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Rolnička Soběslav

slovo
úvodem

Vážení přátelé Rolničky, 
jak uzavřít rok 2020 do pár řádek, které jej mohou charakterizovat 
z pohledu všech našich služeb, zájmů a cílů? Obávám se, že je 
to téměř nemožné. Proto jsem rád, že sledujete náš facebookový 
profil i webové stránky a zajímáte se aktivně o dění v Rolničce! 
Můžete být v roli dárců, uživatelů služeb, pečujících osob, nebo 
kolegů a kolegyň, vždy poznáte co se děje a najdete si své.

Začátek uplynulého roku nijak nenaznačoval, jak rychle bude naše 
práce, ale i životy vyvráceny ze zajetých kolejí. Chtěl bych především 
poděkovat všem z Vás, kteří se nezalekli nových podmínek. Zůstali 
jste otevření novým požadavkům a zároveň byli odpovědní za 
své jednání ve vztahu k možnému rozšíření viru Covid–19 mezi 
klienty a zaměstnance. Zůstali jste věcní a vždy hledali řešení, jak 
za daných podmínek udržet provoz sociálních služeb, tak i práci  
v chráněných dílnách nebo Obchodech dobré vůle.  

Byli jsme tvrdě zastaveni ve všech akcích a plánech, které 
jsme si předsevzali, a přesto jsme realizovali důležité kroky pro 
budoucnost Rolničky. Zahájili jsme rozsáhlou rekonstrukci v Táboře 
s vizí zlepšit a zkvalitnit průběh neustále rozvíjejících se služeb 
v okresním městě. Zároveň jsme učinili vše proto, abychom se 
dostali se službami co nejblíže do rodin klientů a tak byla zahájena 
Odlehčovací služba v terénní a ambulantní formě. Otevřeli jsme 
vlastní e-shop pro posilu prodeje výrobků z chráněných dílen. Ve 
všech těchto oblastech jsme pocítili velkou podporu našich dárců  
a přátel, jak při získávání finančních prostředků na rekonstrukci, 
tak i zájem o nákup výrobků přes e-shop. 

Snažili jsme se sice získat za daných možností co šlo, ale zároveň 
jsme ztráceli mnoho. Museli jsme ukončit po patnácti letech provoz 
kavárny – čajovny a navíc jsme ztratili příležitost přímého kontaktu 
se všemi Vámi, které baví naše akce, kterých jste se tak rádi 
účastnili a kde jsme se setkávali. Dobroběh, Rolničkování, divadlo 
Kampa s Jaroslavem Duškem, prodejní trhy, zápolení v iBoccie, … 
Přerušil se řetěz pravidelné veřejné sbírky. S početnou řadou 
dobrovolníků - studentů jsme nemohli vyjít do ulic s kasičkami na 
podporu našich plánů. 

Přestože jsme byli vystaveni nejistotě, improvizaci a oslabení, 
držíme naději, že naše práce má smysl. Dál sníme a plánujeme.  
Chceme být připraveni na dobu, kterou lze tak těžko dopředu 
odhadnout. Díky, že jste s námi a my s Vámi. 

Karel Novák

ředitel střediska

   

Žid 11 1

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a pevně 
počítat s tím, co nevidíme.“

„Kdo nemá odvahu snít, nemá sílu bojovat“ inspirace z Diakonie 
Deutschland 



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.

2
zpráva o činnosti 2020

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 2020 
využívalo našich služeb 135 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 31.12.2020 pracovalo ve středisku 164 zaměstnanců - 103,6 
přepočtených pracovních úvazků. V přímé péči pracovalo 
70 zaměstnanců - 50,19 přepočtených úvazků. Z celkového počtu 
zaměstnanců bylo 99 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
odlehčovací služba terénní a ambulantní  2020

další činnosti:
chráněná dílna, chráněné pracoviště  1996
Čajovna – kavárna Rolnička      2005 - 2020 
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

Sociální pacovník 
metodik 

Mgr. Barbora Růžičková
metodik@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. Štěpánka Pavlíčková
std@rolnicka.cz 

734 265 166 

Odlehčovací 
služba

Mgr. Marcela Murínová
odlehcovaci@rolnicka.cz

730 591 785

Odlehčovací 
služba terénní  
a ambulantní

Bc. Lenka Maťhová
os-team@rolnicka.cz

737 678 436

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
735 166 463

Obchod  
dobré vůle

Petra Horká 
obchod@rolnicka.cz

734 646 046

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na činnosti správní rady 
a střediska. V roce 2020 pracovala dozorčí rada v tomto složení: 
Ing. Jaromír Matoušek, Mgr. Richard Dračka, Klára Csirková, 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 2020 pracovala 
v tomto složení: Mgr. Karel Novák, Mgr. Kamila Viktorová, Bc. Jiřina 
Svobodová, Ivan Mrkvica a Marcela Vejdová.



g

Správní rada střediska

Soběslav  
Bezděkova 105/I

Soběslav  
Jirsíkova 33

Chráněné bydlení

Centrum denních služeb  
pro děti a 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 děti a dospělé

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna

Chráněná dílna

Soběslav 
Mrázkova 700

Centrum denních služeb  
pro děti a dospělé

Osobní asistence Osobní asistence

Odlehčovací služba  
terénní a ambulantní

Fundraising  
a public relations

Dobrovolnické centrum

Technicko-hospodářský 
úsek

Tábor  
Světlogorská 2771 

Správní a dozorčí rada DČCE Dozorčí rada střediska
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Rolnička Soběslav

co se událo
v roce 2020

Celý svět v roce 2020 překvapila a v mnoha ohledech zpomalila 
epidemie nemoci Covid–19. Nevyhnutelně ovlivnila i provoz 
Rolničky. 

Ještě než vypukla, stačili jsme na začátku roku uspořádat Rolničkový 
bál, kde naši klienti mohli uplatnit své taneční dovednosti nabyté na 
tanečních kurzech z podzimu 2019. Netušili jsme, že to bude na 
dlouhou dobu poslední akce pro veřejnost, kterou uspořádáme. 

