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předkládáme Vám zPrávu o prvním roce naší činnosti.

Přestož€ metody, které použiváme, jsou u nás zatim stále
ieště nové a neověřené' naš|o se mnoho |idí' kteři nám od
samého začátku pro'ievují důvěÍu. Ve|mi si toho ceníme a
všem upřimně děkUi€me.

PavIa Baxová

Poslání

Pos|án|m sdruženi RYŤMUS ie zajišlbvat služby' kteÍé
Iidem 3 postižením umožni žít nezávis|ejším způsobem
života. zák|adnÍm přincipem' jímž se řídíme. je Íespekt
k individuá|nim ootřebám č|ověka.

cí l e  v  roce  1995
'|. zaháiit přoiekty''Podpořované zaměstnávání.. a

',PÍogÍam přechodu.., 'ejichž ci|em je
zpÍostředkováváni pÍáce v běžném prostředí pro
osoby s mentá|nÍm a kombinovaným postiženíÍn.

2. zahá.iit proiekt ''|ndividuá|ni zač|éňováni dětí
s postiženim do běžných třid zák|ádnich ško|...

vznik organizacé

sdružen| Rytrnusjsmo foÍmá|ně za|oži|i v Íoce í994.
zdroiem inspiíace a |nfoÍmaci pro nás by|y s€mináře
pořádané ameíicko židovskou oÍganizecí JDc.



P řeh led  ě innos t j '  v  roce  1995

Konkrélní práci jsme zača|i v dubnu 1995 diky íinančni
podpoře The American Jewish Joint Distíibution
Committee (JDC).

Projek| P!9qEDp jl99h9s!! (pod|e angIického Tíansition
Program) je určen pÍo budouci abso|venty
pomocných ško|. Jeho ci|em je usnadnit situaci
íodině' kde dospivajicí č|ověk s postiženim končí
škoIni docházku a není jasné co (kdo) s ním bude
dá|. Proiektisme zača|i Íea|izovat ve spo|upÍáci s
Pomocnou ško|ou Rooseve|tova 8 v Píaze 6 a
speciá|ni rodinnou ško|oU při JedIičkově ústavu.
Dohromadyjsme zajist iI i praxe pro 12 studentů
z obou ško|. V pÍůběhU ško|ního Íoku í995/96 isme
zača|i s vytvářením prvních verzi individUá|nich
p|ánú přechodu pro jednot|ivé studenty.

cí|eín píojektu Podporova né za méstnává ní |pod|e
anglického suppoňed Employment) ie 2abezpečit
placené zaměslnáni pro osoby s mentá|ním
a kombinovaným postiženlm. Projektje píoti
púvodnim předpokIadům nesrovnaieIně obtižnějši.
HIavnimi překážkami jsou úzkostlivost Íodičů a
neochola f irem zaměstnat č|ověka s postiženim.

P|ojek| Zgi!9!ěL!!y!EEýa(pod|e anglického
Inclusive Education),isme zahájiI i koncem srpna
l995. Jeho ci|em je umoŽnit dětem zejména
5 mentá|ním postižením chodit do ško|y se sVými
vístévníky a v místě bydIiště. Kl ičovými podminkami
pro zač|eněni naŠého prvniho žáka (prvňáčka) by|o
zaj.šténi asistenta a pracovniho týmu pío vytvořeni
individuá|niho vzdě|ávaciho p|ánu. V průběhu
škoIniho roku jsme zajist iI i asistenci pro da|ši dva
individUá|ně zač|eněné žáky (s 'yzickým postižením
a autismem).

ťracovnlc1 oŤgan1zace

PÍoqram přechodu mě|a na starosli Pavla Baxová (pÍo
studenty PŠ Rooseveltova 8) a v|asta stupková (pÍo
studenty JedIičkova ústavu)' Koordinovánim provoznich
zá|eŽitostí organizace a projektu Podporované
zaměstnáváni se zača|a zabývat Milena Johnová. Prvním
píacovním asistéotem se stal A|eš Puchéína. od záři
isme získaIi da|ši pÍacovniasistenty: Ivu šuIcovou' Mari i
Tem|ovou' PélÍa šolce, Martu sušickou, Hanu
Miku|enkovou, Martin! Lazaíovou, Danie|u ouškovou.
Projekt zač|eněné vzdě|ávání kooÍdinovaIa Pavla Baxová
a asistentkami by|y Jana PIišková a Eva Menšiková.

Na voienské civiIní sIužbě pracova|i v roce í995 V|adimiÍ
Léchnýř a Maňin Ryšavý.

ČIenská  z ák l adna

v roce 1995 mě|o sdružení Rytmus 8 členů: Pav|a Baxová,
Jana P|išková' v|asta stupková' Monika GÍyčová, Aleš
PucheÍna, Mi|ena Johnová, EVa K|ipová' VladimÍ
Lechnýř.

Předsedkyni oÍganizace je od samého začátku
PavIa Baxová.



Finanóní zpráva

Výkaz o majetku a záVazcich

zaměstnavateIé

Děkuieme všem firmám a oÍganizacím, které nám vyš|y
vstříc při zajištbváni pÍacovn|ch míst a pÍaxí pÍo naše
kliénty. Patří k nim: 999!!394]*!9!Ek!q!!9!9!!q.]LP!q!9r
hoteI DiD|omat. cirkevní mateřskáško|a Jana Kaíaíiáta.
u.s. BuíoeÍ. PÍažská oroanizace vozíčkářú. sPŤ T.|ecom.
RiedeÍs Diqest' Lichtenberoeíovo pekařstvi. KnihkuDectvi
Kal ich.

