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MiIí přátelé a přiznivci,

chlě|i bychom vás seznámil s nejdúležitěišimi
skulečnostni, kleÍé se týkaji činnosti sdÍrržon| RyÚnus
v Íoce í996.

v up|yau|ém Íocejsmé pokaěova|i v poskylován|
s|užeb dětsm a dospělým lidem s posiižénim v Íámci
dvou h|avnich pÍojektú: PodpoÍované zaměstnáván| a
progÍam přochodu a Individuá|ni začloňování děti
s posliženim do běžných zák|adních ško|.

Mimo to jsme v řÍjnrr uspořádal| Podzimn| dialogy
uíčené pfo m|adé |idi s méntá|ním postižoním a,o.iich
.odiny. Během podzimu jsmé se pod||o|i na z8ji.těnl
několila séminářů pro studenty vyšši odborné ško|y
Jabok.

To, čehojsm6 dosáh|i mnohdy ávisg|o na
spolupráci 8 da|šimi organizacemi ijednotlivci a na
dúvěře dáícú. chlě|a bych při této při|ežir6t podětovai
všem' kteři ná3 v uplynu|ém roce podpoři|..

Mi|ona Johnová

Po6Iání

Pos|án|m 8dÍu'en| RYTMUS je zaii.t'ov8t s|užby' k|oÍé
|idom 9 pogtižon|m umožn| žit nozávis|ojšÍm zpúBobom
života. základním pÍinc|pem, jimž so řldÍmé' je ře8p6kt
k individuá|n|m poťobám č|ověk..

vznik organizacé

sdružénl Ryl.nus ismo za|ožili v řoco l99il. zdÍojem
inepiraca a infoÍmeci pro ná3 by|y 3emináře pořád.né
americlo židovskou org.nizacÍ JDc. Na ákládě gÍantu
od slejnó oÍganizaceJamg v p.uběhu roku 1996 zača|i
s Íea|izac| proiokfu Podporované zaměstnávání. Na
podzim |óhož íokuFme zaháii|i pÍojCkt |ndividuá|ní
zeč|eňovánl dětí s postižen|m do běžných ťÍd zŠ.

cíIé v locé 1996
.l. zaiistil z8městnánI a p]axe v běžném pÍ.covnim

přostřod| pro 20 . 25 ogob s mentálním, Íyzickým .
kombinov.ným pos|ižením' Pokračovat v podpoře již
zaměstnaných lidí.

2. Pok.ačoval v rga|izaci proiektu ,,lndividuá|n|
zaěloňován| děti 8 postiženim do běžných řid
zák|adnÍch ško|..' zÍskat 'inanční podpoÍÚ sÍáfu'
od áří íozšířit počot začleněných dá|í na pět.

3. Během |6tnich prázdnit uspořádai LetnÍ die|ogy -
pobýovou akci pÍo rodiny s dosp|v.i|cím člon€m
s mentá|nim nebo kombinovaným po9tiženim.



Přeh1éd ěinnosti v loce 1996

Ci|eí.|píoiektu @
p&9l!99! ie zajistit studéntúm a abso|ventům
speciá|ních škol p|ac.oé zaměstnání po ukončen|
škoIní docházky'

Proiektismé Íea|izova|i ve spo|upÍáci se speciálné
pedagogickým centÍem veňiká|a při Pomocné ško|e
Rooseve|tova 8 v PÍaze 6. a speciá|ni Íodinnou
škoIou při JedIičkově ústavu.

Během roku í996 isme zaiišťova|i praxe pro cca 20
studentů. sedm studentů skončilo v červnu 1996
ško|ní docházku, z nich tři nastoupili od záři do
pÍáce. zaměstnání.isme v roce 1996 zprostřédkovali
pro osm zájemců o práci.

v závěru roku jsme ss po zhodnocení oÍektivnosti
naši práce rozhod|i souslřédit především na
zaiištbváni pÍaxí a v souvic|osti a lim na spolupráci
5e speciá|ními ško|.mi'

P rciekt l nd l Vidu á l n Í za é I ffi
běžných ttld zŠ is.ne postupně .ozšiři|i tak, ž9
v závěÍu .oku í996 bylo do progÍamu zapojeno osm
děti s Íyzickým, méntálnim a kombinovaným
postiŽením.

ce|ý rokjsme by|i v úzkém kontaktu se speciá|ně
poíadénskými centry . při Jed|ičkově ústavu a při
Pomocné školo Rooseve|lova 8.

