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Vážení čtenáři,
vítám Vás u druhého čísla našeho bulletinu v roce 2015. V tomto čísle se více věnujeme tématu
opatrovnictví. Okolo tohoto tématu lze slyšet mnoho mýtů a polopravd. Osoba a institut opatrovníka
je důležitá jak pro uživatele našich služeb, tak i pro nás poskytovatele. Klíčové je vždy to, zda obě strany
mají zájem pracovat na zakázce svého opatrovance a našeho uživatele. Pro naší organizaci je důležité,
aby našla s uživatelem a jeho opatrovníkem společnou cestu k vyřešení všech problému a překážek
na cestě běžným životem.
Přeji Vám hezký zbytek letních dnů a zároveň přeji zajímavé a inspirativní čtení.
Pavel Goby, ředitel Rytmus Benešov, o.p.s.

Podpora práv osob s mentálním postižením

Stalo se – Benešov:

Nezávislý život není pro každého člověka samozřejmostí. Velmi mnoho osob
s mentálním postižením si v České republice nemůže vybrat místo a způsob života.
Tito lidé musí žít ve velkých pobytových zařízeních, kde nemají kontrolu nad svým
životem. Nemohou si vybrat, s kým žijí, kde a jak.
Sociální služby v České republice však v posledních několika letech prochází řadou
změn. Tzv. proces transformace sociálních služeb umožňuje lidem s mentálním
postižením opouštět služby ústavního typu a zařazovat se do běžné komunity.
Klíčovými službami se tak pro tyto lidi stávají terénní služby, které poskytují podporu
lidem v jejich přirozeném prostředí. Vhodnou podporu v domácím prostředí
zajišťuje i naše služba Podpora samostatného bydlení.

Květen – červen

■ 14. 5. 2015 Skončil projekt „S Rytmusem do práce“.
■ Dva studenti praktické školy BN absolvovali bezplatné praxe.
■ Pravidelně probíhají případové konzultace s externím psychiatrem.

V Benešově závodily
splašené židle
Ve čtvrtek 4. června přes Masarykovo náměstí vyrazilo několik týmů na kancelářských židlích, aby podpořily Rytmus.
Podnikatelé a firmy vyslali dvoučlenné
týmy, kdy jeden seděl na kancelářském
křesle a druhý ho tlačil okolo kašny. „Je to
super, hezký zážitek, který navíc pomůže,“
pochvalovala si soutěžící Kateřina podobně jako další účinkující. Celkem se
na start postavilo osm týmů. Je to sice
zhruba o polovinu méně než loni, většina
z nich ale po zkušenosti slíbila účast i napřesrok. Letošní výtěžek, asi 10.000,- Kč
půjde na podporu sociálních dovedností,
konkrétně na každodenní sebeobsluhu
lidí s postižením. I když je jízda po náměstí
na židli adrenalinem, strach o své zdraví
či majetek mít nikdo nemusí. Židle pro
soutěž připraví organizátoři a také budoucí zdravotní sestřičky z benešovské
střední zdravotnické školy byly připraveny
podat první pomoc. Zatím, ale zasahovat
nikdy nemusely.

■ 13. 5. 2015 se uskutečnil již druhý ročník
„Snídaně se zaměstnavateli“ ve spolupráci s Úřadem práce ČR, kontaktní
pracoviště Benešov.

Stalo se – Kutná Hora:
■ 6. 3. proběhl v refektáři GASK benefiční
koncert folkové skupiny Neřež.

NEŘEŽ v Kutné Hoře 6. března
zahrál pro Rytmus
Skupinu NEŘEŽ, legendu českého folku,
není třeba představovat. Kapela hraje již
od roku 1998. „Byl to na dlouhou dobu náš
jediný koncert v Kutné Hoře,“ upřesnil
informaci Zdeněk Vřešťál, jeden ze zakládajících členů kapely.
Koncert skupiny Neřež v sále refektáře
Jezuitské koleje touto beneficí navázal
na úspěšný koncert Jiřího Schmitzera
pořádaný v prosinci 2013.
Výtěžek letošní benefice byl použit na
přímé asistence v terénu pro lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním v rámci služby Sociální rehabilitace.
Rytmus pomáhá vzít život do svých rukou.

■ 16. 10. se konala 1. snídaně se zaměstnavateli kutnohorského regionu spolu
se zástupci vedení města a Úřadem
práce Kutná Hora.
■ Na jaře v Kutné Hoře 4 uživatelé absolvovali „kurz vaření II“, aktuálně probíhá další běh kurzu se 4 uživateli.
■ V 1. čtvrtletí 2 kutnohorští uživatelé
úspěšně ukončili kurz „Samostatné
cestování“ (do Mladé Boleslavi a do
Ledče nad Sázavou), nyní probíhá další
kurz s 1 uživatelem (do Sadské).
■ V únoru nastoupili na 3 měsíce 2 uživatelé do firmy Beneš – pekárna, s.r.o.
v Kutné Hoře na tzv. místo na zkoušku
(projekt „S Rytmusem do práce“). Po jejich ukončení získali uživatelé pracovní
nabídku.
■ Po ukončení projektových míst v Hotelu
U Kata v Kutné Hoře v rámci projektu
„S Rytmusem do práce“ získali 2 uživatelé pracovní smlouvu.

