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Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás první číslo bulletinu, který Vám chce přinášet informace o dění v naší organizaci,
o novinkách v našich službách a mnoho jiných zajímavostí. Zároveň zde budete pravidelně informováni o tom, jakým způsobem využíváme finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů a jak se
nám v našich projektech a dalších aktivitách díky těmto prostředkům daří podporovat lidi se zdravotním postižením. Chceme, abyste se na tvorbě bulletinu mohli podílet i Vy. Rádi tedy přivítáme Vaše
dotazy, které směřují k našim službám, či k problémům, se kterými se setkáváte a nevíte si s nimi rady.
Věříme, že Vám náš bulletin bude přinášet zajímavé a inspirativní čtení a získá si Vaši přízeň.
Mgr. Pavel Goby, ředitel
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Psal se rok 2003. Začínali jsme ve třech lidech a v prvním roce činnosti jsme pracovali celkem
s 19 uživateli služeb. Píše se rok 2014. Po deseti letech činnosti máme dvě pracoviště (Benešov, Kutná Hora), kde pracuje celkem 18 stálých zaměstnanců a kudy ročně projde dohromady více než 180 uživatelů. Bylo by falešnou skromností tvrdit, že nás takový stav netěší.
Jsme obecně prospěšná společnost Rytmus Benešov, poskytovatel sociálních služeb.
Naším posláním je podporovat lidi se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním tak, aby se mohli aktivně zapojit do běžné společnosti, aby mohli realizovat své sny
a plány, aby se mohli vzdělávat stejně, jako jejich vrstevníci, aby našli pracovní uplatnění
v běžném prostředí.
Naše služby využívají zejména lidé s mentálním postižením. Druhou významnou skupinou
uživatelů jsou lidé s duševním onemocněním. Zároveň poskytujeme podporu a vzdělávací
aktivity lidem z nejbližšího okolí uživatelů – rodinám, zaměstnavatelům, opatrovníkům apod.
Naše aktivity se týkají podpory lidí se zdravotním postižením. Poskytujeme službu
sociální rehabilitace, kde se v jednotlivých programech zaměřujeme na rozvoj dovedností
a samostatnosti, na podporu při pracovním uplatnění, na podporu při přechodu ze školy
do dospělého života a poradenskou činnost. V naší nové službě podpora samostatného
bydlení poskytujeme lidem se zdravotním postižením podporu v jejich vlastním bydlení
či při hledání vlastního bydlení tak, aby mohli dobře fungovat ve svém přirozeném
sociálním prostředí a mohli vést život, který je srovnatelný a běžný v dané společnosti.
Věnujeme se též publikační a osvětové činnosti na podporu integrace lidí se zdravotním
postižením. Jsme spolehlivým partnerem pro spolupracující organizace a instituce.

rozvoj organizace v letech 2008–2013
200
150
100
50
2008

2009

2010

počet zaměstnanců

2011

2012

2013

počet podpořených
uživatelů

PŘIPRAVUJEME
■ Nová služba – Podpora samostatného

bydlení. Cílem služby je podporovat lidi
se zdravotním postižením v samostatném životě ve vlastním bydlení. Poskytování služby bude zahájeno 1.4.2014.
■ Putovní fotografická výstava „Práce

v hledáčku“ se přesunuje z Votic do
Týnce nad Sázavou. Bližší informace na
našem webu a facebooku.
■ Seminář „Život mého dospělého

dítěte: Osamostatňování lidí s mentálním postižením“ proběhne v sobotu
22. března 2014, 9:00–13:00 v Gymnáziu
Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

STALO SE V KUTNÉ HOŘE – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
U příležitosti 5. výročí založení kutnohorského pracoviště se 23.10. 2013 konal Den
otevřených dveří, jehož motto znělo „Rozumíme si“. Akce se uskutečnila za podpory
města Kutná Hora a zúčastnily se jí studentky oboru sociální činnost kutnohorské
SOŠ a SOU řemesel. Studentky s našimi uživateli spolupracovaly na plnění různých
úkolů, které úzce souvisejí se službou podporované zaměstnávání a společně si vyrobili
originální tričko jako památku na společný den. Na programu byla také ukázka skupinového setkání Job klub. Akce se vydařila, byli jsme potěšeni množstvím návštěvníků
nejen z řad veřejnosti, ale i mnoha organizací, s nimiž jsme navázali hlubší spolupráci.

■ Dne 10.3. 2014 odstartoval již 6. ročník

prestižní celorepublikové soutěže „Stejná
šance – Zaměstnavatel roku 2014“.
Jedná se o soutěž zaměstnavatelů, kteří
lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci
jako ostatním. Slavnostní vyhlášení
regionálního kola proběhne 21.5. 2014
od 14:00 hodin v aule Gymnázia Benešov.

