dílny už legislativně 
ukotven. Byl nahrazen novým pojmem „chráněné pracovní místo“. 
V praxi to znamená, že máme vymezená jednotlivá chráněná 
pracovní místa pro různé druhy práce (administrativa, pracovník 
v sociálních službách, dělník, mistr apod.). Na těchto místech jsou 
pak zaměstnáni lidé s různým typem zdravotního postižení.

Cílová skupina

Přes všechny legislativní změny jsme si ponechali název chráněné 
dílny jako pojmenování organizačního úseku, kde se zaměřujeme 
na originální rukodělnou produkci výrobků z keramiky, dřeva 
a textilu. V naší dílně pracují dospělí lidé převážně s mentálním, ale 
i jiným zdravotním postižením. Celkem v chráněné dílně pracuje 
40 osob.

Hlavní události roku 2019

Realizovali individuální zakázky pro různé společnosti. Mezi 
nejvýznamnější firemní zákazníky patří firmy DSV, Ma Dona, 
Biopharm, IMS Prague.

Zúčastnili jsme se mnoha prodejních akcí např. při Táborských 
slavnostech, Kreativu Soběslav a dalších.

Kompletní nabídku našeho zboží naleznete v Obchodě dobré vůle 
v Táboře a na webu na adrese: www.fler.cz/diakonie-rolnicka.

Plán na rok 2020

Spolupráce s firmou DSV, Biopharm a IMS Prague. Založení 
vlastního e-shopu.

Nabízíme Vám

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

• individuální práci na zakázku z naší textilní, keramické 
a  dřevodílny. Originální balení výrobků dle Vašeho přání, tvorbu 
originálních visaček s logy, tvorbu sloganů dle přání.

výroční zpráva 2019

rolnička

O čajovně

Čajovna - kavárna Rolnička je od října roku 2005 chráněným 
pracovištěm, které nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním 
postižením. Zároveň umožňuje setkávání lidí zdravých i lidí 
s handicapem a oživuje kulturní dění v Soběslavi pravidelným 
pořádáním různorodých doprovodných programů, které jsou 
otevřeny široké veřejnosti. V roce 2019 byla čajovna otevřena od 
pondělí do pátku od 9 do 18 hodin.

Cílová skupina

V čajovně jsou zaměstnáni dospělí lidé se zdravotním a mentálním 
postižením.

 

Hlavní události roku 2019

Každé dva měsíce proběhla výstava fotografií, obrazů či 
keramických objektů.

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

Plán do roku 2020

Zaměříme se na poskytování občerstvení na společenských akcích 
v Soběslavi a blízkém okolí.

Nabídka čajovny

Návštěvníkům čajovny nabízíme příjemné nekuřácké prostředí, 
letní venkovní posezení, dětský koutek, internet zdarma a milou, 
i když ne vždy neomylnou, obsluhu. V menu najdete čaje z celého 
světa, kávu několika tváří, přírodní ovocné šťávy, indické lassi více 
chutí, pochoutky a jídla jako saláty, toasty nebo sladké mámení 
v podobě medovníku, koláčů a buchet pečených s láskou našich 
zaměstnanců.

V čajovně jsou k prodeji výrobky chráněné a sociálně terapeutické 
dílny. Místnost vedle čajovny je vhodná i pro soukromé akce 
a setkání. Je možné si ji pronajmout.
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obchody dobré
vůle

O obchodech dobré vůle

Hlavní myšlenkou a hlavním cílem našich obchodů je umožnit práci 
lidem se zdravotním postižením. 

