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PosLÁNi A c iLE SDRUŽEN.
Pos|áíim 3druženi Ie po3ktrtovrt 3|užbyt ktéíé dětem e
dospě|ýin t idem s postiženim umožni žit ' vrdě|ávat sé

a pracovat v běžnérn pÍo3třédi rtrozi Iidmi boz postiieni
. mit při|gžitosti sÍovnat.Inó 9 ostatními |idrni.

cíle
l' vcškcrou svojí či oslí stnčřo\ll k lon|u. nby Iidé s posliŽcni'tr nloh|i

\]!Žival srov ílcl é přilďilosli jakojcjich \ rslcr'nici \. ob|lslcch
\7dčlá|li. píacouí up|at'|čni. \.oll|Í čas. tt! dlcni' Za tintlo účclc l
R]'l|llus Zajišl Úc asislcnci. dobro\ohr|k\. i Íonnacc. ko l ||ncc ald'

2' V oblasti áklaúliho Ýldčláváni podloÍo\'at \ý'ku dčli s postižc inr
v bčŽních třidách 7ák|adnich šlolzljiš|čnim potřcbn\.ch sfužcb dčlcn i

- jcjich rodinám a pÍosazoi'ánin loholo způsobu lzdč|á\á i t'systému
škoIst\'i'

3' PodpoÍolat pr'co! í up|atnčni lidis posliŽcnim vbčžnčn praco\'nim
pÍostřcdi pomoci pÍacoln|i asislcncc. podporou při |l|cďi|li lt udržcni si
zsnlčstná ia při přthodu zc ško|t do pÍóce' Rýn|us7řilujc
\zdč|á!ací agcnluÍu za účc|cn| ci|cné připm\'1 osob s postiŽcnín na
pracovni uplalnčni fomlou íek\'JIiÍjkačnich kuÍsú a indil.iduá|ních
pra\i.

s]|RNUTi člNNosTl v RocE í998
AgentuÍa Rytmu3

Loňské ole\'řcni \lastni kancc|óřc v prostorech pronaja!ích
n|čstskou části Praha 2 znan|enalo \íznamný posun ť aší práci.
RekonstÍukcc agcn(ury slála cclkem tén!čř ]30 000 Kč a za z|ikladli
\'}'b61cni jsme utratili.|6 000 Kč'

R}tnus s|oúi jako inÍoírlačni a poÍadcnskó ccntrunr pro
7ač|cňo!áni lidi s postižcnin do Žiťola bčžné spolcčnosli V Íocc |998
-isnrc zarcgistrol,ali Ýice nlež l()0 dolalij

Minoto jsou proíory ABc|tlury Rylmus oÍ8anizačnin zlieminl
pro rc'liZaci l.š.th da|šich progmmu sdruŽcní'

'odporované zaměstnání a přechod ze školy do
zamě3tnání

Podstatou Progr'mu jc podpon studcntú spcciálnich škol. krcři
maji nlcnlálni připadnč kombino\'a é posliŽcni. při přcchodu zc školv do
zančstnáni (Íomlou indi\iduá|nich pm]ii) a 7proslřcdko\áni prácc pro lt

uchazcčc o,anlčslnáni. kteři si s oh|cdcm na s\'ó postiŽeni nemohou najil
a udÍž-el pníci b.žným zBůsobcm' Pracoť||i up|.lnčni h|c4i c ri.hÍadné
! bčŽných pod inkách'

v Íoc€ 1998jsme zajišlbťa|. inď\'iduá|ní pr.xe pÍo I8 sfudenlů a
8liď. klcřijiž ško|u ulonči|i' P|accnou prácijsnrc zajislili pro 19
uchaz€člt' 7 ucházcčú o pnici b\.|o zafu7c o do připnvného pÍo8ramu.
cc|kcm našich \11ú||o 52 osob' Da|.ich |.| áJcmcu o praci jsmc pouzc
z!6'idova|i' s oh|€dcln a ncJoslatck p.nčz. a tin| Édem zamčstnanoů.
js|ne ncmč|i č's pÍo nč práci najil