Na jaře život v Rolničce kvůli platným nařízením vlády velmi utichl 
– některé úseky byly z nařízení přímo zavřeny, jiné omezily svou 
činnost. V nepřetržitém provozu zůstávaly pouze pobytové služby. 
A celá Rolnička se proměnila v šicí dílnu. Začali jsme šít látkové 
roušky, kterých byl v té době nedostatek. Nejprve jen pro klienty  
a zaměstnance Rolničky, později i pro potřebné ze široké veřejnosti. 
Stroje vrčely v domácnostech našich zaměstnancům i v na našich 
pracovištích. Z Rolničky se stalo distribuční centrum, kam bylo 
možné přinést již ušité roušky nebo si pro ně přijít. Za tři týdny jsme 
do světa poslali 3500 roušek a máme velkou radost z toho, že jsme 
alespoň malým dílem mohli veřejnosti oplatit podporu, kterou od ní 
dostáváme.

Jedním ze smutných důsledků koronavirové epidemie bylo 
ukončení činnosti naší Čajovny – kavárny Rolnička. Po několika 
měsících, kdy čajovna byla z nařízení vlády zavřena, jsme se 
s těžkým srdcem rozhodli již neotevřít. Po 15 letech tedy skončil 
provoz místa, kde se setkávali lidé zdraví s lidmi s postižením. 
Víme, že naše čajovna měla své věrné zákazníky a děkujeme jim 
za podporu.

Na druhou stranu přinesl tento rok i několik velmi dobrých zpráv.  První 
z nich je, že jsme na jaře zahájili terénní a ambulantní odlehčovací 
službu, o jejíž náplni se více dozvíte na následujících stránkách. Její 
provoz bude v letech 2020–2022 hrazen z prostředků Evropského 
sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 
podpořeného projektu „Podpora rodin pečujících o děti a dospělé 
s postižením“ (reg. č.: CZ.03.265/0.0/0.0/16_047/0015706).

A tou další je neuvěřitelná podpora a věrnost dárců. Díky ní jsme 
mohli v roce 2020 zrekonstruovat nové prostory pro naše sociální 
služby v Táboře. To nám umožní navýšit v roce 2021 kapacitu našich 
služeb pro dospělé klienty Rolničky, abychom je mohli nabídnout 
i dalším 30 mladým lidem, kteří do 5 let opustí naši praktickou školu.

I když se všechny naše tradiční benefiční akce odehrály pouze 
v on-line prostoru, naši dárci a příznivci nás v tom nenechali. Koupí 
virtuální vstupenky na festivalu Dobrovol, zaplacením startovného 
na Virutálním Dobroběhu či účastí na on-line dražbě, která se 
konala místo tradiční akce na pražské Kampě, poslali naše klienty 
na letní dobrovolnický tábor, přispěli na chod dobrovolnického 
centra či na výše zmíněnou rekonstrukci.

Děkujeme, jsme vděční, že Vás máme!
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centrum denních služeb  
pro děti a dospělé

Poslání

Centrum denních služeb Diakonie ČCE - středisko Rolnička 
v Soběslavi a v Táboře nabízí pomoc a podporu dětem, mladým 
a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením během 
pracovních dnů. Poskytuje ji takovým způsobem, aby mohli rozvíjet 
nebo zachovat soběstačnost a samostatnost ve všech oblastech 
života získáváním potřebných zkušeností a dovedností nebo 
zvládáním každodenních činností. Služba tak podporuje  aktivní 
život lidí s mentálním postižením a předchází rizikům sociálního 
vyloučení z běžné společnosti.

Centrum denních služeb pro děti a dospělé  
– úsek pro dospělé

O službě 

CDS nabízí své služby v Táboře a v Soběslavi. Dopolední program 
je zaměřen na aktivizační činnosti, například nácvik sebeobsluhy, 
výtvarné činnosti, nakupování, cvičení, procházky apod. 
V odpoledních hodinách je program spíše oddychovější, hrajeme 
společenské hry, zpíváme, děláme relaxační dýchánky na různá 
témata nebo jen tak odpočíváme. Dvakrát v týdnu také dochází do 
CDS rehabilitační pracovnice. Klienti tak mohou využít pohybové 
aktivizace, a to individuální cvičení nebo masáže. Každý čtvrtek 
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 64 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 2020 tuto službu využívalo 23 uživatelů 
v Soběslavi a 23 uživatelů v Táboře.

Hlavní události roku 2020

V roce 2020 se započala rekonstrukce nových prostor pro centrum 
denních služeb v Táboře ve Světlogorské ulici a v roce 2021 se 
můžeme těšit na stěhování. 

V tomto roce nás hodně ovlivnila situace s Covidem–19, kdy bylo 
velmi náročné, jak pro klienty, tak pro zaměstnance si zvyknout na 
tuto situaci a přijmout spousty mimořádných opatření a nařízení. 
Vše jsme ale zvládli a naše služba funguje bez omezení za 
dodržování těchto opatření.

Plán do roku 2021

V Táboře bude největší událostí vybavování a stěhování do nových 
prostor. Po přestěhování bude navýšena kapacita služby a oddělí se 
prostory centra denních služeb a pobytové odlehčovací služby. 

V soběslavském centru chystáme proměnu interiéru. Zaměříme 
se především na vytvoření relaxační zóny. Tento prostor chceme 
přizpůsobit tak, abychom ho mohli využít nejen k odpočinku, ale 
také k různým aktivitám, jako jsou relaxační dýchánky, zážitkové 
čtení nebo pohybové aktivity.

zpráva o činnosti 2020
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Rolnička Soběslav

centrum denních služeb
pro děti a dospělé

Centrum denních služeb pro děti a dospělé  
– úsek pro děti a mladistvé

O službě 

V centru mají klienti, kteří navštěvují praktickou školu, možnost 
před a po vyučování se účastnit různých volnočasových aktivit 
a trávit čas se svými vrstevníky. Prostor je věnován nejen relaxaci 
a odpočinku, ale i cvičení, zpívání, procházkám. Každý si může 
vybrat aktivitu, která ho baví, při které si odpočine.

