
Milé kolegyně a kolegové,  
děkujeme vám všem za práci v celém minulém roce. 
 
 
Milí dobrovolníci, 
vážíme si toho, že jste si pro svou dobrovolnou práci vybrali naši organizaci. 
 
 
Vážení sponzoři a  správci veřejných prostředků, 
s podporou, kterou jste nám poskytli jsme se snažili nakládat efektivně a  užívat ji  
v souladu s dohodnutými podmínkami. Děkujeme. 
 
 

Pavla Baxová 
 
 
 
 
 

Posláním o.s. Rytmus je poskytovat lidem s postižením takovou podporu, 
aby mohli pracovat, vzdělávat se a žít v běžném prostředí mezi svými 

vrstevníky. 

 
 
 
 
V roce 2002: 

 
 

Činnost o.s. Rytmus byla po celý rok 2002 rozdělena do tří základních programů: 
Agentura pro podporované zaměstnávání, Škola pro všechny a Sami za sebe. 
 
 

� V Praze využilo služeb Agentury pro podporované zaměstnávání asi  50 
uživatelů, bylo uzavřeno 17 pracovních smluv. Služeb agentury v Chrudimi 
využilo 29 uživatelů, v Písku 26 a  v Litvínově 24. 

 
 

� Ke dni 30.6.2002 byl úspěšně  ukončen pilotní projekt „Ověření komplexu 
služeb podporovaného zaměstnávání v ČR“, zahájený v prosinci 2000, který 
byl financován z prostředků PALMIF v rámci programu EU Phare. 

 
� V rámci Evropské iniciativy EQUAL zaměřené na předcházení diskriminaci a 

nerovnostem v zaměstnání jsme byli vybráni pro realizaci projektu 
„Podporované zaměstnávání – rozšíření metodiky, národní a evropská 



spolupráce“. Projekt je od října 2002 v tzv. rozvojovém partnerství realizován 
se 30 partnery v ČR (státní instituce,  neziskové organizace, úřady práce, 
univerzity, odborné školy a městské úřady) a  se třemi partnery zahraničními – 
Belgií, Holandskem a Finskem. 

 
Na přípravě projektu jsme měli tu čest a potěšení pracovat půl roku         
s Martinem Šrámkem. Martin v červnu 2002 tragicky zahynul. 

 
 

 
 
� Při realizaci Tranzitního programu ze školy do práce jsme začali spolupracovat 

se speciálními školami V Olšinách a Josefská. 
 

 
� V programu Škola pro všechny byla realizována (ve spolupráci s o.s. SPOLU a 

Pedagogickou fakultou UP Olomouc) řada aktivit směrovaných k řešení 
legislativních a finančních problémů asistence ve třídách. 

 
� V listopadu byla zorganizována  k tématu „Integrace“ konference pro ředitele 

základních , SPC a učitele. Přizváni byli i zástupci pražského Magistrátu  a 
některých dalších organizací, které se zabývají podobou problematikou.  

 
� Z našeho podnětu byla ustanovena meziresortní komise, složená ze zástupců 

MPSV a  MŠMT, která se měla pokusit domluvit na řešení problémů 
s financováním asistentů. Proběhlo několik jednání, kterých jsme se zúčastnili i 
my a zástupce o.s. Spolu.  Celá „akce“ ztroskotala na personálních změnách 
na MPSV. 

 
� Všechny děti v programu Škola pro všechny pokračovaly s asistencí ve výuce 

ve škole. 
 

 
� Po dohodě s vedením Jaboku byl poprvé realizován výběrový seminář 

s názvem „Třídní asistent ve třídě s integrovaným žákem“. Semináře se 
zúčastnilo asi 20 studentů. Témata jejich závěrečných prací byla stanovena 
kolegyněmi z SPC Vertikála a slouží jako studijní a informační materiál třídním 
asistentům, kteří pracují v letošním roce. 

       
 

� Pod záštitou MŠMT se uskutečnil již 4. ročník Ceny Martina Palase. Byly na 
něm  předány 3 hlavní ceny, které nám pomohl opatřit bývalý kolega Martin 
Hůla.  

 
� V programu Sami za sebe jsme se pokusili o zintenzivnění práce s rodinami 

uživatelů formou čtvrtletních tématických schůzek. Na některá setkání byli 
pozváni i externí odborníci, např. PhDr. Bohumila Baštecká.  

 



� Byly zavedeny výcviky a pravidelné schůzky dobrovolníků pro program Sami za 
sebe. 