Ško|a pro všechny
PÍogřam je uÍčc pÍo dčti s tčžši|n posližcnin (nrc táInim. lěžšln|

tyZickýlrl ncbo sfi]s|ov'Jtn. ko |biDot'n ínl postiženin\ aulis ]cn apod').
jejichž Íodičc mají 7ájc o inlcgraci do bčžnó školy v nústě b.vdlištč'

PÍojek skola pro vš€chfly sc v podslitč sk|ádá ze óou čdsti:
| ) zastupo\'áni pnh' rodičů dčti s postiŽcnin při jcdnáni se ško|ami. úřad!'
a@' a 2) Žajištěni nčktcďch konkíóhich speciá||lich s|už€t' pÍo
začleněné děti a ško|y' do nich; chodi (třidni asislcn|ce. l'ideolrénink
i €Íakci. inďvidt!á|nl lzdě|á!'ací plá apod)'

NcJtěŽnější rormou podpory jc tzv. asislcnc€ do {řid sc
začleněnírn ž]ílem. v Uplynu|ém Ío(c jstne zajišr.otr|i lsistenci do 2J
tříd šl(o| béŽného \Tu (základni ško|]'a gvnnÍí'iuu)' Až na drč ÚiŤnk\'
se jednalo o pražské škol}''

Mimo lo R\lntus udčIa| ďč ríjin|k) a zprostMko\"| asiste nty do
dlou pomocných třid 7-r|áínich ško| . Modni ško|a Y PÍáze 4 a zvŠ
Řičany. kde bylá docházka tčchlo dčli pod|ninč á Zajišlěnín asistencc a
ncb}Ia nDžnosl l)užíjiŇ školj''

PÍogŤam jsmc j iž tradičnč Íca|i7o\a|i vc spolupÍáci s sPc a
Pomocnou ško|ou Rooscvelto\'.

Viznámnýnl posuncm v kv!|itč Zač|e|iovál|i dčti s mentá|ním
posliž€Di m a autismen oJllo v rocc l 998 zaj išt'o\'áni videolÍéni nku
intcrakcí (\|TD' \.T| Rytn|us zajištbvá| píostřcú ctvim terapeuúy
sdÍuženi SPIN' vTt bt| v Ío.e l99t z'jišrčno Dro 7 dětí.

Uspořádá|i jsmc nčko|ik sclká i lřidnich učitc|ůa řcditc|ú
7ákladnich škol a 7ájisli|i scnlinář pro učilclc na téma skupino\'é
11učo\áni.

Dtatogy
Dialog|. seminář \čnolaný ..pláno\áni 

ži\'ola'.. probčhl lcnlokni(
\'c třcch fíŽich: Prmí &isl br |a určcn. pro Íodičc přihláš€ných účástniků a
jcji podstatou bY|o sc'ná|nil rodičc s podslalou akcc a ziskat |epši
přcdstr\u ojejich vizích pÍo src dospčló dčti s nrcnlá|Dim postiŽcninl'
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Druhou čist přcdsuYolaly dva vikendy ve Filipo\,č Y sevcmich Čeclúch'
Jejich h|avnim cilem blo umoŽoil účaínikůL mladým liden
s men!álnim postižlníL pÍonlyslct si Ylastni přdstá\T o životě, lyt\'oňt
jakousi vizi a napláno\'aljcjl n.p|nčni. Pos|edni čásl' klcÍá pÍoběhla opěI
v Praze, byla v podstatč vyhod oceníD Dia|ogú. Dialogů se ce|kcnl
Zť|časl lo l5 rodin'

odlehčovací služby Íodinám
V pruběhu Íoku jsm€ sc snaŽili ulchčil Íodinám, klcÍé c€lorďně

pďují o ďlě s těžšim postilcninl' Ponoc spďí,a|a \'c třech dÍuzich
pomoci:
| ' odpo|edni dopÍovody dčti zc školy nebo jiného zaři7eni domů'

