
 

 

 
 
 
 
Výroční zpráva za rok 2005 
 
Právní forma: občanské sdružení 
Registrace: II/s-OS/1-24 368/94-R MV ČR ze dne 26.4.1994. 
Sídlo: Bruselská 16, Praha 2, PSČ 120 
Statutární orgán:  ředitelka sdružení Mgr. Pavla Baxová 
Kontakt:  tel./fax: +420 224251610, +420 224255819 
                 e-mail: rytmus@rytmus.org  
                 http://www.rytmus.org      
IČ: 61383783 
Bank.spojení: KB Praha 2, č.ú.27-2285770277/0100 
 

Posláním občanského sdružení Rytmus je poskytovat služby, které umožní 
dospělým lidem a dětem s postižením pracovat a vzdělávat se v běžném 
prostředí, mít příležitosti srovnatelné s vrstevníky. 
 
 
Vážení přátelé,  
předkládám Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření  naší organizace v roce 2005. 
Rádi bychom při této příležitosti poděkovali všem, kteří jste naši práci podpořili finančně, materiálně 
nebo osobní pomocí. 
Hlavní dík za jejich práci patří všem zaměstnancům organizace. 
V roce 2005 se hlavní pozornost soustředila na rozvoj kvality poskytování služby podporovaného 
zaměstnávání, sjednocení metodik a pravidel organizace  a na rozšíření služeb Střediska podpory 
integrace. 
 
Pavla Baxová 
 
 
Účast v projektech 

V dubnu 2005 byl úspěšně dokončen projekt Podporované zaměstnávání - rozšíření metodiky, 
národní a evropská spolupráce, realizovaný od října 2002 v rámci I.kola iniciativy Evropské unie 
EQUAL. Mezi hlavní výsledky projektu patří vydání Souhrnné metodiky podporovaného zaměstnávání, 
vydání skript o možnostech pracovního uplatnění  lidí s postižením a komix pro uživatele služby. 

V průběhu roku začala realizace projektu Podporované zaměstnávání pro sociálně odpovědné 
firmy v rámci II. kola programu iniciativy společenství EQUAL. 

V druhé polovině rolu 2005 jsme začali ve středočeském kraji s realizací projektu Ze školy do 
práce (SROP). 

V září jsme rovněž spustili projekt Rozšíření agentury pro podporované zaměstnávání  
v Chrudimském regionu Globální grant)i 

Jako partneři jsme se účastnili projektu České unie pro podporované zaměstnávání: Vlaštovky do 
ústavů (SROP). 
 
 



    

 
 
 
Organizační jednotky občanského sdružení Rytmus 
 
Agentura pro podporované zaměstnávání Praha 
Bruselská 16, 120 00 Praha 2 
tel./fax: +420 224 251 610 mobil: +420 777 222 388 
e-mail: bruselska@rytmus.org 
 
Zaměstnanci 
Martina Prokopová, Michaela Ederová, Hana Simandlová, Jana Švajglová, Jana Březinová, Klára 
Špačková, Lucka Králová, Reto Linsi, Petr Špaček, Petr Čech, Lubica Šefčíková, Pavlína Pintová 
Dobrovolníci 
Zuzana Šutková, Natálie Mankovecká, Tereza Janoudová, Tereza Kubištová  
 
Vzdělávání – účast na kurzech 
Základní kurz pro PK,  Problematické chování a nácvik nových způsobů jednání, … 
 
Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali naše klienty 
Domov Sue Ryder, o.p.s., Česká správa letišť s.p., Grafton Recruitment s.r.o., Carrefour ČR s.r.o – 
Stodůlky, Anděl, Eden, ČVUT v Praze, Lidl ČR, v.o.s., Psychiatrická léčebna BOHNICE, Larus Viaggi 
Praha s.r.o., Nop-plasty, Eurest, spol. s.r.o., A.L.L.production s.r.o.,McDonald´s – Průhonice, Sparta, 
DIAKONIE Církve bratrské, Fakultní nemocnice v Motole, Tiskový odbor Akademie věd ČR, FN Na 
Bulovce 
 
Počet klientů: 64 
Během roku 2005 jsme poskytovali podporu 44 uživatelům v zaměstnání, z tohoto počtu bylo 
uzavřených 31 nových pracovně právních vztahů (pracovní smlouvy, dohody o provedení činnosti, 
dohody o provedení práce). 
 