Obchod dobré vůle je inspirován americkými obchody „Goodwill“, 
jejichž mottem je již od roku 1938 „Není to charita, ale šance“. 
Princip těchto obchodů spočívá v tom, že lidé darují nepotřebné, 
ale zachovalé a funkční věci, které jsou v obchodech prodávány 
za výhodné ceny. Zisk těchto obchodů je pak určen na financování 
služeb neziskové organizace, která obchody provozuje. Rolnička si 
Obchod dobré vůle nanečisto vyzkoušela při pořádání tradičních 
jarních jarmarků, jejichž součástí byl i charitativní bazárek, kam lidé 
mohli darovat jakékoli nepotřebné věci a zároveň si za symbolické 
ceny nakoupit věci darované někým jiným. První Obchod dobré 
vůle jsme otevřeli v červnu 2015 na táborském Sídlišti nad Lužnicí 
ve Světlogorské ulici, který je největší a kromě drobného zboží 
zde můžete zakoupit i menší kusy nábytku. Do obchodů přijímáme 
veškeré funkční nepotřebné věci kromě oblečení a obuvi. V květnu 
2016 jsme otevřeli další pobočku v historickém centru Tábora ve 
Střelnické ulici, kde vedle věcí z druhé ruky nabízíme zákazníkům 
i úplný sortiment výrobků naší chráněné dílny. 

Třetí pobočka Obchodu dobré vůle byla otevřena v červnu roku 
2017 v Soběslavi v Jirsíkově ulici. Zde najdete podobný sortiment 
zboží jako na Sídlišti nad Lužnicí. Nově i zde prodáváme výrobky 
chráněné dílny.

Kromě hlavní prodejní činnosti se zabýváme i dalšími doplňkovými 
činnostmi jako je úklid prostor okolo Obchodu dobré vůle na Sídlišti 
nad Lužnicí pro Město Tábor, úklid Parkovacího domu v Táboře pro 
Technické služby, ražba štítků pro Impregnaci Soběslav. V tomto 
roce jsme nově otevřeli ve všech obchodech sběrny pro broušení 
nožů, nůžek a nástrojů.

výroční zpráva 2019
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Hlavní události roku 2019

Zahájili jsme internetový prodej našich věcí, nyní si zboží můžete 
zakoupit na těchto internetových stránkách: S-Bazar, Bazoš, Fler, 
E-mimi, Primabazar, Hyperinzerce, Aukro, Databáze knih, Trh knih, 
výkup knih on-line. 

Obchod ve Světlogorské ulici na sídlišti nad Lužnicí začal fungovat 
jako výdejní místo Zásilkovny.

V obchodě ve Střelnické ulici probíhají každý měsíc výstavy 
tematicky zaměřené, kde pro Vás vybíráme speciální kousky 
z našeho sortimentu.

Obchody dobré vůle spolupracují úzce s Úřadem práce v Táboře. 
Nabízíme zde pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním 
postižením, v rámci kterých připravíme každého účastníka pracovní 
rehabilitace na práci v obchodě. Tato příprava je zakončena řádnou 
zkouškou.

Ke konci roku 2019 bylo v Obchodech dobré vůle zaměstnáno 
celkem 18 lidí se zdravotním postižením. 

Plán do roku 2020

Do nového roku pro vás chystáme otevření půjčovny nádobí na 
různé společenské akce – svatby, rodinné oslavy atd. a otevření 
našeho vlastního e-shopu.

Otevírací doba Obchodů dobré vůle:

Tábor, Svělogorská 2771

po – pá 8:00 – 17:00, so 8:00 – 12:00

Tábor, Střelnická 245
po – pá 9:00 – 18:00, so 10:00 – 14:00

Soběslav, Jirsíkova 33
po – pá 8:00 – 17:00, so 8:00 – 11:00

obchody dobré
vůle
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O dobrovolnickém centru

Dobrovolnické centrum Rolničky vyhledává, školí a vede 
dobrovolníky zejména z řad studentů. Dobrovolníci se stávají 
prvními kamarády dětí i dospělých klientů Rolničky, kteří díky 
nim mohou trávit volný čas stejně, jako jejich zdraví vrstevníci.  
Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, kdo se na Rolničku obrátí 
a chce s námi spolupracovat. Většinou jsou to studenti středních 
a vysokých škol a senioři. Nejvíce spolupracujeme s Gymnáziem 
v Soběslavi, SOŠ ekologickou a potravinářskou ve Veselí nad 
Lužnicí a Střední zdravotnickou školou v Táboře.