V rámci centra také nabízíme našim klientům možnost 
využívat aktivizace, které jsou zaměřeny zejména na rozvoj  
psychosociálních, motorických a komunikačních dovedností. 

Individuální a skupinové aktivizace probíhají během dne a mohou 
je navštěvovat i děti a žáci škol, kdy na ně odcházejí z vyučování 
nebo družiny.

Individuální a skupinové aktivizace 

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.

FIE – Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování 
je to metoda, při níž se prostřednictvím speciálně navržených 
pracovních listů a s vedením lektora rozvíjí kognitivní funkce. 
Velmi stručně řečeno tato metoda podporuje důležitou celoživotní 
dovednost učit se učit.

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 ZŠ speciální nebo navštěvují 
mateřskou školu nebo praktickou školu.  V roce 2020 tuto službu 
využívalo 68 uživatelů.

Hlavní události roku 2020

Tento rok bylo všechno jiné. V březnu na nás dolehla opatření, 
která výrazně změnila běh centra, na který jsme byli zvyklí. I přes 
nové podmínky jsme se snažili poskytovat službu tak, abychom 
co nejvíce mohli naplňovat cíle naší služby. Tato zkušenost nám 
ale přinesla zjištění, že jsem dobrý tým, dokážeme se přizpůsobit 
všem náročným podmínkám a zvládat nové výzvy.

Plán do roku 2021 

Od ledna 2021 mohou žáci naší ZŠ speciální využívat nově 
otevřené družiny, která částečně nahradí služby CDS. I nadále ale 
mohou žáci školy v plném rozsahu využívat všech aktivizačních 
činností, tak jak to umožňují aktuální epidemiologické podmínky.

Svou pozornost chceme věnovat všem našim klientům, ale ve 
spolupráci se školou se více chceme vyladit a podpořit naše klienty 
s autismem.
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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. . V roce 2020 využívalo našich služeb 
20 klientů, z toho 9 žen a 11 mužů.

Hlavní události roku 2020

V roce 2020 jsme se hodně zaměřovali na práci s klienty v bytech 
– rozvíjeli jsme umění využívat volný čas doma. Klienti se učili hrát 
nové hry, pracovat na počítači, plést z vlny i z pedigu, vyrábět různé 
dárky, péct dorty, připravovat občerstvení, zútulňovali svoje pokoje 
a byty, nakupovali nové zařízení a doplňky. Snažili jsme se více 
dbát na zdravý životní styl (vycházky do přírody, vaření zdravějších 
jídel) a chovat se ekologicky (třídění odpadu, ekologické prostředky, 
šetření s jídlem a vodou). 

V Táboře se podařilo získat a vybavit další dva byty. V jednom  
z nich bydlí partnerský pár a v garsonce samostatný klient. Všem 
třem klientům se v nových bytech moc líbí a dobře se o ně starají.

Podařilo se nám zlepšit komunikaci, jak mezi asistenty a klienty, tak 
i spolupráci s rodinami a opatrovníky. 

Plán do roku 2021

Chceme klientům, jejich rodičům či opatrovníkům nabídnout 
možnsot vzdělávání o sexualitě lidí s mentálním postižením. 

Chceme více poznávat naše města (Tábor a Soběslav) a jejich 
okolí. 

Rádi bychom ve spolupráci s městem vysadili v okolí Tábora 
ovocnou alej. 

Chceme se vydat na „puťák“ a přespávat pod „širákem“. 
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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, jako je práce se dřevem, šití, 
vyšívání, třídění odpadů, úklidové práce, expedice výrobků, 
práce 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 2020 ji využívalo 48 klientů. 

Hlavní události roku 2020 

V roce 2020 jsme se zaměřili zejména na produkci vlastních 
výrobků, zpracování a recyklaci darovaného materiálu, renovaci 
drobného nábytku, práci na zahradě a úklidové práce uvnitř i v okolí 
dílny. 

Jedna klientka našla uplatnění v pracovní rehabilitaci.  

Pomáhali jsme našim klientům vyrovnat se s přísnými opatřeními 
zavedenými kvůli epidemii nemoci Covid–19. Postupně jsme se 
učili nosit roušky, dodržovat správnou hygienu a další veškerá 
potřebná opatření.

Plán do roku 2021  

Po přestěhování CDS a pobytové odlehčovací služby získáme pro 
naši službu v táborské pobočce větší prostory k užívání.  

Pravděpodobně nebude jednoduché z důvodu  epidemie nemoci 
Covid–19 spolupracovat s potencionálními zaměstnavateli našich 
klientů, zaměříme se proto více na produkci vlastních výrobků. 
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odlehčovací služba
pobytová

zpráva o činnosti 2020

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 
osoby. Kapacita odlehčovací služby je 8 lůžek. V roce 2020 tuto 
službu využívalo 13 klientů.

Hlavní události roku 2020

Rok 2020 byl díky celosvětovým událostem pro nás rokem omezení 
a různých opatření, která ovlivnila celý chod a provoz služby. 
I navzdory tíživé situaci jsme však usilovali o to, aby klienti trávili 
svůj čas smysluplně a aby co nejmíň pociťovali dopad změn, které 
se odehrávaly v celé společnosti. 

Plán do roku 2021 

V roce 2021 se část služby přestěhuje do nových prostor, které 
v roce 2020 prošly rekonstrukcí. Díky tomu získáme druhý 
stavebně oddělený byt, který nám umožní zkvalitnění péče o naše 
klienty. Součástí bytu je i společenská místnost, která bude 
k dispozici jenom odlehčovací službě. Nové prostory jsou také blíž 
k stávajícímu bytu, takže se nám služba lépe propojí z hlediska 
personálního zabezpečení, komunikace mezi  pracovníky i klienty.
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odlehčovací služba
terénní a ambulantní

Poslání

Posláním služby je pomoc a podpora rodinám pečujícím o děti  
i dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Službou 
chceme odlehčit rodině a blízkým pečujícím tak, by 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

Hlavním cílem je odlehčit pečujícím osobám, ale zároveň 
poskytujeme adekvátní péči a podporu klientům během služby. 
Věnujeme se aktivizačním činnostem, relaxaci, snažíme se 
upevňovat získané dovednosti a schopnosti a podporovat klienty 
v soběstačnosti. Velmi důležitým aspektem je i dopomoc, nebo 
úplná pomoc při zvládání péče o svojí osobu. V terénní odlehčovací 
službě poznáváme chování a zájmy klientů i mimo Rolničku a to 
přímo u nich doma.