Projekt p!4]QgJ'ie určon m|adým lidem s mentá|ním a
kombinovaným postiženim a jeiich Íodinám. Jeho
ci|em ie pomoci účastoikúm vyřešit prob|émy
souviseiici s odchodem zé ško|y do života dospě|ých
tidi.

Dialogy se kona|y v |ázních sedm.hoíky koncem
řina. zúčattnilo se jich Ge|k6m dvanácl rodin z píahy
a něko|ika menších obciz celé cR.

PracovnícÍ organizace

V íoce í996 u náa pÍacova|i 'ia.ko El399y!]Lg:!9!c!!i A|eš
PucheÍna, PetÍ so|c, Mártiny smahová a LazaÍová, Maňa
sušická' Hana Miku|enková, o.niola oušková, vitek
Mrázel' Peťové 8árta a chadima' Katka s|adká, Jana
P|išková' Tor9za Pauíová a Kerel six|. 49!gE!9Ly9
ško|ácb zajišťova|i Jana P|išková' Eva Meošiková' v|áďa
Lechnýř' Ruda Dvořák, Bára slabyhoudová' MaÍie
v|čková, Jan zoman. Kooídinováním pÍoiektú se zabýva|y
Pav|a Baxová a Mi|éna Johnová.

čIenská zák1adna

č|ény sdružen| v roce l995 by|i Pav|a Baxová, Jana
P|išková' Vlasta stupková, Monika Gryčová, A|6š
PucheÍna, Mi|éna Johnová, Ev. K|ipová, V|adimÍť Lechnýř
a Vitel Mrázek. c|enská schůzg se kona|a při p.í|ežitosti
os|aw vánoc. Předsedkynl organiz.co by|a Pav|a Baxová.



Výkaz příjmú a výdajů
FinaněnÍ zpráva

Výkaz o majélku a závazcich
Příjmy Na konci obdobi

Přijaté dary
a nezdaňované dolace 648.809..69
Ufoky z bankovnich. účtů 3.894'í 5
Příimv uznané 0.00
Přiimv celkem 652.703.84

MAJETEK Ná začálku obd. Na koncl obd-
Nehmotný |nvestičnl mgietek 0.00 0.00
HmotnÝ inveíični' maiolek 55.000.20 36.726.E0
zásoby o.(x) 0.00
PohIedávky 0.(X) 0.00
Penízo a céniny 2.350.10 4.EEs.2o
PÍůEžné po|ožkY 0.00 0.00
Bsnkovn| úav 176.366.70 218.28{.91
Majelkové cenné papÍry
a vkladv 0.00 0.00
ostgtní ílnančí| m8ielek 0.00 0.00
oDravné oo|ožkv 9.í 17.50 1E.303.40
souč9t maielku 233.807.00 306.260.34

ZAVAZKY
Rezervv 0.00 0.00
závazkv 37.414.60 35.296.00
Uvěry 0.00 0.00
opravné oo|oŽkv 0.00 0.00
součet závazků 37.111.8O 35.296.@
Rozdil í s6.392..|o 270.96.1.3,1

Výdaie Na konci období
Nákup matoíiálu 23.876.80
Mzdy 260.679.60
P|atby do Íondů 123.176.00
Provozní režis 117.524.10
Výdaie ce|kem (04 - 09) 525.256.50
Rozdi| Dříimů a vÝdeiů 127.447.34



