
Výroční zpráva za rok 2001 
Základní údaje: 
 
Číslo a datum registrace na MV ČR: II/s-OS/1-24 368/94-R 26.4.1994 

Sídlo: Bruselská 16, 120 00 Praha 2 

Tel./fax: 224255819, 224251610 

e-mail: rytmus@bohem-net.cz 

http:// rytmus.nms.cz 

IČO: 61383783 

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 2, Italská 2, č.ú. 27-2285770277/0100 

Statutární zástupce: Mgr. Pavla Baxová, předsedkyně sdružení 

Představenstvo k 31.12.01: 

Pavla Baxová 

Martin Šrámek 

Posláním os Rytmus je poskytovat lidem s postižením  takovou podporu, aby mohli 
pracovat, vzd ělávat se a žít v b ěžném prost ředí mezi svými vrstevníky. 

Cíle činnosti os Rytmus: 
� Informovat občany s postižením o možnostech, které mají, a poskytovat jim takové 

služby, aby mohli využívat příležitosti srovnatelné se svými vrstevníky v oblasti vzdělání: 
• podporovat rodiče při jednání se školami, úřady a dalšími institucemi a zajišťovat 

konkrétní služby pro začleněné děti a školy, které navštěvují děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

• propagovat myšlenku integrace a rozšiřovat informace o způsobech začlenění dětí 
s těžším postižením mezi vrstevníky do běžných škol 

pracovního uplatn ění: 
• poskytnout zájemcům s postižením nebo jiným znevýhodněním takovou podporu, 

která jim umožní najít a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce  
• na otevřeném trhu práce zajistit pro uchazeče s postižením zaměstnání, které bude 

v souladu s jejich představami o vlastní kariéře 
• studentům speciálních škol umožnit formou praxí vyzkoušet zaměstnání v běžném 

prostředí, respektive zajistit jim pracovní místo po ukončení školy 
• prosazovat Podporované zaměstnávání jako službu hrazenou ze zdrojů na aktivní 

politiku zaměstnanosti 
• zvyšovat povědomí veřejnosti o principech podporovaného zaměstnávání 

praktického života a volného času:  
• podpořit osoby s mentálním postižením v rozvoji samostatnosti, soběstačnosti a 

schopnosti rozhodovat a nést zodpovědnost za svůj život  v co nejvyšší možné míře, 
snižovat míru jejich závislosti na nejbližším okolí i sociálních službách 

• podporovat vznik a rozvoj skupin směřujících k emancipaci lidí s mentálním 
postižením v jejich postavení v rodině i ve společnosti 

• na základě požadavků a přání jednotlivých lidí s postižením a podle individuálních 
plánů zajistit nácvik činností každodenního života  

• zprostředkovat pomoc dobrovolníků jako podpůrnou aktivitu při využívání běžných 
možností trávení volného času 

• zajistit osobní asistenci jako návaznou službu pro lidi s těžším postižením, kteří již 
prošli službami v časově omezených programech. 

� Zlepšovat postoje společnosti k lidem s postižením 



 
V souladu s těmito cíli rozvíjelo občanské sdružení Rytmus svou činnost i v roce 2001: 
 
� Loni jsme se velkou organizací teprve stávali, v tomto roce jsme se jí stali i z hlediska 

příslušných úřadů, změnili jsme externí účetní firmu, tým pracovníků os Rytmus byl 
obohacen o psycholožku, personálně-organizační pracovnici a uklizečku. 

� Naše činnost prošla úspěšně hodnocením MPSV z hlediska kvality poskytování služeb. 
� V rámci dalšího vzdělávání pracovníků byly zavedeny pravidelné supervize společně se 

Střediskem asistence a Duhou a proveden výcvik v supervizi. Ke zlepšení přímé práce 
s lidmi se pracovníci zúčastnili například semináře ve Fokusu a absolvovali některé 
přednášky externích lektorů u nás. 

 
� Největším projektem sdružení v roce 2001 byl pilotní projekt „Ov ěření komplexu 

služeb podporovaného zam ěstnávání v ČR“,  podpořený z Fondu aktivních opatření 
trhu práce Palmif, jehož byl OS Rytmus předkladatelem. Projekt je dlouhodobý, skončí 
v červnu 2002. Je financován z dotace PALMIF v rámci programu EU Phare a částečně 
z prostředků MPSV – asi 25%. Pro klienty vedené v registru úřadu práce je služba 
postavena na principu rekvalifikace, pro ostatní klienty jsou náklady na služby 
podporovaného zaměstnávání hrazeny z jiných zdrojů (granty, sponzorské dary, dotace). 
Partnery projektu jsou úřady práce – Praha, České Budějovice, Olomouc, Děčín, Most, 
Chrudim, Písek a agentury pro podporované zaměstnávání - o.s. Rytmus - Chrudim, 
Litvínov, Písek, Praha, o.s. Koník - České Budějovice, o.s.  Spolu - Olomouc, Agentura 
Pondělí - okr. Děčín. 