Terénní služba probíhá přímo v přirozeném prostředí rodin, 
proškolení asistenti dojíždějí za klienty do jejich domácího prostředí. 
Služba může být poskytována jen na území MAS a to v přilehlých 
městech a vesnicích v okolí Soběslavi. 

Ambulantní služba probíhá v bezbariérové budově Rolničky 
(Soběslav) obklopené zahradou. K dispozici je denní místnost, 
kuchyně s jídelnou, tělocvična a sociální zařízení. Lze využít  
i prostory zahrady s dětským hřištěm. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pečující osoby a osoby s mentálním  
a kombinovaným postižením od 3 do 50 let. Kapacita odlehčovací 
služby ambulantní je 5 klientů a terénní odlehčovací služby 4 klienti 
v jednu chvíli. V roce 2020 využilo tuto službu celkem 22 klientů.

Hlavní události roku 2020

Největší událostí tohoto roku je samotný vznik této služby. Ten byl 
podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu. Současně 
se zrodem nové služby vypukla i pandemie Covid–19, která velmi 
ovlivnila nejen chod a fungování této služby, ale celkově měla 
dopad na nás všechny v pracovním i soukromém životě.

Plán do roku 2021

V roce 2021 zakoupíme díky podpoře z evropského programu 
IROP služební automobil pro naše terénní pracovníky. Díky 
automobilu se nám velmi ulehčí přesun mezi rodinami a hlavně 
nám nový automobil zefektivní naši práci v terénu a asistenti 
budou mobilnější. Máme v plánu i nadále zlepšovat a zkvalitňovat 
poskytovanou péči a snažit se co nejvíce podpořit rodiny v době 
pandemie Covid–19.

Provoz odlehčovací služby ambulantní a terénní je v letech 
2020 - 2022 hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu 
z Operačního programu Zaměstnanost v rámci podpořeného 
projektu „Podpora rodin pečujících o děti a dospělé s postižením“ 
(reg. č.: CZ.03.265/0.0/0.0/16_047/0015706).
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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 2020 naši službu využívalo 
44 dětí a žáků.

Hlavní události roku 2020

I v této službě náš tým skvěle zvládl situaci spojenou s pandemickou 
situací. Naši osobní asistenti se podíleli na návštěvách žáků v době 
zavření škol.

Plán do roku 2021

Chceme nadále poskytovat službu osobní asistence tak, aby 
vyhovovala potřebám našich klientů. 

Ve spolupráci se školou budeme pracovat na vyladění péče o naše 
klienty s autismem.

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 2020 vlastnila Rolnička čtyři mikrobusy, které na sedmi 
trasách najezdily více než 900 km denně při rozvozu 39 dětských 
i dospělých klientů. 

dílna
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chráněná 

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 2020
V roce 2020 se nám podařilo spustit eshop našich výrobků, který 
se kvůli epidemii nemoci Covid–19 stal společně s  portálem Fler 
naším hlavním prodejním kanálem.  
Realizovali jsme individuální zakázky pro různé společnosti. Mezi
nejvýznamnější zákazníky patří firmy DSV, Biopharm, IMS Prague.

Plán na rok 2021
V příštím roce bychom se rádi soustředili na online prodej zboží 
prostřednictvím našeho eshopu a portálu Fler. 
I letos chceme s nabídkou zakázkové výroby oslovit již spolupracující 
ale i nové firmy.

O čajovně

V důsledku uzavření restauračních zařízení kvůli epidemii nemoci 
Covid–19 jsme v roce 2020 dospěli k nelehkému rozhodnutí – po 
15 letech provozu natrvalo uzavřít Čajovnu – kavárnu Rolnička. 

Čajovna – kavárna nabízela pracovní uplatnění lidem se zdravotním 
postižením. Zároveň umožňovala setkávání lidí zdravých i lidí  
s handicapem a oživovala kulturní dění v Soběslavi pravidelným 
pořádáním výstav a koncertů. Ve svém stánku nabízela čaj, kávu 
a cukrářské výrobky návštěvníkům na řadě akcí pro veřejnost  
v Soběslavi.

Děkujeme všem zákazníkům Čajovny – kavárny Rolnička za 
dlouholetý zájem a podporu. 
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obchody dobré
vůle

O obchodech dobré vůle

Hlavním cílem našich obchodů je dát práci lidem se zdravotním 
postižením. K otevření obchodů nás inspirovaly americké „Goodwill 
stores“. 
Jejich princip spočívá v tom, že lidé darují nepotřebné, ale 
zachovalé a funkční věci, které jsou v obchodech prodávány za 
výhodné ceny. Zisk je pak určen na financování služeb neziskové 
organizace, která obchody provozuje. 
První a zároveň největší prodejnu jsme otevřeli v červnu 2015 
na táborském Sídlišti nad Lužnicí ve Světlogorské ulici. Kromě 
drobného zboží nabízí i menší kusy nábytku. 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 a nově 
i výrobky chráněné dílny.
Do obchodů přijímáme veškeré funkční nepotřebné věci kromě 
oblečení a obuvi. 

Hlavní události roku 2020

Provoz našich obchodů byl v roce 2020 několikrát přerušen kvůli 
epidemii nemoci Covid–19. 

Otevřeli jsme půjčovnu nádobí na různé společenské akce – svatby, 
rodinné oslavy… Slibný rozjezd půjčovny byl přerušen pandemií 
koronaviru. Těšíme se, že příští rok tuto službu využije více lidí.