Témata Job klubů 
Hygiena a vhodné oblečení na pohovor se zaměstnavatelem, Jak se připravit na pohovor se 
zaměstnavatelem, Vhodné inzeráty a způsoby hledání práce,  Jak si domluvit dovolenou, jak se ptát 
na mzdu? Pracovní rehabilitace, Asistence (kdo je pracovní asistent), Jak hovořit se zaměstnavatelem 
o svém postižení, Proč se bere důchod, jaké jsou druhy důchodů, Jaké druhy práce existují?  
 
Co se nejvíc povedlo 
Projít Auditem kvality PZ a získat značku  vynikající kvalita. 
 
Plány do budoucna 
Zlepšit a propracovat metodiku TP, prolomit ledy ve spolupráci s ÚP. 
 
Významné spolupracující organizace 
Apla, Osa, Máme otevřeno, Dílny Tvořivosti, Asistence, Formika 
Supervize 
Eliška Rothová 
 
V roce 2005 jsme získali finanční podporu z JPD 3, opatření 2.1 na projekt Správná volba, který 
budeme realizovat v příštích 2 letech.   
 
 



    

 
Agentura pro podporované zaměstnávání Dejvice 
Studentská 3, 160 00 Praha 6 
tel.: +420 224 324 639 mobil: +420 777 228 668 
e-mail: dejvice@rytmus.org 
 
Zaměstnanci 
Iva Fryšová, Sylva Červenková, Eliška Havlíková, Barbora Mazancová Vignerová, Zlata Rozínková, 
Kateřina Švecová 
 
Dobrovolníci 
Andrea Lachmanová, Alice Pospíšilová, Hana Janoudová, Reto Linsi, Eva Pilátová, Tereza Kubištová 
 
Vzdělávání – účast na kurzech 
Základní kurz pro pracovní konzultanty, Výcviky asistentů, Znaková řeč, Legislativní zakotvení práce 
obyvatel úsp, Metodik v PZ, Zvládání agresivního chování, Kolokvia, Konference EUSE v Barceloně¨ 
 
Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali naše klienty 
B.P.T. (pomocné administrativní práce, pomocné kuchařské práce) 
Apla (úklid) 
Carrefour Nový Smíchov (pomocné práce v kuchyni, pomocné práce v pekárně) 
Grafton Recruitment (rozdávání deníku Metro) 
Eurest (pomocná síla v kuchyni) 
Domov Sue Rider (pomocné práce v kuchyni) 
Waldorfská mateřská škola (úklid) 
Carrefour Eden (doplňování zboží) 
Kliro s.r.o. (úklid parfumerie) 
Ćeská správa letišť (pomocné práce v kuchyni) 
McDonalds Evropská (úklid, separace odpadů) 
Julius Meinl (doplňování zboží) 
Fakultní Thomayerova nemocnice (balení) 
Delvita (pomocný skladník) 
NOP-Plasty (lisařské práce) 
Praxe 
Atlas Gastro Caterring (pomocné kuchařské práce) 
Církevní mateřská škola Laura (pomocné práce u dětí) 
Notrix (Autodoktor) (ruční mytí aut) 
Job shop (pomocné kancelářské práce 
 
Počet klientů: 23 dlouhodobá spolupráce, 22 krátkodobá či jednorázová spolupráce 

 
Témata Job klubů 
Jak mluvit se zaměstnavatelem o svém postižení, Telefonický rozhovor se zaměstnavatelem, Úřad 
práce, Pracovní rehabilitace, Přijímací pohovory, Typy pracovně právních vztahů, Jak se prezentovat, 
Jak hledat práci, Rozlišení rolí pracovního konzultanta, asistenta, šéfa a kamaráda, Reakce na inzerát.  
 