Pomoc dobrovolníků Rolnička a další neziskové organizace 
využívají i při zajištění akcí pro veřejnost a při beneficích. Například 
jde o veřejné sbírky Rolničkové dny a Peříčkový den, Noc snů 
v ZOO v Táboře, Rolničkování – Den dětí, benefici Rolnička si 
Koleduje na Kampě, Vánoční jarmark a Živý betlém v Soběslavi.

Partnerské organizace v přijímání dobrovolníků 

I MY o.p.s. a rodičovská skupina Jiné děti z.s.  

Cílová skupina

Dobrovolníci pomáhají dětem a dospělým lidem s mentálním 
postižením z Táborského okresu. Do dobrovolnických programů 
se v roce 2019 zapojilo 65 dobrovolníků, kteří podpořili 80 klientů. 
Někteří klienti a dobrovolníci jsou zapojeni ve více projektech.

Dobrovolnické projekty

Kamarád pro volný čas  - 30 klientů / 35 dobrovolníků. 

Sportovní kroužek  - 6 dětí / 2 dobrovolníci.

Klub dobrovolníků v knihovně - 25 žen v seniorském věku. 

Otevřená klubovna v Soběslavi a Táboře - 25 klientů / 7 dobrovolníků.

Taneční pro lidi s postižením - 36 klientů / 10 dobrovolníků. 

Pobyty pro děti a dospělé - 46 klientů / 57 dobrovolníků / letní 
a podzimní pobyt. 

dobrovolnické
centrum

výroční zpráva 2019
foto: Adéla Boháčová
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dobrovolnické
centrum

Hlavní události roku 2019

Dobrovolníci spolu s Rolničkou uspořádali tradiční festival 
Dobrovol a charitativní Dobroběh, které pomáhají financovat chod 
dobrovolnického centra. I díky této finanční podpoře proběhl letní 
týdenní a podzimní víkendový pobyt pro děti s postižením a jejich 
dobrovolníky. Novinkou, o kterou byl velký zájem, byl taneční kurz 
pro dospělé lidi s postižením, jehož vyvrcholením byl ples Rolničky. 
Spojili jsme síly s Městem Soběslav a poprvé jsme společně 
uspořádali akci pro veřejnost Rozsvícení vánočního stromu 
a Rolničkový adventní trh na soběslavském náměstí.

Plány do roku 2020

Chceme pokračovat v rozšiřování činnosti dobrovolnického centra 
v Táboře a zajistit tak dobrovolnické aktivity více klientům. Po 
dobré spolupráci opět s městem Soběslav připravíme slavnostní 
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí. 

Nadační fond AVAST

Díky nadačnímu fondu AVAST, který finančně podpořil projekt 
„Nejste na to sami“, jsme od července 2018 do prosince 2019 
pomáhali rodinám s dětmi s postižením a více jsme se zabývali 
konkrétními potřebami rodin. Rodiče dostali podporu, aby překonali 
těžkosti spojené s péčí o děti s postižením. V odpoledních hodinách, 
kdy jsou sociální služby zavřené, využívali pomoc asistentů, kteří 
hlídali děti jak v domácím prostředí, tak i ve středisku Rolnička. 
Navázali jsme spolupráci s psycholožkou a zajistili rodičům 
možnost navštěvovat svépomocnou podpůrnou skupinu. Konkrétně 
šlo o skupinové a individuální setkávání s psycholožkou, při kterých 
jsme zajistili návaznost hlídání dětí na sociální služby Rolničky. 
Rodiny tak měly větší šanci se zapojit. 

