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Výroční zpráva za rok 1999 

 
Posláním sdružení je poskytovat služby, které lidem s mentálním postižením umožní žít, 

vzdělávat se a pracovat v běžném prostředí mezi lidmi bez postižení, mít příležitosti 

srovnatelné s vrstevníky. 
 

Cílem  
služeb a veškeré činnosti sdružení je směřovat k tomu, aby lidé s postižením mohli využívat 

příležitosti srovnatelné se svými vrstevníky v oblasti vzdělání, pracovního uplatnění, 

praktického života a volného času.  

K tomuto účelu Rytmus zajišťoval informace, odborné konzultace, asistenci a dobrovolníky. 

Činnost byla strukturována v rámci jednotlivých programů. K jejich realizaci disponovalo 

sdružení zázemím zrekonstruovaných kancelářských prostor, 6tičlenným týmem stálých 

zaměstnanců a spoluprácí stálých dobrovolníků. 

 

Činnost sdružení Rytmus v roce 1999 
 

Podporované zaměstnávání  

a 

tranzitní program Ze školy do práce 
 

Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout zájemci o práci 

takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových 

podmínek. Je určeno pro osoby znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení 

pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu  přímo na pracovišti. Podpora je 

poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka. Pracovní 

uplatnění je vyhledáváno výhradně v běžných podmínkách. 

 

Tranzitní program je určen pro studenty speciálních škol při přípravě přechodu do zaměstnání. 

Jeho podstatou jsou individuální praxe na běžných pracovištích s tím, že každý praktikant má 

možnost vyzkoušet si práci v běžném pracovním prostředí a najít si pracovní místo na dobu 

po skončení školní docházky. 

 

Cílem těchto programů v roce 1999 bylo:  

 zprostředkovat zhruba stejné množství pracovních míst a praxí jako v r. 1998 

 pokračovat v podpoře pro stávající uživatele 

 zkvalitnit poskytování služeb přehodnocením programu na základě zahraničních 

zkušeností 

 hledat cesty, jak prosazovat Podporované zaměstnávání a tranzitní program jako službu 

hrazenou ze zdrojů úřadů práce na aktivní politiku zaměstnanosti 

 

 Rok 1999 se vyznačoval vzrůstem kvality i kvantity služeb. Hlavním impulsem pro 

zkvalitnění služeb podporovaného zaměstnávání pro nás bylo navázání spolupráce s 

odborníky z Norska a Velké Británie a to díky naší účasti na konferenci Evropské unie pro 

podporované zaměstnávání, která se konala v březnu v Římě. V souvislosti s touto zkušeností 

inicioval Rytmus přípravu založení České unie pro podporované zaměstnávání, která by se 

měla stát členem Evropské unie pro podporované zaměstnávání.  



 V červnu jsme se dvěma spolupracujícími organizacemi (Pomocná škola Rooseveltova 

a o.s. Máme otevřeno?) sestavili první komplexní individuální plán rozvoje, od září byly 

podle skotského vzoru zahájeny tzv. job kluby pro uchazeče o zaměstnání, a do služeb jsme 

začlenili řadu prvků přejatých z norské metodiky pro podporované zaměstnávání. 

 V loňském roce se nám poprvé podařilo v případě jednoho z uživatelů služeb získat 

finanční prostředky od úřadu práce prostřednictvím rekvalifikačního kursu. 

 Dalším významným okamžikem bylo zahájení projektu Podporované zaměstnávání 

v Českých Budějovicích, který je realizován s naším metodickým vedením, a navázání 

spolupráce se Správou služeb zaměstnanosti MPSV ČR a Úřadem práce v Písku s cílem 

zahájit pilotní projekt "Podporované zaměstnávání jako nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti". 

 Koncem roku začala spolupráce s MPSV ČR na přípravě standardů pro akreditace 

v oblasti sociálních služeb, tedy i podporovaného zaměstnávání.  