 
� Několikrát za rok proběhly výcviky asistentů, které byly nabídnuty i dalším 

organizacím.  
 

� Začala se scházet Rada o.s. Rytmus. Jejími členy byli zvoleni: Marie Černá, 
Eva Klípová, Milan Polívka a  Daniela Brůhová. Předsedou pan Ivan Kolář 
z Asociace občanských poraden. 

 
 

� K 31.12. 2002 se  od o.s. Rytmus odloučilo pracoviště v Písku a začalo 
samostatně fungovat pod názvem Mesada (španělsky podpora). 

 
� Dvě pracovnice o.s. Rytmus se zapojily  do projektu MPSV „Pilotní inspekce 

kvality sociálních služeb“, když předtím prošly školením ve Velké Británii i u 
nás. 

 
 

� Společně se Společností  Duha jsme se podíleli  na projektu Access jako 
partneři Nadace Krajina harmonie (Slovensko). V rámci tohoto projektu vznikla 
v Žilině Agentura sociálních služeb, která poskytuje služby chráněného bydlení 
a podporovaného zaměstnávání. 

 
� Pracovním setkáním v Rakousku byl ukončen  mezinárodní projekt v rámci 

programu Leonardo da Vinci: Kvalita v praxi, který hodnotil kvalitu 
podporovaného zaměstnávání z pohledu různých zájmových skupin.  

 
� V průběhu roku pokračovala naše účast v dalším projektu v rámci programu 

Leonardo da Vinci: Stepping stones. Postupně vznikla první část počítačového 
programu, který bude sloužit lidem s mentálním postižením při jejich orientaci 
ve světě práce a zaměstnání. 

 
 

� Během podzimu se uskutečnila poprvé  návštěva finských  partnerů projektu 
Equal. Setkali se s několika zástupci pracovních skupin, které se utvořily 
v rámci projektu. Snahou bylo vzájemně se informovat a hledat oblasti 
společného zájmu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaměstnanci o.s. Rytmus v roce 2002 

* Abramčuk Filip * Adamčíková Janka * Balda Aleš * Baxová Pavla * Benešová 
Kateřina * Berec Štefan * Borzová Martina * Bulíková Božena * Čechová Petra * 
Čechová Věra * Dolečková Iva * Dražilová Klára * Ederová Michaela * 
Eisenhammerová Tereza * Eisner Petr * Fedurcová Květa * Fiřtíková Petra * 
Fišerová Eva * Fošenbauerová Jana * Fryšová Iva * Hadinec Jakub * Hamáčková 
Tereza * Hašková Renata * Hrušková Hedvika * Hrychová Dana* Hubatová Jana * 
Hůla Martin * Chaloupková Lada * Jurášová Romana * Kačaba David * Kalfus 
Radek * Klánová Vendula * Knetlová Petra * Koryta Vojtěch * Košák Pavel * 
Košťáková Jana * Kudláčková Karolina * Kuncová Pavla * Lachoutová Karolina * 
Marková Renata * Merhaut Michal * Otteová Flora * Petřík Jan * Pilčíková Ilona * 
Plíšková Jana * Plívová  Markéta * Plšková Eva * Průšová Dana * Rajdlová 
Martina * Rysová Dagmar * Skamenová Jana * Simandlová Hana * Svobodová 
Tamara * Škochová Lucie * Šrumová Ilona * Štajfová Magdalena * Štědrá Vanda 
* Švajglová Jana * Šverma Luděk * Takadžjan Monika * Trampotová Martina * 
Troška Milan * Ungerová Eva * Vaculíková Jana * Vích Leoš * Vodička Ondřej * 
Vojíková Petra * Vojnarová Eva * Vondráčková Milada * Závodská Hedvika * 
Zelená Marcela * Zelenková Martina * 

Zaměstnavatelé zapojení v PZ v roce 2002 a typy 
prováděných prací 
 

Agentura pro podporované zaměstnávání Praha: 
 