Abychom mohli v individuální podpoře rodin pokračovat, nechali 
jsme v srpnu 2019 na Jihočeském krajském úřadě registrovat 
novou odlehčovací službu ve formě ambulantní a terénní. 
Prostřednictvím výzvy MAS Lužnice se nám na ni podařilo získat 
finance z prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF. 
Projekt „Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením“ je 
podpořen od ledna 2020 do roku 2022.
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spolupracovali
jsme

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická 
škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

O škole
Speciální školy nabízejí vzdělávání dětem a žákům s mentálním 
a kombinovaným postižením v mateřské škole, základní škole 
speciální a v praktické škole. Vzdělávání probíhá ve vzájemné 
spolupráci se střediskem Diakonie ČCE, které nabízí dětem 
a žákům sociální služby (pobyt v centru denních služeb, osobní 
asistenci při vyučování, individuální aktivizace a dopravu).

Počty dětí a žáků
K 31. 12. 2019 navštěvovalo školu celkem 75 dětí a žáků z toho: 
mateřskou školu 20 dětí, z toho 5 se zdravotním postižením;  
základní školu speciální 28 žáků; praktickou školu jednoletou 
a dvouletou 27 žáků.

Zaměstnanci
27 pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy:
11 učitelek (10,05 úvazků),
15 asistentů pedagoga (12,13 úvazků).

Události roku 2019
V uplynulém školním roce jsme se zaměřili na hledání nových 
metod a postupů při řešení obtížných situací, které vzdělávání dětí 
a žáků se zdravotním postižením přináší. Vzdělávali jsme se a radili 
s odborníky a organizacemi, které se zaměřují na práci s dětmi 
s problémovým chováním.
Jako každý rok jsme vybavovali školu novým nábytkem a školními 
pomůckami. Děti i žáci zažili se svými pedagogy a osobními 
asistenty kromě učení mnoho krásných zážitků na výletech 
a mimoškolních akcích.

Plán na rok 2020
Rok 2020 bude ve znamení strategického plánování, které 
přinese nejenom ohlédnutí za uplynulými roky, ale také pohled do 
budoucnosti školy na další 3 leté období. V novém roce bychom 
rádi bezbariérově upravili zahradu praktické školy v Táboře, tak 
aby byla pohodlně přístupná také žákům trvale připoutaným na 
invalidní vozík. Od září 2020 plánujeme otevřít druhý obor vzdělání 
v praktické škole, který bude zaměřený na pomocné úklidové práce.

Další partneři Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Farní sbor ČCE v Soběslavi, I MY, o. p. s., 

výroční zpráva 2019

poděkování

Naše poděkování patří všem, kdo Rolničku různými způsoby 
podporují. Víme, že bez podpory mnoha jednotlivců i organizací by 
Rolnička nebyla taková, jaká je.

Děkujeme uživatelům našich služeb a jejich rodinám za jejich 
milou spolupráci.

Děkujeme našim zaměstnancům za jejich čas, radost, nadšení, 
trpělivost, ochotu řešit problémy a velké nasazení.

Děkujeme všem, kdo nás v roce 2019 podpořili finančním či 
věcným darem nebo s námi nějakým způsobem spolupracovali:

Firemní dárci

1. Budějovická IS, spol. s r. o. • 4Leaders, s.r.o. • API CZ s. r. o. 
• Atelier 24 spol. s.r.o. • Banes spol. s r. o. • BMK servis s.r.o. • 
Briklis, spol. s.r.o • DIPRO spol. s.r.o. • GODARD s.r.o. • Grena, 
a.s. • Groupe SEB ČR • IMS PRAGUE s.r.o. • Isolit Bravo spol. 
s.r.o. • Ivet.cz s.r.o. • JINOS - AGRO s.r.o. • Karromato z.s. • 
KOVOSVIT MAS, a.s. • PK Servis technické součásti s.r.o. • 
Party Rental - Kateřina Gibbins • Pento Oil s.r.o. • Rašelina a.s. • 
Röchling Engineering Plastics, s.r.o. • SITA Information Networking 
Computing B.V. • SWIETELSKY stavebni s.r.o. • Samba Lužnice 
s.r.o. • Silon s.r.o. • Snášel Petr Silniční motor. doprava nákladní • 
Šlechta a.s. • Taqeta s. r. o. • ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR 
s.r.o. • Švehla Ladislav - INSTALACE-SERVIS • Yanfeng Czechia 
Automotive Interior Systems s.r.o.

