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Osoby s handicapem zařazují
do běžného pracovního života
Sdružení Rytmus
hledá uplatnění
pro znevýhodněné
osoby. Pomohlo už
desítkám lidí.

o pomoc a asistenci oběma
stranám v prvních dnech
po nástupu do zaměstnání,“
doplnil Goby. „Kontakty na
nás je možné získat i na úřadu práce v Benešově. Snažíme se o to, aby o nás věděli také obvodní lékaři,
lékaři-specialisté a pracovníci na místních samosprávách,“ sdělil šéf organizace
týdeníku 5+2 dny.

ONDŘEJ GRYM

BENEŠOV | Služby obecně
prospěšné společnosti Rytmus využívají lidé se zdravotním postižením na Benešovsku už od roku 2003.
„Jedná se hlavně o osoby s mentálním postižením
a s chronickým duševním
onemocněním, částečně
i s tělesným a kombinovaným postižením,“ uvedl ředitel organizace Pavel Goby, podle něhož mezi
lidmi nadále přežívá mylný názor, že tito handicapovaní pracovat nepotřebují, protože mají invalidní
důchod, o který by jako zaměstnanci přišli.

Uplatní se jako pomocníci
Lidem s handicapem pomáhá benešovská organizace s hledáním uplatnění.
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„Není ani pravda, že jsou
tito lidé pro firmy spíš přítěží než přínosem,“ podotkl
Goby.

Za pomoc si nic neúčtují
Služby organizace Rytmus
jsou podle jejího ředitele
bezplatné. „S každým člověkem podepisujeme smlouvu
na dva roky, ve které se obě

strany zavazují ke spolupráci.
S každým pracujeme individuálně metodou takzvaného
podporovaného zaměstnávání,“ upřesnil Goby.
Práci pak hledají zástupci společnosti v běžném
pracovním prostředí. „Nejde tedy o chráněná pracovní místa. Služby nabízíme
i zaměstnavateli, hlavně jde

Sociálně znevýhodnění
lidé či osoby se zdravotním
postižením nejčastěji naleznou uplatnění v úklidových
službách, v kuchyni, v pomocných dělnických profesích. „Někteří z našich bývalých uživatelů pracují již
několik let u jednoho zaměstnavatele a obě strany jsou
spokojené,“ upřesnil Goby.
Loni využilo služeb společnosti Rytmus více než sto
lidí. Letos už jejich počet překročil dvacítku.
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Mražené houby
vydrží tři měsíce
Zmrazujte jen houby čerstvé,
zdravé a právě vyrostlé. Nikdy houby staré, rozmočené a změklé, natož červivé.
Při ukládání syrových hub
ke zmrazení dbejte na dokonalou neprodyšnost obalu.
Jinak se vystavujete nebezpečí, že vše ostatní v mrazicím
prostoru (od masa po rybíz
z vaší zahrádky) intenzivně
provoní houbovým aroma.
To neplatí, pokud zmrazujete předem tepelně upravené
houby. Zmrazování hub pro
relativně malou pracnost
a stále výkonnější domácí
mrazničky je stále oblíbenější. Ovšem i tak platí, abyste
zmrazené houby zpracovali co nejdříve, ideálně čtvrt
roku po zmražení, ochráníte
tím houby před získáním pachuti z vymrznutí.
Osobně je doporučuji spotřebovat vždy do příští sezony.
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