Acces Marketing a.s. – úklidové práce 
Balírny RONEX – kompletace zboží 
Bohemia Bagel – čištění a úprava zeleniny, lepení štítků 
Centrum pro současné umění Praha o.p.s. – ukládání dat do počítače 
Církevní speciální škola Don Bosco – uklízeč 
Český úřad bezpečnosti práce – zapisování návštěv, přepojování telefonů 
Delvita – doplňování pečiva do regálů, mytí regálů, doplňování zboží 
Dětské centrum Diakonie ČCE – příprava svačin, roznášení obědů, úklid kuchyňky, mytí 
nádobí, péče o květiny, doprovod dětí na WC 
Domov Dana – vychovatel v mimoškolském zařízení 
Domov Sue Ryder – pomocné ošetřovatelské práce 
Dunkin Donuts – zdobení koblih, doplňování pečiva do regálů 
Golden Clean – balení vyčištěných oděvů 
HORTIM  velkoobchod ovoce, zelenina – pomocné práce ve skladu 
Ikea – lepení štítků, vybalování zboží 
Integrační centrum – příprava a roznášení jídla, spravování prádla 
Job Shop – řazení formulářů, přepis dat 
Julius Meinl – doplňování zboží do regálů 
Kaufland ČR – pomocné práce při výkupu lahví a úklidu 
KFC – hosteska 
Křesťanské centrum Kamínek – úklid 
Lichtenbergovo pekařství – manipulace s pečivem, mytí přepravek 
Liminelita Praha – vytírání, zametání, utírání prachu, vynášení odpadků, hosteska 
Makro – doplňovač, manipulant 



Mateřská škola Zeleneč – pomoc s dětmi, úklidové práce  
McDonald`s – příprava salátů, úklidové práce 
Mervartovo pekařství  – výroba a plnění cukrovinek a zákusků 
Městská knihovna – katalogizace 
M-market Ivan Machoň – doplňování zboží 
MPSV Praha – lepení štítků, nadepisování obálek, stříhání etiket, úklid časopisů 
Newton Information Technology – práce na počítači 
Odkolek – skládání chleba do přepravek, příprava těsta 
Ostraha Mašek a spol. – strážný 
Potraviny Jezerka – doplňování zboží do regálů 
Prague Art Collection – zametání a vytírání podlahy, utírání prachu z regálů 
Price Waterhouse Coopers – skartování, doplňování kopírek 
PŠ Rooseveltova – přivážení obědů, pomoc školníkovi, hry s dětmi v družině 
Radek a spol. – pomocné práce ve skladu 
Restaurace U Procházků – pomocné práce při úklidu 
Restaurace, vinárna Starochodovská – pomocná kuchařka 
RST tiskárna s.r.o. – vybalování, skládání triček 
Sedistra – pomocné práce v tiskárně 
Send – třídění a balení tiskovin 
SOU obchodu a služeb, Hotel Pramen  – uklízečka-pokojská 
Speciální MŠ Sluníčko – pomoc s dětmi a při hipoterapii 
Všeobecná fakultní nemocnice – pomocné práce ve stravovacím provozu 
Vyšší odborná škola JABOK – pomocné práce v knihovně 
Warner Lambert  – řazení dokumentů, skartování, razítkování, doplňování dat 
Zahradnictví Tomek – pomocný zahradník 
 

Agentura pro podporované zaměstnávání Chrudim: 
 
BELLAZI COMPANY LTD, Heřmanův Městec – pomocný dělník  
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim – úklidové práce, masér  
Evona Chrudim – úklidové práce, třídění a zpracování odpadu, venkovní úklidové práce, 
manipulant  
FALCO Slatiňany – pomocný dělník ve výrobě  
Jaroslav Horník, soukromý rolník Řestoky – krmič, traktorista  
Mateřská škola, Heřmanův Městec – pomocná síla 
Mateřská škola, Chrudim – uklizečka 
Město Chrudim – operátorka, údržbářské a opravářské práce 
Rudolf Kmoch spol. s r.o. Pardubice – pomocné práce, úklid venkovních prostor, 
stavební dělník  
SPID handicap Pardubice – řidič (svoz handicapovaných - vozíčkářů) 
TEST Praha, pracoviště Pardubice – úklidové práce  
VEST Chrudim – pomocná práce v kuchyni  
 
 

Agentura pro podporované zaměstnávání Litvínov: 
 
7.ZŠ Most – pomocný školník/údržbář 
IFK-František Koňařík Litvínov – administrativní pracovnice 
Sportovní soukromá základní ZŠ – vrátný, hlídač šaten 