 

V roce 1999 jsme služby v rámci podporovaného zaměstnávání poskytovali 101 uchazečům: 

zprostředkování práce a podpora na pracovišti 19 osob 

tranzitní program - individuální praxe a podpora na pracovišti 19 osob 

pokračování podpory na pracovišti 16 osob 

job klub a individuální hledání práce 30 osob 

konzultace v oblasti uplatnění na otevřeném trhu práce 17 osob 

 

V dubnu jsme zjišťovali průměrnou mzdu a úvazek u pracovníků z řad uživatelů našich 

služeb. Výsledky byly celkem povzbudivé: 

průměrná hodinová mzda: 30,40 Kč 

průměrný týdenní úvazek: 23,9 hodin. 

 

Zájemci o práci se o možnosti využít naše služby dozvěděli z následujících pramenů: 

41% jiné NNO 

31% školy 

9% lékařská zařízení 

9% média 

6% osobní kontakty 

4% úřady práce 

 

V rámci tranzitního programu Ze školy  do práce jsme spolupracovali zejména s těmito 

školami: 

Pomocná škola, Rooseveltova 8, Praha 6 

Speciální domov mládeže, Roztocká 13, Praha 6 

Experimentální praktická škola, V Olšinách 67/200 Praha 1000 

Zvláštní rodinná škola, Vinohradská 54, Praha 2 

Speciální školy K. Herforta, Josefská 4, Praha 1 

Speciální domov mládeže Sedlec 

 

Škola pro všechny 
Tento program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž rodiče se 

rozhodli pro jejich vzdělávání v běžné třídě základní školy. Program obsahuje dvě hlavní 

oblasti služeb: podporu rodičů při jednání se školami, úřady a dalšími institucemi a 

zajišťování konkrétních služeb pro začleněné děti a školy, které navštěvují děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 



Cíle programu pro rok 1999: 

 zajistit pokračování třídní asistence a současně se snažit přenést finanční i organizační 

odpovědnost na školy a školské úřady 

 podporovat individuální začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami hájením 

práv rodičů, jednáním se školami, prosazováním změn v legislativě, propagací podstaty a 

principů u odborné i širší veřejnosti 

 přispět k ověření VTI jako podpůrné metody ve třídách se začleněným žákem, kde pracuje 

třídní asistent 

 

 V uplynulém roce bylo opět nejvýraznějším, a také finančně nejnákladnějším prvkem 

programu zajišťování třídní asistence. Celkem jsme zajišťovali asistenci pro 24 dětí v běžných 

školách, z toho v jednom případě v primě gymnázia, v jednom na středním odborném učilišti, 

v ostatních na prvních stupních základních škol. 

 V první polovině roku jsme také zajišťovali asistenci ve třech speciálních školách, 

které podmiňovaly přijetí žáka s vážnějším postižením zajištěním asistence. Asistenci ve 

speciálních školách jsme postupně plánovaně ukončili. 

 O zajištění nákladů na třídní asistenty jsme zahájili jednání s některými školskými 

úřady a vedli diskuse s MŠMT. 

 Pro zdůraznění významu myšlenky integrace dětí s postižením mezi vrstevníky do 

běžných škol jsme ve spolupráci s SPC Vertikála stáli u zrodu soutěže o Cenu Martina Palase 

pro učitele, kterému se obzvlášť dobře podařilo zapojit do výuky žáka se speciálními 

potřebami. 24. června proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů této soutěže v prostorech agentury 

neziskového sektoru AGNES. Soutěž se setkala se značným ohlasem u odborné veřejnosti i 

hromadných sdělovacích prostředků a bude pokračovat i v příštích letech. 

 Další konkrétní službu pro začleněné děti, videotrénink interakcí,  který byl zajišťován 

ve spolupráci s o.s SPIN, jsme byli nuceni z finančních důvodů ukončit v polovině roku. 

Program VTI  se však ukázal jako velmi přínosný nejenom pro třídní asistenty, ale i pro 

učitele. SPIN nadále zajišťoval VTI pouze v omezené míře ve spolupráci se Speciálně 

pedagogickým centrem Vertikála Rooseveltova. 