Co se nejvíc povedlo 
15 nových pracovních míst,  přestěhování do nových prostor, seminář pro lékaře na Albertově, na 
kterém se podílela jedna uživatelka 
 
 
Plány do budoucna 
Rozšířit nabídku TP o exkurze, vytvořit skupinu uživatelů, kteří budou více zapojeni do naší činnosti, 
dozařídit nové prostory 
 



    

Ze života agentury 
• Odešla Hanka Simandlová – zakládající vedoucí dejvické agentury. 
• Přestěhovali jsme se, 2x nás vykradli, přežili jsme to… 

 
Významné spolupracující organizace 
Apla, Osa, Máme otevřeno, Dílny Tvořivosti, Asistence, Formika 
 
Supervize 
Eliška Rothová 
 
Agentura pro PZ Benešov 
Piaristická kolej, 
Masarykovo nám. 1 256 01 Benešov u Prahy 
tel./fax: +420 317 742 742 mobil: +420 777 222 131 
e-mail: benesov@rytmus.org  
 
Zaměstnanci 
Pavlína Hradečná, Lucie Králová, Eva Šindelářová Krejčová, Jitka Marková, Dagmar Podroužková, 
Marie Včeláková, Matěj Blaho, Martin Tysl  
 
Dobrovolníci 
Daniela Klenovcová, Johana Klasová, Pavla Fleischhanzová, Jiřina Řandová, Pavla Vlasáková 
 
Vzdělávání – účast na kurzech 
Metodik v PZ – zahájení kurzu, Základní kurs pro pracovní konzultanty, Výcvik asistentů, Specifika 
práce s lidmi s duševním onemocněním, Specifika práce s lidmi s mentálním postižením, Jednání se 
zaměstnavatelem, AAK, Vedení rozhovoru a rozhovorem  
Dálkové studium: Lucka: Jihočeská Univerzita Č. Budějovice – obor Sociální pedagogika, Jitka:  
Univerzita Hradec Králové, obor Sociální práce 
 
Významné spolupracující organizace 
ÚP Benešov, Villa Vallila, Sdružení Exodus, ÚSP Ratměřice – Odlochovice, K – centrum, MÚ Benešov, 
ZŠ Olešovice, DÚSP Tloskov, Sofiprin – vydavatel regionálního týdeníku Jiskra, většina větších obcí 
v blízkém okolí Benešova (Votice, Vlašim, Týnec nad Sázavou, Bystřice, Čerčany). 
 
Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali naše klienty 
Benea – Benešovská pekárna, s.r.o. (dělník) 
Bohemia Electric, a.s. (úklid) 
HC VHS Hotel Zimní stadion (úklid) 
Kaufland, v.o.s. (2 místa – roznášení letáků, úklid vozíků) 
Mavel, a.s. (práce v administrativě) 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie (2 místa – úklid) 
Nemocnice Říčany (úklid) 
Obecní úřad Čerčany (2 místa „po sobě“ – pomocný knihovník) 
ROVO (práce v administrativě) 
Starozámecká restaurace Votice (pomocný kuchař) 
 
 
Praxe v TP: 
MŠ Kamenice (pomocné práce) 
MŠ Heřmaničky („pomocný údržbář“) 
Restaurace U Kovářů (pomocné práce v kuchyni) 
Starozámecká restaurace Votice (pomocné práce, úklid) 
Zverimex Berta (úklid, péče o živočichy) 
 



    

Počet klientů: 58  
 
Témata Job klubů 
Jak a kde hledat práci, Inzeráty (a co s nimi), Telefonický rozhovor se zaměstnavatelem, Co mi práce 
dá a co mi vezme (motivace k práci) „Když nemůžu do práce“ (Překážky v práci) – 2 setkání, Co dělat 
v případě úrazu na pracovišti, Ukončení pracovního poměru, Šikana na pracovišti, Vánoční dílny (tvůrčí 
pohodové setkání) 
 
Co se nejvíc povedlo 

• Významně se prodloužila délka trvání pracovně-právních vztahů. 
• Navázání vynikající spolupráce se ZŠ Olešovice - zahájení tranzitního programu 
• Navázání spolupráce s velkými nadnárodními zaměstnavateli (Lidl, Kaufland) 
• Vánoční dílny za účasti místostarosty MěÚ Benešov a dalších hostů 
• 2 besedy o PZ se žáky Střední zdravotnické školy Benešov 

 
Plány do budoucna  

• těšíme se na realizaci projektu „Rozšíření tranzitního programu“ (bude-li se realizovat) 
• chceme dál rozvíjet spolupráci s ÚSP a speciálními školami v okolí 
• chceme se lépe naučit pracovat s dobrovolníky 
• chceme zúročit výsledky práce se zaměstnavateli. 
• realizace kursu „Základní obsluha PC“ 

 
Supervize 
Eliška Rothová 
 
Agentura pro PZ Chrudim 
Hejdukova 392, 537 01 Chrudim 
tel./fax: +420 469 621 599 mobil: +420 777 222 139 
e-mail: chrudim@rytmus.org 
 