Individuální dárci

MUDr. Altová Ivana • Auspergerová Veronika • Balounová Jitka 
• Baranec Tomáš • Bartoš David • Bednář Jan • Bennets Alan • 
Beranová Lenka • Bezemková Michaela • Blažek Petr • Blažková 
Lenka • Mgr. Bláhová Kateřina • Boháčová Adéla • Buřič Martin 
• Clements Martina • MUDr. Cmuntová Milena • Ing. Čížek Petr • 
Dentelinová Dayana • Dolejšová Kristýna • Dolhý Ladislav • Dračka 
Richard • Duffinová Radomila • Durmanský Antonín • Dvornicenko 
Alena • Dvořáková Jana • Dvořáková Jolana • Dvořáček Petr • 
Felker Gábor • Forejtová Petra • Frula Vojtěch • Grombiříková Hana 
• Grulichová Eva • Hanigerová Drahomíra • Havlovicová Jana • 
Hlasová Monika • Honsová Romana • Pharm.Dr. Honzalová Jana 
• Houska Petr • Hradská Natálie • Hyánek Jan • Hájek Karel • Ing. 
Hák Jiří • Hřibová Iva • Ibinsonová Kamila • Janoušková Ludmila • 
Janásová Věra • MUDr. Juchelka Jiří • MUDr. Kališová Estera • Ing. 
Kalousek Petr • MVDr. Kameník Stanislav • Karaszová Denisa • 
Kiselovic Jan • Knesplová Irma • Knotková Jitka • Kocourek Martin 
• Kocourek Tomáš • Ing. Kolář Milan • Kolářová Pavlína • Konečná 
Petra • Kotláříková Lada • Kraus Martin • Krejčů Miroslav • Krčma 
Vladimír • Kubešovi Pavel a Dana • Kubíčková Marie • Kurzová 
Leona • Kučerová Iva • Mudr. Kárová Zdeňka • Lebedová Barbora 
• Ludvík Tomáš • Luskačová Markéta • Ing. Macho Vladimír • 
Macháčková Jitka • Macková Anna • MUDr. Macák Libor • Malenová 
Jana • Marek Petr • Martínek Karel • Masopust Jan • Matějková Eva 
• Maurová Petra • Ing. Maňásek František • Ing. Mlch Vladimír • Ing. 
Mládek Petr • Molková Dagmar • Mrázková Petra • RNDr. Nečas Jiří 
• Mgr. Novák Karel • Oberhelová Anna • Oldřich Jan • Oppeltová 
Zdeňka • Pallas Robert S. • Pantie Daniel • Pavlíček Jan • Ing. Pejša 
Jiří • MUDr. Pejšová Dagmar • Peprník Milan • Petrů Michal • Pilař 
Rostislav • Ing. Plát Pavel • Polívková Markéta • Povrlová Marie • 
Prejza Zdeněk • Profant Ivan • Prášilová Ivana • Příplatová Anna 
• Raiterman Jan • Rechtigová Ilona • Rigo Hana • Růžička Jan • 
Sanchez Cristina Semrádová Eva • Ing. Skořepa Jiří • Skřivánek 
Pavel • Stadnyk Alina • Strnad Tomáš • Svoboda Zdeněk • Ing. 
Šmíd Otakar • Šmídová Pavlína • Šorm Zvonimír • Mgr. Šormová 
Ruth • Šperlová Hana • Šíp Petr • Terrichová Jana • Vavruška Petr 
• Veberovi Jiřina a Emil • Ing. Veselý Vladislav • Voborníková Eva 
• Vrátníková Anna • Zajíc Pavel • Zbytovská Ludmila • Zich Petr • 
Živná Blanka • Žák Radovan • Ing. Žďárská Miloslava 
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poděkování