S Žádoíi o zajišlěni télo slúby se na R}1mus v Íoce |998 obrátilo 15.
Ri1mus ncby| zda|cka schopen pokŤí pofcby \.&cll slÚbu oakonec
\tuŽilo 7 rodill'

2' Pomoc v doNácinl píostřcdi běhen pnízdr|in . rldily 2 rodiny
]. Doprovody na le! lábory . do láznijsnle zJjiš|bva|i uke pío 2 děli.

Sami za sebG
smyslem píojctlujc pomoci lidem s mcnlá|nim posliŽenim

rozvinoul sobésláčnost v každodcnnich činnostech' jakýnli jc nakuPo\áni,
le|efono\dní, ccstováni MHD ald' a lim v nich podpořil Íoz\oj
sanroíalnosti a sebedůvčry přijcdláni sana 7a sebe a prosalování
v|aínich názorú.

Do pro8ramu by|o 7apojcno l 5 m|adich liď. KoŽdý účastník s€
učil podle individuálnich polřcb a poŽadavků ly dovednosli, klcre pro
vlashí rozvoj považoval2a pÍinúrní Na leorii' kteťou zajišlbvala
speciálni pedágoŽka sdrúeni' navazo\'alo procvičováni v tcÍénu s ponoci
asistentů a spolďniků pro vo|ný čas'

spo|ečnici pro vo|ný čas
Pro Nladé lidi s mc|ltáltún poíiŽenin|' ldeři nuji t|cdoslatek

při|ežitodí sn|)slup|ně hivil Yolný čás','jistiI R\lmus spo|cčniky'
nejčastěji dobÍovo|nil{'1 7 hd studfnlů priskich ško|' Jejich úo|emjc
pÍoslředniclvin bčžné ! o|nďaso\'é nabídl$' zaÍrjit s\'ého \Ťícťnika
s poíiŽenin do spo|cčnosli. Rytnus v pruběhu roku poskrll spolcčnilg 9
Zájcmďm'
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Dotace státu a obcí

GÍanty nadací

Ré
Nadace Dětský mozek' plog.am
Autismus (na .ok í999)

E0 000

Nadáce charty 77' xonto Bařiéry (z
ěást. na rok í999)

5E EOO

če3ká Íada hgmanitáÍních o.ganizací 30 000
Nadaco íozvojé oběaíské spo|eěnosti
(část ňa rok í999)

{{0  000

Nadaco ROS, prog.am LIEN {60  800
výboí dobré vů|e. Nadace olgy Hav|ové 50 000
CELXEM 469 600

Nadace JedIičkova ústavu ňám poskytuje přispěvky Ďa
asisténci přostředniclvím měsíčíě prop|ácenýclt
faktur,

ÓI

tlinisterstvo práco a sociálnich Yěcí cR 275 000 Kč
Mlnistérstvo ško|ství' m|ádež. a
tě|ovýchovy čR

í2o ooo Kč

Magistřát h|avního rněstá Prahy í80 o00 Kč
Městská čá3t PÍaha 2 ío 0oo Kě
Mě3tská část Přaha 6 50 000 Kě
Městská ěást Praha 9 25 000 xě
CELKEM 660 0oo xč



sPoNzoŘl
Hlavní sponzoň rekonstrukce Agent]y Rytmus

lPS, a.s.
Komerční banka

věCné ' ÍIn'nění d'Íy Yěnov.ll

2N Ý ABB E|.ktro P'.9. r Boh.ml. B.g.| '
Boh.rnia.Nct' ..3. Ý copy G.n.r.| v c.skomor.v.ký
PRoF|Ť ' D.loltt. Touch. Ý DsD'.po|.3 ř. o. Ý Foto
wo]|d ' H.||. ' |ííonn'ěíl G.ítrum podn|k.t.|ů Ý

|ng. .rch. |'.ía Fř|.dm|nov. ' Kovář3tv| Koud.|k. v
. Komwrg' podnik ěi3toty. úd'žby írěrtr ý

