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Tisková zpráva:
O projekty Rytmus Benešov, o.p. s. je zájem, čísla to dokazují
Benešov, 3. července 2014 – V prvním pololetí 2014 si obecně prospěšná společnost vedla velmi
dobře. Oba projekty, které od loňského roku organizace realizuje – Dokážu to s Rytmusem a S
Rytmusem do práce, jsou plně obsazené a úspěšně vplouvají do své druhé poloviny. Službu
Podporované zaměstnávání v současné době využívá 18 uživatelů v Benešově, celkem 8 uživatelů
eviduje pobočka v Kutné Hoře. O tom, že o projekty je mezi lidmi opravdu velký zájem, svědčí i to, že
dalších 34 zájemců na službu teprve čeká. Služby poradenství doposud využilo 14 zájemců.
„Za velký úspěch považujeme zařazení řady klientů do pracovní činnosti. Zaměstnání s pracovní
smlouvou má v tuto chvíli 10 uživatelů a další 3 pracovní místa jsou v jednání.
U nových zaměstnavatelů si v těchto dnech dva uživatelé zkouší své pracovní dovednosti, jde
o tzv. Místa na zkoušku, jenž jsou realizovaná v rámci projektu S Rytmusem do práce,“ říká Pavel
Goby, ředitel organizace Rytmus Benešov, o.p.s. a dodává: „Tito klienti by bez pomoci
a záštity profesionálů měli minimální šance při uplatnění na trhu práce.“
Organizace nabízí rovněž řadu praktických a společensky přínosných kurzů. Kurzy Sociální rehabilitace
prošly úspěšně za 1. pololetí v obou pobočkách na tři desítky lidí. V rámci projektu „S Rytmusem do
práce“ to byly kurzy rekvalifikační – Obsluha osobního počítače a Pomocný administrativní pracovník,
v rámci projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II“ Kurz vaření I. a II., Kurz
hospodaření s penězi a Kurz cestování. Na kutnohorském pracovišti byl kurz vaření a hospodaření
spolufinancován z grantu Města Kutná Hora. Na Benešovsku Kurz vaření I. a II. Byl financován
z dotace MPSV.
Rytmus Benešov má také již šest měsíců registrovanou službu Podpora samostatného bydlení (PSB).
I zde je kapacita šesti osob zcela zaplněna a několik klientů čeká. Na pobočce v Kutné Hoře registrují
2 zájemce o nově nabízenou službu. Smlouvu o PSB v Benešově již uzavřel první pár. Společně se
sociální pracovnicí jednají s opatrovníky, lékaři, řeší finanční zabezpečení apod. Podle jejich slov,
hledají bydlení v klidnější části Benešova a jejich přáním je pořídit si psa. Ideální je pro ně bydlení
v blízkosti svého zaměstnání.
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