Zdokonalili jsme se v úklidu okolo obchodu na Sídlišti nad Lužnicí 
pro Město Tábor a Parkovacího domu v Táboře pro Technické 
služby.

Zaměřili jsme se na on-line prodej - naše zboží můžete zakoupit na 
několika internetových bazarových portálech.

Provoz výdejního místa Zásilkovny, které funguje v naší prodejně 
na táborském Sídlišti nad Lužnicí, nepřerušilo ani opakované 
zavírání prodejen z důvodu epidemie nemoci Covid–19. 

Pokračujeme ve spolupráci s Úřadem práce v Táboře. Nabízíme 
pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením, v rámci 
kterých připravíme každého jejího účastníka na práci v obchodě. 
Tato příprava je zakončena řádnou zkouškou.

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

Všechny naše obchody fungují jako sběrny nástrojů na broušení 
a jako výdejní místo pro objednávku z eshopu chráněné dílny 
Rolničky.

Ke konci roku 2020 bylo v Obchodech dobré vůle zaměstnáno 
celkem 18 lidí se zdravotním postižením. 

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

zpráva o činnosti 2020
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dobrovolnické
centrum

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, jako např. při veřejné 
sbírce Rolničkové dny a Peříčkový den, Noci snů v ZOO v Táboře, 
Rolničkování – Den dětí, benefici Rolnička si Koleduje na Kampě, 
Vánočním jarmarku a Živém betlému v Soběslavi.

Partnerskými organizace v přijímání dobrovolníků jsou 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 pravidelně během kalendářního roku zapojí 65 dobrovolníků, 
a podpoří 80 klientů. Někteří klienti a dobrovolníci jsou zapojeni ve 
více projektech.
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Dobrovolnické projekty 

Kamarád pro volný čas  - 30 klientů / 35 dobrovolník

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 

Hlavní události roku 2020

Z důvodu Covidu–19, jsme museli některé aktivity dobrovolnického 
centra přizpůsobit. I tak, jsme se snažili podpořit děti, dospělé 
s postižením a seniory. 

Ještě před začátkem epidemie se nám podařilo uspořádat ples, 
na němž klienti Rolničky mohli využít svých tanečních dovedností 
nabytých při podzimních tanečních kurzech.

V období, kdy nemohla probíhat pravidelná setkání dobrovolníků 
s klienty, jsme dobrovolníky povzbuzovali, aby zůstávali s klienty 
v kontaktu. Ti klientům telefonovali, navázali online spojení 
a využívali společných chatu. 

V kontaktu jsme zůstávali i se seniory z Klubu dobrovolníků 
v knihovně. Všem jsme nabídli pomoc s nákupy, vyzvednutím léků 
a venčením psů. Většinou si chtěli hlavně popovídat. 

Během roku se nám podařilo zajistit nové vybavení - nafukovací 
loď, dvě elektrická kola a benecykl (vozík za kolo uzpůsobený pro 
lidi s postižením). Toto vybavení mohou využívat dobrovolníci na 
schůzkách s dětmi a dospělými. 

V létě jsme s klienty a dobrovolníky poprvé vyrazili na vodu a sjeli 
jsme řeku Lužnici z Dráchova do Plané nad Lužnicí. 

V druhé polovině roku jsme si vyzkoušeli online supervizních 
setkáni a výcvik nových dobrovolníků.

Kvůli epidemii nemoci Covid–19 letos neproběhl ani festival 
Dobrovol ani Dobroběh. Přesto nás návštěvníci těchto akcí a naši 
dárci nenechali na holičkách a díky jejich podpoře při virtuální 
podobě těchto akcí jsme mohli uspořádat letní tábor.

 

Plány do roku 2021 

Chceme pokračovat v rozšiřování činnosti dobrovolnického centra 
v Táboře a zajistit tak dobrovolnické aktivity více klientům. 
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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 a skupinové aktivizace, 
dopravu).

Počty dětí a žáků

K 31. 12. 2020 navštěvovalo školu celkem 76 dětí a žáků z toho: 
mateřskou školu 20 dětí, z toho 5 se zdravotním postižením; 
základní školu speciální 29 žáků; praktickou školu jednoletou 
a dvouletou 27 žáků.

Zaměstnanci

26 pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy

12 učitelek (10,85 úvazků),

14 asistentů pedagoga (11,2817 úvazků).

Události roku 2020

Minulý rok byl pro nás všechny výjimečný a odlišný od těch minulých. 
V březnu jsme byli postaveni do situace, ve které jsme museli čelit 
novým výzvám a úkolům. I přesto se naše práce nezastavila. Byli 
jsme schopni se přizpůsobit aktuálnímu stavu a vzdělávání jsme 
našim žákům poskytovali jak prezenčně, tak i distančně. Když nám 
to situace dovolila, tak jsme v době uzavření škol za dětmi jezdili 
i domů. Snažili jsme se podpořit naše žáky a jejich rodiny v této 
nelehké době. V tomto roce měli velikou zásluhu na vzdělávání 
právě i rodiče našich žáků a za to jim patří veliký dík.

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 2021

Naším velkým cílem je v lednu 2021 otevřít školní družinu, která 
bude poskytovat zájmové vzdělávání žákům základní školy 
speciální.

Dále chceme věnovat zvýšenou pozornost dětem, které mají 
chování náročné na péči.

Rádi bychom se cíleně proškolili v této oblasti, navázali spolupráci 
s organizací Apla a naším žákům věnovali co nejodbornější péči.

Dalším naším cílem je zdokonalit se v metodách distančního 
vzdělávání, abychom mohli pružně reagovat na aktuální 
epidemiologickou situaci.