Výkaz příjmů a Výdajů

spolupracovníci organí zace

Na prvnim místě děkujeme The American Jewish Joint
oistribution committ'ée za cenné informace, konzu|tace,
inspiÍaci a za povzbuzení při píáci, př i nížjsme občas
k| €sa|i na mysIi.

Velkou oporou nám v roce 1995 by|J9!!G!]yji9!qE
9!9.pi!.!9E!g s nimiž jsme spoIupracova|i zejména při
zajištbvání praxí pÍo studenty tamni rodinné ško|y.
Podobně bychom chtě|i poděkovet Pomocné ško|e
Rooseve|tova 8 v PÍaze 6, kteÍá nám pomáha|a vytvořit
podmínky pro zaiištěni Praxi; všem p!4!9y!ib!!!3
pÍácovnicim sPc přÍ Ps Rooseveltova, kteří se
významnou měrou podileIi na vzniku iídividuálniho
vzdě|ávaciho plánu pÍo Martina P. (našeho pívniho
zač|eněného žáka) a jsou č|eny pÍacovního týmu, a kÍeří
Íovněž pomáhaIi pří tvoíbě individuá|nich p|ánů
přechodu pÍo studenty na plaxich; sd.uženi Dro
auomentativní a a|teÍnalivní komunikaci. neivíce Lucii
Laudové, kteíá nám poskyt|á cenné konzÚ|táce pro
individuá|ní plány a je č|enkou pracovniho Úmu plo

Na konci období
Přijalé dary
a nezdaňované dolace 421 .760 .00
Urokv z bankovních. účtů 517 ,90
Při imv celkem 422.277.90

MAJETEK Na začátku orJd. Na konci obd.
NehmotnÝ inve5l iční meielek 0.00 0.00
HmotnÝ inve5{ični' maieIek 0.00 55.090.20
zásoby 0.00 0.00
PohIedávkY o.00 0_00
Peníze a ceninv 0.00 2.350.10
Pdbéžné ooIožky 0,00 0.00
Bankovní úč|y 3.420,10 í76-366'70
Majetkové cenné papíry
a vkladv 0.00 0.00
ostatní f inanční maielek 0.00 0.00
ooravné položkY 0.00 000
součel maietkU 3.420.10 233.807.00

ZAVAZKY
Rezervy 0.00 0_00
záýazký 0.00 37.4'14.60
UvěrY 0.00 0.00
opÍavné poIoŽky 0,00 55.090.20
součet závázků 0.00 92.504,80
Rozdíl 3.420,10 141.302.20

VÝdaie Na |.onci období
NákUo materiálu 4 . 211 . 40

101.248,30
PIalbv do fondú 38.361.00
Provozní režie 43.321 ,70
Výdaie ce|kem (04 . 09) 256.098.70
Rozdí| příimů a výdáiů 169.599.30



Manina P.;9p9!qĚ!99!LQ!!!l!, s nímž jsme spo|upraco.
va|i Při za.iištěni pfacovniho mÍsta; Doc. PhDÍ. MaÍii
cerné, vedoucí kated.y speciá|n. pedagogiky PedF uK a
MgÍ. Martinu odehna|ovi ' ředite|i odboru speciá|ního
školstvi na MsMT cR za konzu|tace pi i individuá|nim
zač|eňováni déti do béžných třid; pl!!p!!jqiLÚ!3!!
pÍáce v Praze 2, kteÍé nám poskyt|y řadu dú|ežitých
informací a pomoh|y nám při zaiištěni peněz na mzdu pro
zaměstnavate|e iedné naši k|ientky a také !Íqd!!uÉgq
v Praze 6 a Praze VÝchod, kteÍé nám poskytova|y
inÍoÍmace o volných mistech; Maodě Tika|ové, kteÍá
začala seznamovat veieinosl s podstatou našich
projektů; qgy!!9y!]!qb!!y!, plotoŽe pro nás vymys|eI
vese|é |ogo a qg!!!!9yijl!!!9!i, kteÍ.ý nakřesIiI obrázky do
našeho prvniho |etákÚ. A vŠem da|šim, kdo nám nějakým
zpúsobem pomohIi př i píáci.

Dárci

Neivětšim dárcem v Íoce í995 bv|a nadace The AmeÍican
Jewish Joinl Distribution committeel která nám na
íeaIizaci pÍojektu Podpolované zaměstnáVání - proqíam
přechodu poskytla 309.374 Kč.

významnÝm dáícem ie Nadace Jedličkova Ústavu, kt€rá
nám opakovaně věnova|a penize na projekl PodpoÍované
zaméstnávání - Proqíam přechodu a zač|eněné
vzdé|ávání.

oa|ši finanční a věcné dary do 60.0o0 Kč jsme v roce 1995
ziskali od těchto nadaci a 'iíem: Inlernationa| Womens'
c|ub. Nadace chartv 77 - Xonto BaÍiérv. The Foundation
Íor a civjl societv z Droqramu Domocíacv Network
us AtD.
Věcné dary nebo.sIužby do 10.000 Kč,ismé v íoce 1995
dosta|i od Íirem 99qtq!9lq!9bi-p!q!!'Es!9!!.]il
Manaoement PÍess. oasa comouteÍs a PÍaoeuíope
lnteÍíationa|.