- Cíle projektu:  
• zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením zapojením na otevřený trh 

práce 
• ověřit komplex služeb podporovaného zaměstnávání v podmínkách České 

republiky 
• ověřit upravenou norskou metodiku podporovaného zaměstnávání v ČR 
• ověřit standardy pro podporované zaměstnávání  

Cílová skupina projektu jsou lidé, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni tak, že 
potřebují pro nalezení a udržení pracovního místa dlouhodobou podporu přímo na 
pracovišti a jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti nejsou dostačující. 
Hlavní výstupy projektu, dosažené  k 31.12.2001: 

      Předpoklad Skutečnost Rozdíl 
           projektu       +  - 
 

Vytvoření tech.-org. míst v agenturách      16       22       +    6 
 
Vytvořená místa pro osoby s TZP       35       76           +  41 
 
Školení pracovníků agentur        16       32        +  16  
 
Zaškolení osob se ZPS na otevř.trhu práce     105     267       +  162 
 
Hlavní výstupy předpokládané projektem byly splněny a předpokládaný počet 
vytvořených míst i proškolených osob byl překročen. 
V rámci projektu byla po 3 měsících ukončena spolupráce s organizací Pohoda M, s. 
s r.o. v Meziboří a vzniklo další regionální pracoviště os Rytmus - Agentura pro PZ 
Litvínov, kde začalo pracovat 5 kolegyň. 
Rozšířil se pracovní tým o nové spolupracovníky v Agentuře pro PZ Praha i 
v regionálních agenturách. Byla uspořádána 4 pracovní setkání, v červenci v Praze 
proběhl dvoudenní seminář o PZ jak pro účastníky pilotního projektu tak pro externí 
zájemce. 

  



� regionální pracovišt ě: 
Agentura pro podporované zaměstnávání Chrudim 
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV. 
Tel./fax: 469 621 599 
e-mail: rytmus.cr@centrum.cz 
- počet klientů za rok 2001 převýšil 40, bylo uzavřeno 9 pracovních smluv, skvěle se 

spolupracuje s lidmi ve státní správě, problém je s dopravou klientů a za 
zaměstnavateli - není levná a hlavně je dopravní obslužnost nedostatečná 

 
Agentura pro podporované zaměstnávání Litvínov 
Mostecká 21, 436 01 Litvínov 
Tel./fax: 035/7732807 
e-mail: rytmus.litvinov@quick.cz 
- v roce 2001 byla zahájena spolupráce se 49 zájemci, uzavřeno 7 pracovních smluv, 

navázána vynikající spolupráce s úřady práce a městskými úřady v Mostě i 
v Litvínově, APZ Litvínov je jediná organizace v oblasti s tak vysokou 
nezaměstnaností, jakou je Mostecko, která tyto služby poskytuje, problémy jsou 
zejména s financováním dopravy. 

 
Agentura pro podporované zaměstnávání Písek 
Nábřeží 1. Máje 2259, 397 01 Písek 
Tel./fax: 0362/215250 
e-mail: rytmus.pi@volny.cz 
- v roce 2001 přibylo 15 nových klientů, o dva se zvýšil i počet nových zaměstnavatelů, 

vztahy s pracovníky oddělení trhu práce a rekvalifikací na Úřadu práce v Písku jakož i 
spolupráce s Praktickou školou v Písku se prohloubily a zůstávají na výborné úrovni.  

 
 
 

� Získali jsme dotace z ÚP na několik pracovníků v rámci SÚPM nebo VPP, kteří pracují 
jako asistenti 

� Účastníme se dvou mezinárodních projekt ů vzniklých za podpory Evropské Unie v 
rámci programu LEONARDO:   

KVALITA V PRAXI – Podporované zaměstnávání z pohledu jednotlivých zájmových 
skupin, který má za cíl: 
- Zlepšit metody PZ v různých evropských zemích 
- Určit odpovídající kritéria kvality v PZ z pohledu různých zájmových skupin (lidé 

s postižením, jejich pracovní asistenti a konzultanti, státní správa, zaměstnavatelé 
atd.) 