Další partneři Diakonie ČCE – středisko Rolnička

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

Briklis, spol. s. r. o. • DIA TÁBOR s.r.o. • Dopravní a inženýrské projekty 
s.r.o. • Fire factory SE • GODARD s.r.o. • HOCHTIEF CZ a.s. • IVT 
Tepelná čerpadla s.r.o. • PK Servis technické součásti s.r.o. • Silon 
s. r. o. • Snášel Petr Silniční motorová doprava  • Švehla Ladislav – 
INSTALACE SERVIS  • IVET.CZ, s. r. o. • Zahradní architektura Tábor 
s.r.o.

Klub přátel Rolničky

Altová Ivana • Bělská Jitka • Blažek Radomír • Brada Vladimír • 
Budínová Rut • Dohnal Vítězslav • Drbohlavová Jitka • Dvořáková 
Jiřina • Henych Petr • Hlasová Monika • Hojná Tereza • Hoťová Anna • 
Chabr Jan • Ježek Milan • Jurman Miroslav • Kalimon Vladimír • Keller 
Jan • Kleinová Lenka • Knotek Stanislav • Kotrbová Božena • Krejčí 
Zdeňka • Křemenová Ivana • Křemenová Kateřina • Kubartová Alena 
• Lebedová Barbora • Lejčko Jaromír • Lesslerová Jana • Macháčková 
Jitka • Maroušek Miroslav • Melicharová Alena • Mikolášková Dana • 
Molek Petr • Morávek Libor • Morávková Jitka • Nováková Jaroslava 
• Novotná Eliška • Ožvald Robert • PeaDr. Kotyzová Bohumila • 
Plecháček Martin • Podlaha František • Podlahová Jana • Růžička 
Tomáš • Samcová Antonie • Slabý Marek • Slivková Jana • Slouka 
Pavel • Smrčina Martin • Strunecká Jana • Svoboda Jan • Šormová 
Ruth • Ulrich Michal • Vakrmanová Barbora • Viktorová Kamila • Vít 
Zbyněk • Wehleová Pavla • Zelenková Zdenka • Zenkl František

Individuální dárci

Adamec Libor • Adamovičová Dária • Anděl Dušan • Andělová Andrea 
• Antoniová Petra • Balcarová Jitka • Baloghová Martina • Baloun 
Ingrid • Balounová Jitka • Barešová Eva • Bartoš David • Basíková 
Petra • Bednář Jan • Bělohlavová Lenka • Benediktová Andrea • Bernat 
Roman • Bernatek Jaroslav • Bicerová Barbora • Bicerová Zuzana • 
Bílek Jan • Blablová Michaela • Bláha Marek • Blahová Martina • 
Blažek Jiří • Blažek Petr • Blažková Lenka • Blažková Lenka • Boháč 
Ondřej • Boháčová Soňa • Borský Ctirad • Boukalová Jitka • Brada 
Michal • Braňková Monika • Brom František • Březina Jaroslav • 
Bučinský Miloš • Budín Petr • Burešová Karolína • Buzková Pavlína • 
Cadová Olga • Camidge Kristina • Cermakova Lenka • Cmuntová 
Milena • Csirková Klára • Cuberová Leona • Cuhra Petr • Cvrčková 
Ludmila • Čadová Nikola • Čaňková Michaela • Čech Martin • Čechová 
Tereza • Čejka Zdeněk • Čermáková Ivona • Čeřovská Michaela • 
Čičmancová Veronika • Čížek Petr • Čížková Edita • Čmelíková Anežka 
• Dobrovolný Stanislav • Dobšová Arnoštka • Dolejšová Kristýna • 
Dolejšová Michaela • Doleželová Miroslava • Dolhý Ladislav • Doucha 
Radim • Dračka Richard • Drozenová Michaela • Dukát Vladimír • 
Dupalová Zuzana • Dušek Jan • Dušek Lukáš • Dušín Miloš • Dušková 
Lenka • Dvořáček Petr • Dvořák Josef • Dvořák Pavel • Dvořáková 
Jana • Dvořáková Ludmila • Dvořáková Pavla • Eberhartová Naděžda 
• Exnerová Mahulena • Fiala Ivo • Fialová Martina • Fiktusová Pavla • 
Filipová Martina • Florianová Eva • Forejtová Kamila • Forejtová 
Kristýna • Franěk Ondřej • Frčková Eliška • Fremuth Jindřich • Gabal 
Ivan • Gabrielová Jana • Grulichová Eva • Grund Arnošt • Hájek Karel 
• Hajíčková Petra • Hák Jiří • Hála Miroslav • Halová Klára • Hančilová 
Zuzana • Hanigerová Drahomíra • Haška Petr • Háva Miroslav • 
Havelec Lažková Monika • Havelková Irena • Havlovicová Jana • 
Hávová Dagmar • Hejlková Alžběta • Hejsková Bohumila • Heráková 