Klub přátel Rolničky

MUDr. Altová Ivana • Bažantová Eva • Bělská Jitka • Blažek 
Radomír • Ing. Brada Vladimír • Budínová Rut • Mgr. Dohnal 
Vítězslav • Drbohlavová Jitka • Dvořáková Jiřina • Henych Petr • 
Hlasová Monika • Mgr. Hojná Tereza • Hoťová Anna • Hudlík Dušan 
• MUDr. Chabr Jan • Ježek Milan • Jurman Miroslav • Kalimonovi 
Daniela a Vladimír • Keller Filip • Kleinová Lenka • Klímová Marta • 
Knotek Stanislav • Kotrbová Božena • Kotyzovi Bohumila a Vojtěch 
• Krejčí Zdeňka • Křemenová Ivana • Křemenovi Kateřina a Luboš 
• Lebedová Barbora • MUDr. Lejčko Jaromír • Macháčková Jitka • 
Ing. Maroušek Miroslav • Melicharová Alena • Mikolášková Dana • 
Molek Petr • JUDr. Ing. Morávek Libor Ph.D., LLM • Morávková Jitka 
• Nováková Jaroslava • Mgr. Novotná Eliška PhD. • JUDr Ožvald 
Robert • MVDr. Plecháček Martin • Podlaha František • Podlahová 
Jana • Růžička Tomáš • Samcová Antonie • MUDr. Slabí Marek 
a Dana • Slivková Jana • Bc. Slouka Pavel • Smrčina Martin • 
Strunecká Jana • Ing. Svoboda Jan • Mgr. Šormová Ruth • Ulrich 
Michal • Vakrmanová Barbora • Mgr. Viktorová Kamila • Ing.Vít 
Zbyněk • Zelenková Zdenka • Zenkl František

Školy  spolupracující při Rolničkových dnech

Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně • Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice • 
Střední škola obchodu, služeb a Vyšší odborná škola České 
Budějovice • Biskupské gymnázium J. N. Neumanna České 
Budějovice • Základní škola Chýnov • Střední zdravotnická 
škola Jindřichův Hradec • Základní škola Kardašova Řečice • 
Vyšší odborná škola a Střední škola Centrum odborné přípravy 
Sezimovo Ústí • Gymnázium Soběslav • Obchodní akademie 
a Vyšší odborná škola ekonomická Tábor • Vyšší odborná škola 
a Střední zemědělská škola Tábor • Střední zdravotnická škola 
Tábor • Gymnázium Třeboň • Střední odborná škola ekologická 
a potravinářská Veselí nad Lužnicí 

Nadace a jiné organizace poskytující granty

Nadační fond Avast • NROS Pomozte dětem • Jihočeský kraj • 
Nadační fond Tesco

Města a obce formou dotace nebo daru

Město Bechyně • Město Chýnov • Město Planá nad Lužnicí • Město 
Sezimovo Ústí • Město Soběslav • Město Tábor • Město Veselí 
nad Lužnicí • Městys Borotín • Obec Dolní Hrachovice • Obec 
Chotoviny • Obec Choustnik • Obec Dražice • Obec Dírná • Obec 
Dynín • Obec Hartmanice • Obec Hlavatce • Obec Klenovice • 
Obec Komárov • Obec Malšice • Obec Miličín • Obec Myslkovice 
• Obec Opařany • Obec Radenín • Obec Radimovice u Tábora • 
Obec Radimovice u Želče • Obec Roudná • Obec Řípec • Obec 
Skalice • Obec Skopytce • Obec Tučapy • Obec  Turovec • Obec 
Zálší • Obec Želeč • Obec Žíšov •