- Vytvořit nástroje na průběžné hodnocení PZ 
- Projekt trvá od ledna 2001 do srpna 2002 a účastní se ho organizace ze zemí 

s rozdílným stupněm rozvoje Podporovaného zaměstnávání: 
- Česká republika ● Maďarsko ● Norsko ● Rakousko ● Španělsko ● Velká Británie 

 
STEPPING STONES – Krok za krokem – Příprava lidí s mentálním postižením 
hledajících zaměstnání, jehož cílem je  
- Vytvořit softwarový program vhodný pro lidi s MP a s jeho pomocí zvýšit 

dovednosti a kompetence lidí s MP, kteří jsou běžně z práce a pracovního 
tréninku vylučováni. 

- Vyzkoušet a poté distribuovat tento nástroj agenturám pracujícím s lidmi s MP, 
aby mohl být užíván při práci s nimi, např. při vytvoření jejich pracovního profilu. 

- Projektu se účastní Rytmus(ČR), Ajuntament de Granollers (Španělsko)-FAMR, 
STAKES (Finsko)-Medibit Foundation (Maďarsko)- EISS, University of Kent, 
Spectrum Day Services, Pavillion Publishing (Velká Británie). 

 



� Začali jsme se připravovat na účast v projektu Evropské Unie Equal - Iniciativa Evropské 
unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání, ve kterém 
Rytmus předkládá projekt „Podporované zaměstnávání – rozšíření metodiky, národní a 
evropská spolupráce“ se třiceti partnery v ČR (státní i nestátní neziskové subjekty 
různého zaměření, jiná občanská sdružení, úřady práce, univerzity a odborné školy, 
městské úřady a další) a čtyřmi partnery zahraničními. 

 
� Činnost v rámci jednotlivých program ů: 
� Podporované zaměstnávání (PZ) a tranzitní program (TP) 

- první účastníci programu úspěšně ukončili svou účast, ale protože vzhledem 
k závažnosti svého postižení potřebují trvalou podporu osobního asistenta, přešli 
do programu Sami za sebe, který jim tuto pomoc zajistil – z důvodu neexistence 
jiné možnosti tak byla řešena otázka osobní asistence jako návazné služby 

- vzhledem k návaznosti obou programů došlo ke spojení tranzitního programu 
s PZ, nedošlo k zakotvení TP alespoň jako experimentu MŠMT 

- programu PZ se účastnilo 44 lidí, TP 13 lidí, bylo uzavřeno 18 pracovních smluv, 
10 lidí chodilo na praxi 

- čekací lhůty na zaměstnání se i přes rozšíření týmu pracovníků PZ stále 
prodlužovaly, proto byly zavedeny pravidelné informační schůzky pro zájemce o 
program PZ, aby si tak mohli již předem ujasnit podmínky v konfrontaci se svým 
očekáváním a zároveň aby s námi neztratili kontakt. 

 
� Sami za sebe 

- 2 víkendové výcviky a pravidelné 14ti denní schůzky pro dobrovolníky, poprvé byl 
vyhlášen nejlepší Dobrovolník roku 

- v listopadu byl poprvé uskutečněn Den otevřených dveří programu Sami za sebe, 
určený zájemcům o informace z řad lidí s postižením, jejich rodičů, pomáhajícího 
okolí a neziskových organizací zabývajících se touto problematikou nebo zájemců 
o dobrovolnou spolupráci  

- Účast vedoucí programu na červnové konferenci Inclusion Europe (největší 
evropské setkání „sebeobhájců“) v Bruselu 

- Přednášky ved. programu pro studenty na katedře rodinné výchovy PedF Praha, 
pro stážisty z Německa a Finska 

- začaly besedy pro rodiče na aktuální témata o ne-zbavování způsobilosti k 
právním úkonům, na téma „k rodičům jen na návštěvu“, o partnerství 

- kurzy samostatnosti - ukončeno 6, celkem pro 17 lidí 24 služeb 
- volný čas - ukončeno 2, celkem pro 9 lidí 
- ukončení první skupiny sebeobhájců, scházejí se samostatně mimo os Rytmus, 

vznik další nové skupiny 
- spolupořadatelství konference O nás s námi ve spolupráci s pražskou skupinou 

sebeobhájců (Rytmus, Duha, Drutěva), pravidelná setkání této skupiny v SPMP 
Karlín 1x za měsíc 

- změna koncepce Dialogů, uskutečnily se 4x na sebepoznávací témata: Můj 
adresář, Ve dvou se to lépe táhne, Toulavý autobus, Svět za zrcadlem. 