STALO SE V BENEŠOVĚ – BENEFIČNÍ KONCERT

PŘIPRAVUJEME

Skupiny Keks a Poprask společně vystoupily 18.9.2013 v Kulturním centru na Karlově
na benefičním koncertu pro Rytmus. O dobrou náladu a příjemnou atmosféru v průběhu večera se postaral moderátor Vláďa Slezák z Rádia Blaník. Spolumoderátorem mu
byl Ondřej Horváth, bývalý uživatel služeb Rytmus Benešov. Koncert se konal pod záštitou města Benešov. Výtěžek z této báječné akce bude poskytnutý na úhradu asistencí
pro lidi se zdravotním postižením.

■ Dne 11.4.2014 se spolu s našimi uživateli

zúčastníme akce „Čistá řeka Sázava“.
■ Tradiční Velikonoční dílny proběhnou

14.4.2014 v benešovských prostorách
organizace.
■ Od května 2014 startuje v Kutné Hoře

rekvalifikační kurz „Obsluha PC“.
■ Dne 5.6. 2014 se na benešovském

Masarykově náměstí uskuteční akce
„Splašená židle“ zaměřená na propagaci a podporu naší organizace.

NOVINKY
■ Poslechněte si reportáž, kterou jsme ve

PŘÍBĚH PANA JIŘÍHO
Panu Jiřímu je 45 let a žije v Domově
pro lidi se zdravotním postižením. Již delší
dobu tam pomáhá v kuchyni u myčky
a rozváží obědy. Chtěl by si najít zaměstnání také mimo Domov a naučit se nové
věci. Proto se obrátil na Rytmus o.p.s. a stal
se uživatelem služby sociální rehabilitace
metodou Podporovaného zaměstnávání
(PZ).
Pan Jiří měl možnost vyzkoušet si práci
na tréninkovém pracovišti, které bylo realizováno díky dotaci města Votice. Vyzkoušel si práci v běžném pracovním prostředí a získal tak nové pracovní zkušenosti
a dovednosti, které mu mohou pomoci při dalším hledání práce i při vlastním pracovním
uplatnění. Rád by si našel práci na delší dobu.
Takto vypadala služba PZ přímo podle slov pana Jiřího:
„Chodil jsem na Jobku a na kurz. Mám konzultanta a hledáme práci. S konzultantem
jsme našli práci U modré kočky ve Voticích. Vynášel jsem odpadky. Loupal brambory, cibuli,
česnek. Myl nádobí, strouhal rohlíky na robotě. Zvonil zvonkem na číšníka. Líbilo se mi tam.
Rád bych našel práci v kuchyni na delší dobu“.
A jak hodnotí práci pana Jiřího zaměstnavatel?
„Pan Jiří vykonával pomocné práce v kuchyni. Při práci byl vidět zájem vykonávat svěřenou
práci co nejkvalitněji a s plným nasazením“.

ZEPTALI JSTE SE…

spolupráci s Českým Rozhlasem natočili
ve firmě CentrIn CZ s.r.o. Záznam reportáže:
http://kutnahora.rytmus.org/cms162/
uploads/Rytmus_KH_reportaz_Cesky_
Rozhlas.mp3
■ V rámci projektu „Dokážu to s Rytmu-

sem“ vznikla příručka „Průvodce na
cestě za novým zaměstnáním (nejen)
pro lidi s duševním onemocněním“.
■ Ve spolupráci se Somatopedickou spo-

lečností o.s. jsme pro rodiče s mentálním postižením vytvořili vzdělávací
materiál „Neobyčejné rodičovství“.
Obě publikace jsou ke stažení na našich
webových stránkách nebo je lze vyzvednout v prostorách organizace.
■ Aktuální nabídka kurzů v Kutné Hoře:
■ Kurzy podpořené z grantu Města

K. Hora – „Hospodaření s penězi“
a „Vaření“
■ Rekvalifikační kurz „Pomocný administrativní pracovník“
■ Aktuální nabídka kurzů v Benešově:
■ Kurz „Vaření“
■ Rekvalifikační kurz „Obsluha PC“

V poradenství se často setkáváme s dotazem, zda lidé, kteří pobírají invalidní důchod, mohou pracovat.
Odpovídá metodička, Mgr. Pavla Fleischhansová:
Všichni lidé po skončení povinné školní docházky mají právo na práci. Lidé, kteří pobírají invalidní
důchod, mohou pracovat a výše jejich výdělku není omezena. Lidé se zdravotním postižením nesmí
být diskriminováni na trhu práce.
Více informací najdete na: • http://www.cssz.cz
• http://www.uplnezneni.cz/zakon/198-2009-sb-o-rovnem-zachazeni-a-o-pravnich-prostredcichochrany-pred-diskriminaci-a-o-zmene-nekterych-zakonu-antidiskriminacni-zakon/
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