Další spolupracující organizace

Krasobruslařský klub Soběslav • Skautský oddíl Bílý Měsíc, 
Sezimovo Ústí • Skautský oddíl Modřinky Tábor • MŠ Planá nad 
Lužnicí • Portus Praha, z.ú. • Střední uměleckoprůmyslová škola 
Bechyně • Svatováclavský 42. mechanizovaný prapor

Sbory ČCE

FS ČCE České Budějovice • FS ČCE Jindřichův Hradec • Farní 
sbor ČCE Nové Město na Moravě

výroční zpráva 2019

Jak nám můžete pomoci

Víme, že bez vás všech by Rolnička nemohla být taková, jaká je!

PODPOŘTE NÁS

• staňte se naším pravidelným dárcem, členem Kruhu přátel 
Rolničky. On-line přihlášku naleznete na http://www.rolnicka.
cz pod odkazem Pomáhejte s námi,

• věnujte finanční částku na účet darů 42 00 19 26 58 / 6800 

• věnujte nám věcný dar nebo službu, 

• staňte se dobrovolníkem,

• kupte si výrobek chráněné dílny – využít můžete např. 
prodejního portálu Fler.cz, zadejte dílně práci na zakázku, 
využijte možnosti náhradního plnění,

• navštivte jednu z námi pořádaných akcí pro veřejnost,

• zmiňujte se o Rolničce dále.

Možností, jak nám pomoci při naplňování poslání Rolničky, je 
celá řada a rádi s vámi dojednáme vaši představu. Každému 
dárci nabízíme individuální přístup a péči, maximální otevřenost 
a zasílání vyžádaných informací. Vystavení darovací smlouvy nebo 
smlouvy o reklamě, považujeme za samozřejmost.

Kontaktovat nás můžete e-mailem na fundraising@rolnicka.cz 
nebo telefonicky na číslech 733 127 041, 381 522 054.

Děkujeme za podporu a zájem!
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finanční
zpráva

výroční zpráva 2019

Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč

výnosy 44 445 náklady 42 268 zisk 2 177

Rozvaha v tisících Kč

aktiva 35 402 pasiva 35 402

Podrobné informace o hospodaření střediska a zprávu auditora 
naleznete v závěru výroční zprávy.

15 116

3 634

12 299

2 544

6 135

4 717

dotace soc.
služby

ostatní dotace
MV ČR, kraj,

obce

příspěvek ÚP
zaměstnání

nadační
příspěvky, dary,
ostatní výnosy

příjmy od
klientů za služby

tržby z prodeje

34 065

2 788 3 236
607 356 1 216

mzdové náklady materiálové
náklady včetně
energií a DHIM

služby - opravy,
telefony, nájmy,

stravování

kurzy, školení,
náhrady mezd,
pojistné úraz

ostatní náklady,
příspěvky

odpisy

11 441

1 368 1 440 1 071

6 412

13 670

stavby a
pozemky

hmotné movité
věci, majetek

dlouhodobý
finanční majetek

zásoby pohledávky krátkodobý
finanční majetek

23 496

5 224

-526
2 177

1 167

3 864

vlastní jmění fondy neuhrazená
ztráta

výsledek
hospodaření

dlouhodobé
závazky

krátkodobé
závazky
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14.září 1993:
založení Rolničky - jednoho ze středisek Diakonie ČCE,

1994: 
zahájení provozu a denního centra pro 12 dětí s postižením ze 
Soběslavi a okolí, první ředitelkou je Mgr. Ruth Šormová, 

1995: 
MŠMT ČR zařadilo do sítě škol Církevní speciální školy pro žáky 
s více vadami při středisku Rolnička, získání prvního mikrobusu 
Ford Transit pro zpřístupnění služeb i dětem ze vzdálenějších obcí,