Ll|c Job! Ý l'.g..in AD Ý n.nž.|é KocouÍkov| '
manžé|á Što.cov| Ý lrtcDon.tdt' Ý uont.| r

AFRA' ..3. Ý f,luDr. v|.d'k| Hrlrnová Ý N.d.c. v|A '
Noxt s6rvic. Ý Nobl P].h. v odkoték' a.3. v op.n
soc|.ty Fund PÍ.h. Ý P.Y.l v.c.k Ý Př.tř ....o. '

R|ngié. ČR Ý RsT ti3ká.n. ' sPl|P P.rh. 3 '
ÍÍ.xint.' .po|. . l.o.

zv|..tni dík p.tň žákům z.k|.díí ško|y t{ik{|.ndtki 5'
PÍ.ha l' kt.Íí pro Rlrtmu. přod.l.m Y|.9tn|ch

výtv.mých pÍ.cI ut.ži|i tóítěř í3.000 xě.

z^uĚsTNAVATELÉ NAš|cH ÍLlENTÚ

Ag.ntu.. Pořtc| ý Boh.mi. Bagé| l c.nt].I Eu.op..lt
Foods ' D.lvit. Ý Domov důchodců Šo|iíov. '

Int.gíaěni c.ít.u|tt ' Job shop Ý Licht.nb.Ígovo
p.k.ř!tvi Ý tlcDott.|dď v MěBt.k. kn|hovn. v

tl|inirt.rstvo finrncÍ čR Ý Matéřrká ško|a N. PřcaypÚ
Ý odko|.k P.kárn. Jz mě3to ' Pornocná ško|.

Roo3.v.|tov. Ý Př.d|.nkr u pokoíných ' RsT t|3ká.n.
Ý ŘTA Monitoriní ý soítM.i| Ý séíd Ý En.co r cT - N.t

DĚxuJEnE xolecůn zE sPŘÁTELENÝcH
oRGAl.|tzAGí

ý sp.ci.|ně p.d.go!|ckÓ c.ňtrum a Pomocná ško|.
Roosavcltova

v sp.c|á|ně p.d.!o!IGkó céítruň pň J.d|.ěkově
ú3t.vu

Ý sPIN' sdruž.nÍ prc v|d.otréňink int.ř.kcÍ
v sp.c|.ln| ško|y K.r|. l|.Í.íorta' pÍ'kt|cká ško|.
r P].ž3ká olg'íiz.c. vot|ěkářů
ý uá|n. ot.Yř.no?
Ý sPoLU' obě.í.kÓ .dÍÚž.íí
Ý spcc|álí| domov n|.d.ž. s.d|.c
Ý K..|in. h..món|. Ž|l|n.
Ý Bábkov' 3po|.ěno't Honí Pou3t.vn.
' st.c|onář DAR
Ý GÓňtlutt! pÍo .ltcm.t|vn| . augrn.nt.tlvní

komunikaca
Ý střédi.ko asi.t.nc.
Ý sdružeňi rodiěů. př.t.| děti s Downovým

syndromam
Ý sdruž.ňí p]o Pomoc rn.ntálně Po3t|ž.ným

.lo



DĚxUJEME DoBRovoL ÝM
PRAGovNixůt

Ket.ňně JichoYé r EYě H|oŽkové Ý p.t.ov| N.ub.ttovi
r P.trov| ŠhokémÚ ' H.n. B.|.|ová ' B.ňó Gdmové Ý

|'.ně Hošp.3ovÓ v P.třovi Šo|tysovi '
Brrboř. Bauérové

RYTMUS
ěéŤvén í999