Zaměstnanci 
Petr Kuneš, Dolečková Ivana, Monika Novotná, Věra Straková, Iva Vinklerová, Stanislava Hrbková,   
 
Vzdělávání – účast na kurzech 
Základní kurz pro pracovní konzultanty, kurz Mediace, seminář jednání se zaměstnavatelem; 
psychiatrické minimum, hodnotitel projektů OP RLZ; vedení rozhovoru rozhovorem, výcvik asistentů 
 
Významné spolupracující organizace 
Péče o duševní zdraví – region Pardubice, Ústav sociální péče Slatiňany, Úřad práce Chrudim, Město 
Chrudim 
 
Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali naše klienty 
MŠ Strojařů, Chrudim 
MŠ Dr. Malíka, Chrudim 
 
MŠ Jonášova, Heřmanův Městec 
Nemocnice Chrudim 
Restaurace Na Hradbách 
Evona a.s. 
ZŠ Dr. Peška, Chrudim 
Školky, Výsadby Vaněk Chrudim 
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 
Český červený kříž 
SODEXHO – spol. stravování a služby s.r.o 
Lídl Česká republika v.o.s. 



    

Auto IN Crudim s.r.o. 
Fa Ludvík 
Stavební služby a Trading s.r.o. 
Technické služby Chrudim 2000  s.r.o. 
Sportovní areály města Chrudim s.r.o. 
Truhlářská dílna Hůlka 
Era-pack s.r.o. 
Tělovýchovná jednota Spartak Slatiňany 
 
Počet klientů: 71 
 
Co se nejvíc povedlo 
spolupráce s úřadem práce – započalo se skupinové poradenství, rozšíření pobočky do Skutče a 
Hlinska z prostředků Globálního grantu 
 
Plány do budoucna 
Spolupráce s ÚP při podpoře lidí se znevýhodněním; získat ocenění kvality, oživit tranzitní program 
 
Ze života agentury 
úspěšně jsme se přestěhovali, zkvalitňuje se pracovní zázemí  
 
 
Agentura pro PZ Liberec 
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30 
tel.: +420 482 750 063 mobil: +420 777 228 661 
e-mail: liberec@rytmus.org  
 
Zaměstnanci 
Antonia Dechťarová, Martina Hanincová, Lucie Plotová 
 
Dobrovolníci 
Lenka Rigová 
 
Vzdělávání – účast na kurzech 
Základní kurz pro pracovní konzultanty, Specifika práce s lidmi s duševní nemocí, Jednání se 
zaměstnavatelem 
 
Významné spolupracující organizace 
ÚP a KÚ Liberec, o.s. „D“, Reg. dobrovolnické centrum Ještěd, Jedličkův ústav, Speciální škola 
v Jablonci 
 
Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali naše klienty 
Baumax (pomocné práce v oddělení zahrady) 
OD Tesco (doplňovač zboží v oddělení mléčných výrobků) 
Eurest (mytí nádobí) 
Billa (doplňovač zboží v oddělení cukrovinek a drogérie) 
Hypernova (doplňovač zboží) 
Inex (likvidace kartonových krabic a obalového materiálu) 
Obi (doplňovač zboží v oddělení barev) 
Candy Plus (pomocné práce v závodní jídelně) 
Fa Žďárek (pomocné malířské práce) 
 
Počet klientů: 30 



    

 
Témata Job klubů 
Proč do práce? Co mi to přinese? Najdu si inzerát? Ujasnění, čeho chci dosáhnout. Pohovor se 
zaměstnavatelem. Exkurze v  OD Tesco. Představení se. Telefonování na nalezený inzerát 
 
Co se nejvíc povedlo 
Dostat se do povědomí Liberecké kraje a zviditelnit se,  jak mezi organizacemi tak mezi klienty i 
zaměstnavateli 
 
Plány do budoucna: 
Rozšířit působnost agentury na Jablonecko a následně posílit personál o stálé pracovní asistenty a 
podle množství klientů i o pracovního konzultanta. 
 