poděkování

Eliška • Herynková Kateřina • Himpanová Eva • Hnojnová Lucie • 
Hodoušek Tomáš • Hofmanová Adéla • Holec Michal • Holejšovský Jiří 
• Honsa Ladislav • Honsová Romana • Horká Věra • Hoskovcová Hana 
• Hoskovcová Irena • Houdová Veronika • Hradská Natálie • Hronová 
Renata • Hroudová Pavla • Hrubá Kristýna • Hrůša Jan • Hubený 
Jaroslav • Humlová Lýdie • Husted Birger • Hyánek Jan • Chaloupecká 
Jana • Charvát Ladislav • Charvát Michal • Charvát Petr • Chládková 
Monika • Chlaňová Dagmar • Chocholoušová Lucie • Churáňová Nina 
• Ilk Ivana • Illner Jiří • Jakubec Martin • Janáková Jana • Janásová 
Věra • Janoušková Kateřina • Janoušková Ludmila • Janovský Marek • 
Janská Martina • Janurová Hana • Jechová Kateřina • Jelínková Lenka 
• Jeníčková Eliška • Jeníčková Lucie • Jenikova Jana • Ježková Noemi 
• Jiránek Jan • Jirková Tereza • Jirmusová Jindra • Jírů Lenka • Jírů 
Monika • John Michael • Jordáková Lenka • Juchelka Jiří • Kadlecová 
Ilona • Kaisler Lukáš • Kaislerová Jaroslava • Kala Jakub • Kalembová 
Eva • Kalina Matěj • Kališ Josef • Kalná Irena • Kalousek Petr • Kalová 
Michaela • Karasová Michaela • Karaszová Denisa • Kasal Dolejšová 
Eva • Kasanda Jan • Kaslová Darina • Kašpárková Hana • Kaucká 
Iveta • Keharová Gabriela • Keller Filip • Kellerova Rut • Kellerovi Květa 
a Filip • Keřkovský Jan • Klbík Tomáš • Klein Miroslav • Kliková Jana • 
Klimecká Petra • Kliment Lukáš • Klubalová Petra • Knesplová Irma • 
Knotek Lukáš • Knotek Petr • Knotková Jitka • Knutová Dana • 
Kocourek Tomáš • Kočenda Evžen • Kočnarová Naděje • Kokešová 
Michaela • Kokešová Rozálie • Ing. Kolář Milan • Kolář Martin • Kolářová 
Dagmar • Kolářová Pavlína • Kolibíková Eva • Komárková Hana • 
Kommová Pavla • Kondýsek Tomáš • Kopelent Pavel • Korandová 
Květa • Korandová Zdeňka • Korbel František • Kotláříková Lada • 
Kotyza Vojtěch • Kouba Michal • Koubová Veronika • Kovandová 
Kateřina • Kovář Václav • Kovář Jan • Kovářová Ilona • Kovářová Lucie 
• Kovářová Šárka • Kramerová Marketa • Krátká Martina • Krátká 
Zuzana • Krátký Vít • Krátošková Barbora • Krausová Vlasta • Krčma 
Vladimír • Krejčí Jiří • Kristina Bejlková • Kroupa Jan • Kroužková 
Pavlína • Kršková Markéta • Křemenová Jana • Křiklánová Lenka • 
Křivohlavý Jaromír • Kříž Filip • Křížová Eva • Křížová Monika • Křížová 
Veronika • Křížovská Lucie • Kubátová Adéla • Kubíčková Anna • 
Kubíčková Marie • Kučerová Jolana • Kucharová Ludmila • Kulíková 
Magdalena • Kunc Jan • Kurzová Leona • Kuťáková Martina • Laburda 
Michal • Laichterová Jana • Lanžhotská Dáša • Laštovičková Martina • 
Lešňovská Lenka • Líkař Martin • Lintner Pavel • Lípová Magdaléna • 
Lišková Jana • Lišková Klára • Lišková Lena • Lněničková Andrea • 
Loukotová Radka • Ludvík Jakub • Ludvík Tomáš • Lutovská Kristýna • 
Macákova Monika • Machačka Jakub • Machander Vlastislav • Macho 
Vladimír • Machová Karolína • Malenická Soňa • Málková Pavlina • 
Malý Antonin • Maňásek František • Mandíková Kateřina • Marešová 
Petra • Marková Monika • Martínek Karel • Masopust Jan • Matějka 
Daniel • Matějková Tereza • Maťhová Lenka • Matoušková Andrea • 
Maxa Matěj • Medková Hana • Meierlová Ilona • Melichar Miloslav • 
Melicharová Jana • Menhartová Lucie • Metelcová Dana • Michalová 
Ivana • Michalová Pavla • Mikulics Stefan • Mišun Miroslav • Mládek 
Petr • Mládková Zuzana • Mlch Vladimír • Mostecká Alena • Mrkvica 
Ivan • Musilová Monika • Nečas Jiří • Nečasová Jindřiška • Němeček 
Jan • Němejc Pavel • Němejcová Marta • Neugebauer Tomáš • 
Nevelöšová Hana • Nevelöšová Veronika • Nohejlová Kristýna • 
Nosková Hana • Novák Karel • Novák Ladislav • Novák Luboš • Novák 
Petr • Novák Petr • Nováková Hana • Nováková Lenka • Novotná Jitka 
• Novotná Lucie • Novotná Magda • Novotná Pavlína • Novotný Adam 
• Nulíčková Miroslava • Olivíková Leona • Onderková Kateřina • 
Ondřich Jan • Oppeltová Zdeňka • Oravcová Ema • Orel Libor • Orlická 
Eliška • Osvaldová Věra • Ošmerová Soňa • Pacltová Eliška • Pallas 
Robert S. • Panská Štěpánka • Paříková Tereza • Pastoral Brothers • 
Paurová Michaela • Pavlík Lukáš • Pavlíková Jana • Paynová Olga • 
Pazderová Eva • Pcolinská Lucia • Pechačová Zdeňka • Pejša Jiří • 
Pejšová Dagmar • Peltánová Irena • Peňáz Václav • Peprník Milan • 
Petrů Michal • Petržilka Ondřej • Pilečková Miloslava • Piskač Jan • 
Pitáková Monika • Plášilová Kateřina Klára • Podlaha Jan • Podpěrová 
Radka • Pokorná Ludmila • Pokorný Pavel • Poliačik Peter • Polišenská 
Zdena • Popel Martin • Pospíšil Jan • Postl Michal • Prášilová Ivana • 
Prášilová Jana • Pražanová Markéta • Pražma Vojtěch • Preisnerová 
Renáta • Prejza Zdeněk • Prchalová Monika • Procházková Marcela • 
Procházková Milena • Prokeš Martin • Prokeš Ondřej • Přibylová Eliška 
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• Přibylová Erika • Přibylová Šárka • Příplatová Veronika • Půlpytlová 
Kamila • Pužíková Kateřina • Pužíková Tereza • Raisová Jarmila • 
Raiterman Jan • Rajtorová Marika • Rechtigová Ilona • Rešlová 
Ludmila • Richtrová Dagmar • Roeselová Sára • Rokosová Jaroslava • 
Rokytová Markéta • Romanovská Šárka • Roušalová Blanka • Růzhová 
Věra • Růžička Jan • Růžičková Kateřina • Rybáková Radka • Rýcová 
Hana • Rypáček Roman • Řezáč Marcel • Sasínková Tereza • Sebera 
Filip • Seberová Petra • Sedláček Jindřich • Sedláčková Jana • Serbus 
Miloš • Schneider Jiří • Schneiderová Klára • Skála Jiří • Skaláková 
Pavlína • Skořepa Jiří • Skořepová Barbora • Skřont Tomáš • Slabá 
Monika • Slabá Petra • Slabá Petra • Slabý Lukáš • Sládek Petr • 
Slámová Jana • Slámová Marcela • Slámová Markéta • Slámová 
Regina • Slavíček Jakub • Smetanová Gabriela • Smetanová Pavla • 
Sobíšek Martin • Sochova Anna • Soukupová Monika • Sovadina 
Michael • Srnková Monika • Staněk Eva • Steffanová Dagmar • Stehlík 
Milan Lev • Stodůlková Kateřina • Strnad Tomáš • Strnadová Tereza • 
Strnadová Zdenka • Strouhalová Simona • Stříbná Renata • Studená 
Gabriela • Studík Petr • Sudová Nikola • Suchman Pavel • Suk Oldřich 
• Suková Markéta • Svobodová Eva • Svobodová Petra • Svobodová 
Ruth • Sýkora Ladislav • Syrovátková Marika • Šafářová Miroslava • 
Šajtarová Simona • Šandová Andrea • Šarounová Jana • Šatný Petr • 
Šedivá Helena • Šedová Simona • Šílený Radek • Škampová Štěpánka 
• Škoda Filip • Šmíd Otakar • Šmolíková Iveta • Šonková Romana • 
Šorm Zvonimír • Šotová Helena • Šourkova Anna • Šperlová Hana • 
Štaberňák Jan • Štamberk Milan • Šťastná Hana • Štaubr Miroslav • 
Štaubrová Květoslava • Štaubrová Renata • Štěpánková Ivana • 
Švecová Karolína • Švecová Zdeňka • Švejkovská Zdenka • Terrichová 
Jana • Tichá Věra • Tíkalová Ilona • Titěra Dalibor • Tošovská Marisstella 
• Toufar Jiří • Toufarová Ivana • Tranová Barbara • Trešl Petr • Trpková 
Dagmar • Trusina Tomáš • Třešňáková Nikola • Tučková Lucie • Tuháček 
Jiří • Tulisová Libuše • Tůmová Ilona • Tůmová Marcela • Turek Vladimír 
• Tvrdíková Renáta • Uherčík Radek • Unzeitigová Eliška • Urbánek 
Milan • Urbánková Šárka • Urbanová Šárka • Vacková Lucie • 
Vaclavikova Silvie • Vácha Zdeněk • Váchová Dagmar • Valešová 
Pavlína • Váňa Ondřej • Vaněk František • Vangelová Anna • Vaňková 
Veronika • Vávrů Markéta • Vedralová Petra • Vejdová Marcela • Veřtát 
Dušan • Veselá Kateřina • Veselý Vladislav • Víchová Sára • Vinklářová 
Ivana • Vítek Tomáš • Vlková Kateřina • Vodičková Kateřina • 
Vochozková Iva • Voják Petr • Vojáková Renata • Vojířová Dita • 
Votápková Monika • Voverková Helena • Vránová Lucie • Vrátniková 
Ilona • Vrátníková Anna • Vrbová Michaela • Vrhelová Diana • 
Vykydalová Kupková Petra • Vyroubalová Anna • Vyškovská Michaela 
• Výtisková Romana • Wernerová Gabriela • Wernerovi Rodina • 
Wernischová Helena • Wierer Martin • Winkelmann Anna • Zábršová 
Kristýna • Zajíc Pavel • Zbytovská Ludmila • Zelenková Edita • Zelený 
Miroslav • Zemanová Romana • Žáková Barbora • Živná Blanka • 
Žďárská Miloslava 