zaměstnavatelé

oěkujeme všem 'irmám á organizecim, kt.Íé nám vyš|y
vsť|c při zaiišt'ováni pÍáGovnich mist a přaxi pÍo n.še
k|ienty. v roce í996 k nim paťi|y nás|édrtiicí oÍganizace:
česká zemědě|ská univerzit. v Praze. cÍrhgvni matořská
ško|a Jana KaÍafiáta. Mateřská ško|a Na Fo|imanco.
De|vita. l,.s' Buroer. sťomv oÍo 6Ídcc Evropv. Př'F
univer.itv l(aÍ|ow. oobočkv Móstské knihovnv KoÍunni.
vodičkova. Bě|oholská. Kař|ovo nám. . Horb.nova. Hucu|
K|ub. LichlenbeÍoovo pokabtví. FN Moto|. HvootóěnÍ a
úvěrová bqnka. Divade|ni Ú3t.v. Tisk E'Dřos. Národn|
hnihovna CR - Klementinum.

Dářci

Nejvě|š|m dárcem by|a v roc6 1996 !3!399l9!pi9
občanské společnosti, kteÍá nám v .ámci dvou grantú
(miniprojekty PHARÉ a L|EN) poskyt|a celkem 297.000 Kč.

významnou částkou .96'000 Kč . uíčenou na mzdy
agistentů nás podpořil ]lý!9d9!ÉJg!g:&c!99-9by
í3y!9yé. Bezmá|a steiné množslvÍ peněz uvo|ni|a na
mzdy také !.!!!.99Jgd!jš!9yg.g'${.g' kteÍá přispÍvá
nejénom na mzdy asistentú a|e také na administÍativni
nák|ady spojené s asistenc|.

Da|ší Íinančni a vécné dary nad í0.000 Kč jsme ziska|. od
těchto nedeci:

Rada humanitáÍních sdruženi
Thé cíown Foundalion
Nadace chartv 77 - Konto Barié.v
Ministerstvo ško|3tvÍ ČR.

věcné dary nebo 6|užby do 1o'000 Kč isme dosla|. od:

2N' A7B' TÍading' Audicont, Ba|oun, J.c. a Rosohi||,
copy Geneíal' Českomoíavský PRoF|T, Datac .
Bohomia.net, InÍoÍmační cenťum podnikatelú'
Inlernataonal Womens' Club, LMC Jobs, Managemont
PÍoss, manžé|é Kocourkovi' MicrosoÍt, PÍatr, Ringior ČR,
Tom PoÍ|er, The Foundation íor a civi| society
z píogÍamu Democracy Netwo.k Us A|D' Trexima.

spolupracovníci o.gani zace

Na prvním mis!ě bychom ch|éli poděkovat 9!99!4!ql
pédaoooickému cenÚu vertiká|a při Pomocné ško|o
Roosgvo|tova t, jehož pÍacovnici nám poskytovali řadu
conných informac| a konzu|tací, by|i č|eny pÍacovnich
týmů pÍo individuá|ní vzdě|ávaci p|ány, zaiišt'ova|i
vldě|ávaní našich agistentů aood.

vo|ký dik paťi také soeciá|ně oedaoooickému centÍÚ Dři
*.q!!š!9!ě-g9g!!g' ' nlmž ismo spo|upÍacovali při tvoÍbě
individuá|nich p|ánú a při zajišťování asistentce pÍo děii
5 tě|osným a kombinovaným pos(iž€ním.

cenná pJo nás by|a také spo|upÍáce se ElEqigdlmlg
auomentativni a a|teínativni komunikaci, se sdfužonimi
soolu, PoÍozumění' ouha a PÍažská oíoanizace vozičkářů
a táké s |nfoÍmačnim centrem nadaci a Íimou Pe.sonne|
Select.

Volký kus práce přo naši věc vykonal. studentiv!šši
6ociá|ně pedaoooické a teo|ooické ško|v Jabok a Katedív
sDéciá|ní pedaqooíkv FF UK.

za podporu pÍo naši činnost děkujeme Doc. PhDÍ. MaÍii
ceíné' vedouci katodÍy speciá|ni podagogiky P€dF UK.
M9í. Maítinu odehnaIov., .gditeIi odboÍu speciá|n.ho
ško|stvi na MŠMT ČR, MaÍii Novotné' vodouci sociá|n|ho
odboíu obvodniho úřadu v Píaz €  6' píacovnikúm Úiadu
pÍáco h|. m. PÍahy.