počet uživatelů sociální rehabilitace - pracoviště Benešov
Kurzy na zvyšování dovedností - 4

počet uživatelů sociální rehabilitace - pracoviště Kutná Hora
Kurzy - Cestování - 2

program Podpora práv - 7
PZ - s pracovním poměrem - 10
program Neobyčejné rodičovství - 1

PZ - s pracovním poměrem - 5
Kurzy - Vaření II. - 4

Tranzitní program - bez praxe - 5
Tranzitní program - s praxí - 2

PZ - bez pracovního poměru - 1
PZ - bez pracovního poměru - 13

Jaké všechny podoby může mít odchod
z domova pro osoby s postižením?
Ne vždy je cesta lidí s postižením
za jejich vysněným bydlením
snadná. Rytmus pomáhá člověku
nejen při hledání bytu a zvládání
samostatného bydlení, ale poskytuje člověku i podporu při hájení
jeho práv a oprávněných zájmů.
Příkladem je i příběh pana Zdeňka.
Pan Zdeněk bydlí v chráněném
Krajský soud v Praze
bytě společně s dalšími spolubydlícími. Jeho snem je ale mít vlastní bydlení, kde by měl soukromí a možnost dělat si
věci po svém. Protože byl ale omezen ve svéprávnosti, a ani přezkoumání jeho svéprávnosti u okresního soudu nepřineslo pozitivní změny, jeho svobodné rozhodování o vlastních záležitostech bylo velmi komplikované. Řadu věcí za něj musel
rozhodovat opatrovník, což není pro obě strany vždy jednoduché. Pan Zdeněk se
na Rytmus obrátil s žádostí o pomoc při podání odvolání proti rozhodnutí soudu.
S podporou si zvolil právního zástupce pro řízení, který mu pomáhal dohlížet na
právní stránku věci a úspěšně prošel celým odvolacím procesem. Proces přezkoumání svéprávnosti s odvolacím řízením znamenal pro pana Zdeňka a jeho podpůrčí
tým přes půl roku práce a příprav. Výslechem výpovědí pana Zdeňka a navržených
svědků u soudu došlo k přehodnocení jeho situace i schopností a panu Zdeňkovi
byla navrácena svéprávnost. Zároveň mu byl podle nového právního uspořádání
ustanoven opatrovník, který mu bude poskytovat podporu ve věcech, které potřebuje a které sám chce. Zdeňkovo jednání s opatrovníkem bude více postaveno na
vzájemné dohodě a dobrovolnosti. Nyní s novým uspořádáním je pozice pana
Zdeňka silnější. Může se tak svobodněji rozhodovat o podobě vlastního života.

ZEPTALI JSTE SE:

program Podpora práv - 1

Kurzy - Vaření I. - 4

Za 1. pololetí 2015 využilo službu Podpora
samostatného bydlení na pracovišti
Benešov: 8 uživatelů / 4 čekatelé
Za 1. pololetí 2015 využilo službu Podpora
samostatného bydlení na pracovišti
Kutná Hora: 1 uživatel / 1 čekatel (podpora
při navrácení svéprávnosti)

Připravujeme – Benešov:
Červenec – srpen
■ Kurz PC
■ Kurz hospodaření s penězi
■ Vydání CD podpůrné skupiny pracujících:

„Situace v zaměstnání“
Září
■ Seminář pro osoby pečující „Opatrov-

nictví“
■ Zahájení spolupráce se dvěma třídami

praktické školy BN v tranzitním programu

Připravujeme – Kutná Hora:
■ V Kutné Hoře rozjíždíme individuální

kurz „hospodaření s penězi“.
■ Dne 23. 9. proběhne Den otevřených

dveří s projektem „Rozumíme si“ ve
spolupráci se studenty kutnohorské
střední školy.

„Co může dělat člověk s omezenou svéprávností, když nesouhlasí
s rozhodnutím soudu o omezení své svéprávnosti ?”
Odpovídá: Barbora Rittichová, právnička z Ligy lidských práv

Pokud člověk ještě může využít lhůtu pro podání odvolání (tedy 15 dnů od doručení soudního rozhodnutí), pak doporučuji se odvolat
a dobře popsat důvody. S tím mu může kdokoli pomoci. Může se ale odvolat i prostřednictvím svého opatrovníka pro řízení nebo
zmocněnce, tj. osoby, které udělí plnou moc pro to, aby ho v řízení o svéprávnosti zastupovala. I v odvolacím řízení může člověk
navrhovat provedení jakýchkoli důkazů, tedy např. předložit zprávu vypracovanou poskytovatelem sociálních služeb, navrhnout
výslech svědků, kteří mohou vypovídat o jeho schopnostech, apod.
Pokud už ale lhůta zachována není (rozhodnutí je například několik let staré), doporučuji určitě nejprve dobře rozmyslet, jak by měla
vypadat situace v budoucnu. Chci být plně svéprávný bez další podpory? Nebo raději využiji pomoc opatrovníka nebo zástupce
z členů domácnosti, případně podpůrce? Je vhodné udělat nějaké další opatření? Toto je třeba dobře zvážit. Poté může osoba napsat
soudu, kterou variantu preferuje, kterou navrhuje – například žádá navrácení svéprávnosti a zároveň schválení smlouvy o nápomoci
při rozhodování (tedy poskytování podpory).
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