 Protože myšlenka integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami není dosud 

uspokojivě legislativně ošetřena, vyhlásili jsme v říjnu 1999 podpisovou akci v rámci petice 

proti diskriminaci dětí s postižením v přístupu ke vzdělání. Petici, která byla předána ministru 

školství ČR, podepsalo přes 2000 lidí z celé ČR. 

 Pro realizaci celého programu byla opět velmi podstatná úzká spolupráce s SPC 

Vertikála, Rooseveltova 8 v Praze 6. 

 

Sami za sebe  

a Volný čas 
Vesměs pro uživatele služeb v rámci programu Podporované zaměstnávání jsou určeny další 

programy zaměřené na podporu v ostatních oblastech života. 

 

Smyslem projektu Sami za sebe je pomoc lidem s mentálním postižením v rozvoji 

samostatnosti a sebedůvěry při jednání, rozhodování a prosazování vlastních názorů. 

 

Cíle programu v roce 1999: 

 akce Odpolední čaje přetvořit na fungující skupinu sebeobhájců po vzoru ze zahraničí 

(tzv. self advocacy group) 

 uspořádat minimálně dvoje Dialogy 



 dalšími formami podpory napomáhat uživatelům služeb jejich vlastní snaze o 

sebevyjádření, převzetí odpovědnosti za sebe sama, rozvoji samostatnosti v běžných 

každodenních činnostech 

 

 V roce 1999 jsme uspořádali dvoje Dialogy, víkendové pobyty ve Filipově v severních 

Čechách, a na ně navazující diskuse v prostorách sdružení s účastníky a s jejich rodiči. Mimo 

to proběhla třídenní prázdninová akce pod stany. 

 Zatímco podstata pravidelných setkání nazvaných Odpolední čaje, které probíhaly 

začátkem roku, byla ryze společenská, od podzimu pořádaná diskusní odpoledne již byla 

postavena na principech self advocacy hnutí. Její účastnici, tzv. sebeobhájci, si pro setkání 

zvolili název Společenské podvečery a z jejich rozhodnutí a zájmu probíhají každý týden. 

 Individuální pomoc směřující k rozvoji soběstačnosti v každodenních činnostech 

praktického života byla zájemcům poskytována v rámci tzv. Večerní školy samostatnosti, 

obsahující učení i praktický trénink získaných dovedností. Zúčastnila se jí asi desítka klientů 

sdružení. Mimoto jsou prvky tréninku soběstačnosti součástí každého individuálního plánu. 

Do tréninku jsou intenzivně zapojeni dobrovolníci, bez nichž by realizace programu byla 

výrazně omezena. 

 V rámci programu Volný čas se věnovalo zhruba 10 dobrovolníků vyhledávání a 

doprovodům na aktivity, které si sami uživatelé tohoto programu zvolili. Součástí programu 

Volný čas bylo podzimní hrabání listí jírovce napadeného klíněnkou a péče o nově vysázené 

stromky v ulicích Prahy 2. Výstupem není jen dobrovolně a zdarma odvedená práce, ale i 

příležitost lidí s postižením být přínosem pro společnost a být tak společností vnímáni. 

 
Informační a konzultační servis 
 Všechny služby, které Rytmus poskytuje, jsou v našich podmínkách poměrně nové a 

patří k našim cílům: 

 šířit informace o nových přístupech k lidem s postižením a o moderních službách 

postavených na občanském principu v odborné i širší veřejnosti zejména prostřednictvím 

účasti na seminářích, sdělovacími prostředky atd. 

 předávat informace a praktické zkušenosti studentům vyšších odborných a vysokých škol 

prostřednictvím praxí a konzultací 

 pomáhat lidem s postižením a jejich rodinám zorientovat se ve svých možnostech a získat 

takovou podporu, která jim umožní zapojit se do běžné společnosti 

  

 Na základě zkušeností  získaných ze zahraničí i z již takřka pětileté praxe zajišťoval 

Rytmus několik seminářů o podporovaném zaměstnávání, například pro Agenturu 

neziskového sektoru, Informační centrum Rašovice a pro pracovníky MPSV zprostředkoval 

seminář norského specialisty na podporované zaměstnávání Pala Havorsena. 