1996: 
počátek chráněné dílny, získání nového mikrobusu Mercedes Benz 
pro dopravu klientů,

1997: 
Ruth Šormová odchází na mateřskou dovolenou, zastupující 
ředitelkou PaedDr.Drahomíra Blažková,

1998: 
zastupujícím ředitelem jmenován Pavel Kutil, zakoupen více než 
sto let starý dům v Bezděkově ulici a vypracována studie na jeho 
přestavbu, uspořádán první jarní rolničkový ples,

1999:
krácení dotace MPSV ČR přineslo úsporná opatření, uspořádán 
první adventní jarmark,

2000: 
započala rekonstrukce domu v Bezděkově ulici,

2001: 
stěhování Rolničky z Jiráskovy ulice do Mrázkovy, nový prozatímní 
ředitel Mgr. Karel Novák, nově jmenována samostatná ředitelka 
školy Mgr. Kamila Hnojnová,

2002: 
počátky veřejné sbírky Rolničkový den a adventní kampaně 
ČCErolniČCE, zpracován strategický plán pro budoucí období,

2003: 
první jarní jarmark pořádaný společně s s občanským sdružením „I MY“,

2004: 
dokončení rekonstrukce domu, ředitelem jmenován dosud 
zastupující Mgr. Karel Novák, zahájen provoz centra denních 
služeb pro dospělé,

2005: 
otevřeno první chráněné bydlení Rolničky,  zahájen provoz čajovny 
– kavárny, dochází k právnímu oddělení škol od střediska, 

2006: 
do rejstříku škol zařazena praktická škola s kapacitou osmi žáků, 
činnost ukončuje představenstvo, aby ho v příštím roce jako nový 
statutární orgán nahradila správní rada a kontrolní
orgán dozorčí rada

2007: 
první výstava obrazů z arteterapie s dražbou v Praze v Divadle 
Na zábradlí, vypracován nový strategický plán do roku 2011, svou 
činnost zahájila správní a dozorčí rada,

2008: 
oslava 15 let od založení, zakoupení bytu 4+1 v běžné zástavbě 
města pro nové chráněné bydlení, započata sbírka na nový 
mikrobus a na úhradu nákladů na pořízení a rekonstrukci bytu,

jak šel čas 
v rolničce
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jak šel čas 
v rolničce

2009: 
přesun chráněného bydlení z domu pro dospělé klienty do běžné 
zástavby Soběslavi, 

2010: 
zakoupení nového mikrobusu pro dopravu dětí, registrace čtvrté 
sociální služby osobní asistence,

2011: 
vytvoření tří pracovních míst pro osoby s mentálním postižením 
na volném trhu práce, přijetí třetího strategického plánu na období
2011 - 2013

2012: 
registrace páté sociální služby sociálně terapeutické dílny, 
zakoupení druhého mikrobusu pro dopravu klientů,

2013: 
otevření pobočky v Táboře, oslavy 20 let Rolničky,

2014: 
zakoupení třetího mikrobusu pro svoz klientů, otevření nového bytu 
pro chráněné bydlení,

2015: 
otevření Obchodu dobré vůle na táborském Sídlišti nad Lužnicí,

2016: 
otevření druhého Obchodu dobré vůle v centru Tábora, 
začínáme nabízet odlehčovací pobyty pro dospělé s mentálním 
a kombinovaným postižením jako doplňkovou službu CDS pro 
dospělé,

2017: 
zakoupení čtvrtého mikrobusu pro dopravu klientů, otevření 
Obchodu dobré vůle v Soběslavi,

2018: 
registrace šesté sociální služby - odlehčovací služba, otevření 
nového bytu pro odlehčovací službu,

2019:
úspěšně pokračovala realizace projektu „Nejste v tom sami“ 
podpořeného Nadačním fondem Avast. V něm jsme nabídli rodinám 
našich dětských klientů odlehčení v podobě hlídání dětí v domácím 
prostředí.

výroční zpráva 2019




