Nadace a jiné organizace poskytující granty

Diakonie ČCE • Jihočeský kraj  • Nadace Olgy Havlové  • Evropský 
sociální fond - OPZ • Otto per Mille

Města a obce formou dotace nebo daru

Město Bechyně • Město Sezimovo Ústí • Město Soběslav • Město 
Suchdol nad Lužnicí • Město Tábor • Město Veselí nad Lužnicí • Městys 
Borotín • Obec Borkovice • Obec Dírná • Obec Dolní Hrachovice 
• Obec Dražice • Obec Dynín • Obec Hlavatce • Obec Chotoviny • 
Obec Choustník • Obec Klenovice • Obec Komárov • Obec Košice • 
Obec Malšice • Obec Mažice • Obec Miličín • Obec Myslkovice • Obec 
Radimovice u Želče • Obec Roudná • Obec Skopytce • Obec Tučapy • 
Obec Zvěrotice • Obec Želeč • Obec Žíšov

Sbory ČCE

FS ČCE České Budějovice • FS ČCE Jindřichův Hradec • FFS ČCE 
Kutná Hora  • FS ČCE Liberec  • FS ČCE Nové Město na Moravě  • FS 
ČCE Přeštice  • FS ČCE Zlín

zpráva o činnosti 2020

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 na eshop.rolnicka.cz nebo 
na 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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podpořte 
nás

Rolnička Soběslav
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finanční
zpráva

zpráva o činnosti 2020

Výkaz zisku a ztráty v tisících Kč

výnosy 47 376 náklady 45 245 zisk 2 131

Rozvaha v tisících Kč

aktiva 41 176 pasiva 41 176
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Rolnička Soběslav

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

1994: 
zahájení provozu 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 další 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,

2020
registrace nové sociání služby - odlehčovací služba terénní 
a ambulantní, ukončení provozu čajovny.

zpráva o činnosti 2020



























Mrázkova 700, 392 01 Soběslav, IČ: 47268701
tel: 381 522 054, 739 570 420, e-mail: info@rolnicka.cz

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

Pracoviště Tábor
Světlogorská 2771, 390 05 Tábor, tel: 731 194 761

číslo účtu: 3601140379/0800; číslo účtu darů: 4200192658/6800