 Mimo to Rytmus prezentoval své zkušenosti s podporovaným zaměstnáváním 

například na Psychopedické konferenci v Praze, v rámci setkání členů Americké hospodářské 

komory, v rámci Semináře o podporovaném zaměstnávání s účastí zástupců evropské a 

světové asociace podporovaného zaměstnávání. 

 Nadto Rytmus zajistil seminář pro posluchače 5. ročníku speciální pedagogiky 

Pedagogické fakulty UK a poskytoval konzultace pro diplomové práce studentů VŠ a VOŠ. 

 V rámci našich snah o prosazení individuální integrace dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami do povědomí odborné i širší veřejnosti jsme se podíleli na uspořádání 

řady seminářů k tomuto tématu, šlo například o semináře v České křesťanské akademii, pro 

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, pro učitele některých ZŠ a další. 



 Individuálně se v roce 1999 na sdružení obrátilo cca 100 zájemců o odborné 

konzultace a širší informace k problematice integrace do běžného života. 

Skladba tazatelů 

studenti 10 

jiné organizace 29 

rodiče 21 

SPC  8 

lidé s postižením 19 

základní školy  8 

jiné  2 

celkem 97 

 

Témata poskytnutých konzultací 

osobní asistence  2 

odlehčovací služby - možnosti doprovodu do a ze školy  8 

pracovní uplatnění 24 

informace pro rodiče o výběru školy pro integraci   9 

třídní asistence - jak sehnat asistenta, prostředky na jeho mzdu, jakou 

formou jej zaměstnat 

21 

jiné 23 

konzultace k diplomovým a seminárním pracím studentů 10 

celkem 97 

 

 

Odlehčovací služby rodinám 
 V rodinách je často péče o dítě s postižením mezi rodiči přesně rozplánována. K tomu, 

aby rodina přestala být schopná o dítě pečovat, stačí například aby jeden z rodičů onemocněl. 

Přílišná zátěž rodinu ohrožuje a navíc zvyšuje pravděpodobnost, že rodiče budou donuceni 

umístit dítě do týdenního nebo celoročního zařízení. 
 

Cílem programu v roce 1999 bylo: 

 pomoci rodinám pečujícím celoročně o dítě s těžším postižením zachovat běžný styl 

života, zejména umožnit rodičům chodit do zaměstnání 

 zajistit přechodnou pomoc v čase krize - např. nemoc pečujícího člena rodiny apod. 

 umožnit oddych během školních prázdnin 

 

 Rozsah našich služeb byl v roce 1999 omezen časovými možnostmi pracovníků na 

civilní službě. 

 

Služby byly v rámci programu poskytovány v těchto oblastech: 

doprovody 17 rodin 

prázdninové hlídání 5 rodin 

prázdninové hlídání a 

doprovody 

3 rodiny 

celkem 25 rodin 

 
Většinou bylo důvodem žádosti o doprovody a prázdninové hlídání zaměstnání obou rodičů. 

 



Financování činnosti sdružení Rytmus 
 

Občanské sdružení Rytmus je nestátní nezisková organizace, jejíž činnost je financována 

z více zdrojů. Hlavním zdrojem příjmů jsou dotace a granty od státu a obcí. Významné jsou 

příspěvky nadací, určené na pokrytí nákladů na služby pro konkrétní osoby, a jejich granty na 

podané projekty. Využíváme také dotací na mzdu uchazečů úřadů práce při zřízení 

společensky účelného pracovního místa. Část peněz je získávána formou sponzorských darů, 

ať už finančních či věcných. 