Agentura pro PZ Litvínov 
Mostecká 21, 436 01 Litvínov 
tel./fax: +420 476 732 807 mobil: +420 777 222 312 
e-mail: litvinov@rytmus.org 
 
Zaměstnanci 
Jana Skamenová, Božena Bulíková, Pavla Kuncová, Martina Rajdlová 
 
Dobrovolníci 
Lenka Vlčková 
 
Supervize 
PhDr. Zdena Pavlíková 
 
Vzdělávání – účast na kurzech 
Jednání ) se zaměstnavateli, Vedení vůdcovstvím, Práce s lidmi s duševním onemocněním, Rozvíjení 
způsobů přirozené podpory, Práce s lidmi s mentálním postižením, Systemický rozhovor, Individuální 
plány, Hodnocení dovedností, Legislativa.¨ 
 
Významné spolupracující organizace 
Centrum  pro  zdravotně postižené Louny,  Energie o.p.s. Meziboří, Úřad práce v Mostě, Úřad práce 
v Teplicích, EMAUZY ČR – středisko Most, Oblastní charita Most, Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR, CVČ- Centrum volného času, CHD Praxeis, ÚSP Janov, RIC – Rekvalifikační a informační centrum 
Most, MÚ Litvínov, Magistrát města Mostu, Speciální školy J. Palacha Most 
 
Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali naše klienty 
Mostecká uhelná a.s. 
Střední školy EDUCHEM Litvínov 
FEHAS group s.r.o., Komořany  
SIAD czech spol. s r.o., Braňany u Mostu 
Služby stavebníkům, Most – Komořany  
Japek s.r.o. Litvínov – Janov 
Technické služby Litvínov 
R&M Unimontex, Most 
REIMONT s.r.o., Most – Velebudice 
Fiala a Fiala s.r.o., Most 
ZUŠ F.L. Gasmana, Most 
JL služby – J. Tichá, Horní Jiřetín 
7. ZŠ, Most  
 



    

Počet klientů: 71 
 
Témata Job klubů 
Porozumění jednotlivým bodům „ dohody o poskytování služeb“, Proč jít do práce, Úspěchy a 
neúspěchy při hledání práce, Přijímací pohovor, Životopis, Druhy pracovních smluv, Společenská 
korespondence, Rozlišení důchodů, Telefonický rozhovor, Osobní hygiena, Jak hledat práci, Očekávání 
klientů od Job klubů,  Výpočet mzdy u OsZP , Výhody pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají OsZP 
 
Co se nejvíc povedlo: 
Spolupráce s ÚSP Janov. Účast na komunitním plánování. Intenzivnější spolupráce ze strany  Úřadů 
práce (Most, Litvínov i Teplice). Dobrá spolupráce  s regionálním tiskem.¨ 
 
Plány do budoucna 
o Získat větší množství vstřícných zaměstnavatelů 
o Další spolupráce s ÚSP   
 
 
Středisko podpory integrace 
Hálkova 4, 120 00 Praha 2 
tel./fax: +420 224 942 695 mobil:+420 777 228 677 
e-mail: spi@rytmus.org 
 
Zaměstnanci 
Iva Uzlová, Milena Havlíková 
+ asistenti Lenka Vaškovská, Ivana Baronová, Blanka Bartošová, Lenka Magdalena Baštová,  Hana 
Bémová, Vladimíra Boková, Jana Boučková, Denisa Červinková, Irena Čížková, Klára Dolejšová, Pavla 
Drabešová, Tereza Formánková, Anna Grimová, Martina Horová, David Kačaba, Zuzana Karlová, Laura 
Kanálková, Erika Kejzlarová, Jitka Koubíková, Přemysl Kšica, Alena Kubková, Alena Lauermannová, 
Marek Lehocký, Lenka Mackerlová, Petra Macháčková,  Jaroslav Milíček, Jana Nováková, Karolína 
Peroutková, Kateřina Pešková, Markéta Petráčková,  Jana Polomová, Marta Ptáčková, Zdeněk Rataj, 
Lenka Rigová, Zlata Rozínková, Marta Růžková, Alena Skuhravá, Anna Slobodová, Petra Soudská, 
Miroslava Strakatá, Monika Střihavková, Markéta Šišková, Zuzana Šitinová, Vanda Štědrá, Hana 
Štulířová, Iva Švábová, Kateřina Švecová, Helena Táborská, Pavel Tichý, Pavla Ulrychová, Marie 
Včeláková, Klára Viktorová, Iva Vinklerová, Blanka Vithová, Lenka Vlčková, David Vondruška, Pavlína 
Vopeláková, Alena Zajíčková 
 
 
Činnost 

• V roce 2005 využilo služeb SPI cca 55 dětí a jejich rodičů, jimž jsme poskytli informace, 
zprostředkovali kontakty na školy a odborná pracoviště a v případě potřeby zajistili asistenty. 
V průběhu roku jsme zaměstnávali 18 - 21 asistentů. Dalších zhruba 25 asistentů jsme vybrali 
a zaměstnaly je školy.   