 
� Podpora rodin s dětmi s postižením: 

- Cca 20 dětí je integrováno v pražských školách s námi zajišťovanou asistencí, 
našly se konečně i školy, které financují asistenty samy 

- Na integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami jsme dostali krásný dar 
od NROS z akce Pomozte dětem a od Asociace manželek diplomatů 

- Počátkem roku se uskutečnila beseda o integraci za účasti Doc. Černé a prof. 
Kohouta – PedF UK Praha, dále například na MÚ v Kladně a několik dalších 

- Přednášky k problémům integrace pro zástupce rodičů, škol, úřadů, například 
v únoru v Přerově a Jindřichově Hradci, v dubnu na Konferenci o poradenství pro 



osoby se specifickými potřebami v Olomouci spolu s kolegyněmi z SPC o 
integraci a podporovaném zaměstnávání, v Rolničce Soběslav a d. 

- 3. ročník Ceny Martina Palase – Nad soutěží i odbornou konferencí, pořádanou 
při slavnostním vyhlášení vítězů, převzalo záštitu MŠMT ČR, v jehož Zrcadlovém 
sále se předávání hlavní ceny – originální litografie, kterou věnoval pan Adolf 
Born – konalo. 

- začali jsme poskytovat asistenci několika dětem s velmi těžkým postižením, které 
jsou žáky Pomocné  školy v Rooseveltově ulici díky příspěvku od MČ Prahy 6. 

 
Vážíme si  toho, že je stále více organizací i jednotlivců, kteří chtějí s naší organizací 
spolupracovat nebo v této  spolupráci pokračovat. 
Děkujeme  za práci všem zaměstnancům Rytmusu, civilákům a dobrovolníkům, kteří nám 
loni pomáhali, Mileně za rady, kolegyním z SPC za odbornou pomoc při každodenní trpělivé 
práci s integrovanými dětmi, panu Pospíšilovi a panu Malému za udržování naší počítačové 
sítě, přátelům z o.s. Villa Vallila, kteří nám umožňují pořádat u nich naše akce a akcičky, 
panu Růžičkovi za krásné kytky, které nám zdobí kanceláře, Martinovi Hůlovi za zapůjčené 
obrazy, Pavle Oriniakové z Koníka za náměty ke spolupráci a členům nově vytvořené Rady, 
kteří byli ochotni podpořit chod a rozvoj organizace. 

Pavla Baxová 
 
Děkujeme dárcům a podporovatelům v roce 2001 za: 
• finanční dary 
PALMIF - Evropská unie z fondu Phare (na pilotní projekt Podporované zaměstnávání) 
NROS/ČT „Pomozte dětem“ (na projekt Škola pro všechny) 
Nadace Charty 77, Konto Bariéry (příspěvky na asistenci) 
Nadace Jedličkova ústavu (příspěvky na asistenci) 
Nadace Dětský mozek (příspěvky na asistenci) 
Diplomat’s Ladies Association (na asistenci a další služby) 
KPMG ČR (příspěvek na Cenu Martina Palase) 
• finanční dotace státu a obcí  
Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Magistrát hlavního města Prahy  
Městské části Praha 1, Praha 2, Praha 6, Praha 10, Praha 11 na proplacení služeb pro své 
občany  
• věcné dary a služby 
Adecco (zdarma personální služby) 
Annonce (bezpatné poskytnutí pondělních vydání) 
Baxa Petr (vybavení kanceláře) 
Born Adolf (hlavní cena pro soutěž o Cenu Martina Palase) 
Copy General (kopírovací služby zdarma) 
Grisoft Software (licence na antivirový program zdarma) 
HSW pro (zdarma informační tabule) 
Informační centrum podnikatelů (zdarma DÚPP) 
Ing.arch.Irena Friedmannová (poradenský servis zdarma) 
Komwag (bezplatný odvoz domovního odpadu) 
LAN-Projekt (licence na software zdarma) 
Lidové noviny (sleva na inzerci) 
M Catering  (zdarma občerstvení pro slavnostní vyhlášení vítězů Ceny Martina Palase) 
Microsoft s.r.o. (bezplatné zapůjčení licencí na programové vybavení) 
Network Media Service (bezplatné umístění webových stránek) 
R.A.L. (diáře na rok 2002 a další odměny pro dobrovolníky zdarma) 
Redakce Sociální politika (bezplatné poskytnutí časopisu) 
SkyNet (bezplatné připojení k internetu) 
Trexima (bezplatná aktualizace Příručky personalisty) 
Zásobování kanceláří s.r.o. (kancelářské potřeby se slevou)  