 

 

Dotace státu a obcí  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – 293.800 Kč na mzdy  

 Magistrát hlavního města Prahy – 200 000 Kč na provozní náklady  

 Městská část Praha 2 - 10 000 Kč na proplacení služeb pro občany MČ 

 Praha 5 - 20 000 Kč na proplacení služeb pro občany MČ 

 Praha 6 - 66 500 Kč na proplacení služeb pro občany MČ 

 Praha 9 - 4 000 Kč na proplacení služeb pro občany MČ  

Celkem 594 300,- Kč 

 

 

 

Granty nadací 

 Nadace Jedličkova ústavu – 300 000 Kč na asistenci  

 Nadace Dětský mozek, program Autismus – 140 000 Kč na asistenci  

 Nadace Rozvoje občanské společnosti z PHARE Programu rozvoje občanské společnosti 

Komise Evropské unie – 54 000 Kč (1.část grantu) na projekt Podporované zaměstnání 

v regionech a 55 000 Kč (2. část grantu) na projekt Sami za sebe  

 Evropské společenství – Program LIEN – 160 800 Kč na projekt Podpůrné prvky a 

metody pro úspěšné začleňování dětí s postižením do běžných ZŠ  

 Česká rada humanitárních organizací – 55 000 na Dialogy a Job Klub  

 Nadace Charty 77, Konto BARIÉRY – 58 800 Kč na asistenci a doprovody  

 Střecha - 4.900 Kč  

 

 

Soukromí sponzoři – finanční dary 

 Rodina Jamese Horstkampa – 115 000 Kč – na mzdy  

 Pentaur Plus – 10 000 Kč  

 Jana Kučerová - 7 000 Kč na asistenci  

 Zdenka Hofmanová – 3 000 Kč  

 Architektonický ateliér – Irena Friedmanová – 2500 Kč 

 

Soukromí sponzoři – věcné dary a služby 

 R-PRESSE – sleva na inzerci  

 Copy General – kopírovací služby v hodnotě 25 450 Kč  

 Bohemia.net, a.s. – bezplatné připojení na Internet v ceně 6 615 Kč 

 Network Media Service s.r.o. - zdarma umístění webových stránek  



 Informační centrum podnikatelů – zdarma DÚPP  

 Komwag – zdarma odvoz domovního odpadu v ceně 6 615 Kč  

 LMC Jobs – inzerce zdarma  

 MAFRA, a.s. – sleva inzerce  

 Pratr – časopis Personál zdarma 

 Ton a.s.Bystřice p.Hostýnem - sleva na stůl 

 Trexima – aktualizace softwaru zdarma  

 Annonce, k.s. – pondělní vydání Annonce zdarma  

 Personnel Select – zdarma konzultace  

 Lichtenbergovo pekařství – občerstvení pro seminář zdarma  

 Milada Gaidošová – cena pro učitele  

 Sociální politika – časopis zdarma  

 Magicware s.r.o. – software zdarma  

 MK-Servis – bezplatná účast na semináři  

 Petr Neubert – grafický návrh letáku – zdarma  

 Milada Vondráčková – korektury zdarma  

 Dáša Kubová – papíry do kopírky  

 

 

Zaměstnavatelé zapojení do Podporovaného zaměstnání a tranzitního programu  
 

Ad Hoc  

Auto Krásný 

Bohemia Bagel  

Central European Food - Dunkin Donuts 

CT - net  

Delvita  

Domov důchodců Praha 6 

Eneco 

Euro reality 

Globus  

Integrační centrum  

Job Shop  

KFC  

Lichtenbergovo pekařství   

Mateřská škola Praha 8 

Mc Donald's  

Městská knihovna Praha 

Ministerstvo financí ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Odkolek  

Personnel Select  

Pradlenka u Pokorných 

Price Waterhouse  

PŠ Rooseveltova  

RST tiskárna 

RTA Monitoring 



Send  

Soft Mail 

Tempo Team 

 

Za spolupráci, podporu a přízeň v roce 1999  

děkujeme spřáteleným organizacím: 
 

Speciálně pedagogické centrum Vertikála 

Pomocná škola Rooseveltova 

Speciálně pedagogické centrum při Jedličkově ústavu 

SPIN, sdružení pro videotrénink interakcí 

Pražská organizace vozíčkářů 

Máme otevřeno? 

SPOLU   

Babkova společnost Horní Poustevna 

DAR - Středisko pomoci dětem a rodičům 

Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci 

Středisko asistence 

Sdružení rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 

Dobrovolnické centrum 