Coménia consult Most – správce certifikační sítě-práce s PC 
Mc Donald's Most – úklidové práce, pomocné práce 
Fast Hypo Praha, pracoviště Most - servisní marketingový pracovník 
Heros Group Most - pracovník ostrahy 
Jova Lom Václav Hlaváč - vrátný, topič / strážný 
Městská knihovna Litvínov – doplňkové práce v knihovně 
MIUS traiding Teplice - tvorba internetových produktů 
POHODA - M, Meziboří - administrativní pracovník 
ProOFFICE Most-Čepirohy – vrátný 
Severografia Most-Velebudice – dělnice v knihárně, dělník v knihárně 
Snaha, kožedělné družstvo Teplice, pracoviště Most – šička 
SPAR Praha, pracoviště Most – spojovatelka 
Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - vrátný, hlídač šaten / zahradník 
Správa domů Litvínov – domovník 
Tanea Most - dělník v dřevovýrobě 
Technické služby Litvínov, pracoviště koupaliště Hamr - plavčík / dělník čištění města 
Vogel electric Most – skladník 
 
 
Agentura pro podporované zaměstnávání Písek: 
 
AMTEK PRECISION ENGINEERING CR – operátor výroby 
Centrum služeb pro zdravotně postižené – administrativní pracovník 
Cukrárna a pekárna GAIGHER – pomocná síla 
Červený kříž, oblastní spolek Písek – pomocné práce v kuchyni 
ESAKA truhlářství – pomocný dělník 
HYPERNOVA (AHOLD CR) – skladník, prodavač 
JIPEX – dělník 
Karel Čermák – úklidové práce 
KMB nábytek – obsluha NC soustruhu 
Město Milevsko – pomocná pečovatelka 
Městské služby Písek – pomocná administrativní síla, pomocný dělník 
MŠ Sluníčko – pomocná vychovatelka 
Nemocnice Písek – skládání prádla 
OÚ Zvíkovské Podhradí – dělník 
Pekárna Polanský Protivín – pomocná pekařka 
SODEXHO Milevsko – pomocná kuchyňská síla 
SODEXHO Písek – pomocná kuchařka 
Truhlářství Frýbort – pomocné truhlářské práce 
Zelenina ARA – pomocný skladník 
ZŠ Tylova – pomocné kuchyňské práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sponzoři, dárci a příznivci v roce 2002: 

Finanční dary 
Diplomat’s Ladies Association (na asistenci a další služby) 
Chemopetrol a.s. Litvínov 10 000,- (na provoz Agentury pro PZ Litvínov) 
Ing. Radim Bárta, Pardubice 24.000,- (na provoz Agentury pro PZ Chrudim) 
Nadace Dětský mozek (příspěvky na asistenci) 
Nadace Charty 77, Konto Bariéry (příspěvky na asistenci) 
Nadace Jedličkova ústavu (příspěvky na asistenci) 
Nadace VIA z prostředků British Know-How Fund (příspěvek na Cenu Martina Palase) 
NROS/ČT „Pomozte dětem“ (na projekt Škola pro všechny) 
PALMIF - Evropská unie z fondu Phare (na pilotní projekt Podporované zaměstnávání) 
Plazík s.r.o. (příspěvky na Dialogy) 
VDV – Nadace Olgy Havlové (na vzdělávání asistentů ve třídách) 

Dotace státu a obcí  
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Magistrát hlavního města Prahy  
Městské části Praha 1, Praha 2, Praha 6, Praha 10, Praha 13 na proplacení služeb pro své 
občany  

Věcné dary a služby 
Adecco (zdarma personální služby) 
Annonce (bezpatné poskytnutí pondělních vydání) 
Copy General (kopírovací služby zdarma) 
ČSOB (trička, hrnky a kancelářské potřeby zdarma) 
Grisoft Software (licence na antivirový program zdarma) 
HSW Signall (zdarma informační tabule) 
Ing.arch.Irena Friedmannová (poradenský servis zdarma) 
Komwag (bezplatný odvoz domovního odpadu) 
LAN-Projekt (licence na software zdarma) 
Lidové noviny (sleva na inzerci) 
Master Pack s.r.o. (bezplatně počítač s příslušenstvím) 
M Catering  (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) 
Prodtp. Milan Mžourek (digitální tisk a DTP práce zdarma) 
Rádio1 (bezplatné odvysílání reklamních spotů) 
R.A.L. Vladislav Lipovský (tužky na Cenu Martina Palase, diáře na rok 2003 a další 
odměny pro dobrovolníky zdarma) 
Redakce Sociální politika (bezplatné poskytnutí časopisu) 
Zásobování kanceláří s.r.o. (kancelářské potřeby se slevou) 
 
 
 

 
 
 