• S rodiči a školami uzavíráme dohody o spolupráci. 

• Pokračovali jsme v prosazování myšlenky integrace dětí s těžším postižením do běžných škol. 
Zaměřili jsme se na kvalitu speciálně pedagogické péče poskytované individuálně 
integrovaným dětem. Ve spolupráci s 10 pražskými SPC jsme během 4 pracovních setkání  
navrhli a vytvořili tabulku pro stanovení potřeb dětí s postižením, kterou jsme v červnu 2005 
nabídli prostřednictvím Mgr. Loušky odboru školství MHMP k uvedení do praxe. Od září 2005 
je tabulka používána v pražských SPC, PPP a školách k hodnocení speciálních vzdělávacích 
potřeb integrovaných dětí.  

• V roce 2005 jsme byli přizváni do pracovní skupiny tvořené zástupci MŠMT, VÚP, SPC a ZŠ 
speciálních, která se zabývá vytvořením center integrované podpory při vybraných školách. 
Centra by měla nabízet především metodickou pomoc učitelům běžných škol, kteří integrují 
žáky s postižením. Zatím se skupina sešla 2x. 



    

• Vzdělávací kurz pro asistenty učitele se v roce 2005 uskutečnil 2x – v březnu – květnu a 
v srpnu – prosinci. Kurzem v tomto roce prošlo 57 asistentů. 

• Během roku 2005 s námi externě spolupracovala studentka Kristína Holúbková, která v květnu 
iniciovala a ve spolupráci s PedF UK a lektorkou z USA uspořádala prakticky zaměřený  

 

• workshop pro učitele dětí s postižením s názvem Asistivní technologie. Workshop se setkal 
s velkým zájmem a nadšeným ohlasem.  

• Od srpna 2005 do SPI nastoupila kolegyně Milena Havlíková. 

• Vyhlášení 7. ročníku Ceny Martina Palase se tentokrát konalo v prosinci. 

• V roce 2005 jsme získali finanční podporu z JPD 3, opatření 3.1 na projekt Modelový systém 
podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ, který budeme 
realizovat v příštích 2 letech.   

 
 
Příběhy lidí 
 
Květa si vyzkoušela praxi už při škole - doplňování zboží v potravinách, zpočátku s asistencí, ale 
skončila, protože práce jí nevyhovovala. V lednu 2004 se zaregistrovala na ÚP. Chodila pravidelně na 
schůzky s pracovní konzultantkou a s její pomocí se jednak učila, jak hledat práci, jednak společně 
hledaly představu vhodné práce. V květnu 2004 začala být zaměstnána v ZOO Praha jako zahradnice, 
s asistencí se jednak učila zahradnické práce (zametat, sázet květiny, stříhat stromky a keře), jednak 
se orientovat v ZOO a domlouvat se s ostatními zaměstnanci pomocí otázek na papírku. Plnou 
asistenci  měla až do konce září, pak se jí asistence snížila na 2 a půl hodiny.  Květa se více 
osamotňovala, učila se správně komunikovat v práci, řešilo se její chování na pracovišti – podpora 
zaměstnavatele při řešení problémů (např. včasný nástup do práce atd.). Služba byla ukončena v září 
2005. 
 
Monika měla už při škole individuální praxi v zahradnictví a posléze začala pracovat jako pomocná 
zahradnice v Zahradnictví Tomek. Po skončení této pracovní smlouvy znovu hledala práci,  byla  
 
 
v evidenci ÚP. Původně chtěla opět práci v zahradnictví, ale s pomocí pracovní konzultantky hledala, 
co by ještě bylo vhodné. Nakonec nastoupila v listopadu 2003 jako uklizečka na zkrácenou pracovní 
dobu ve Sdružení Česká katolická charita. Uklízela pokoje, kanceláře, učebny, WC, vytírala chodby. Na 
každý den v týdnu měla přidělenou stejnou práci, aby si zapamatovala úkoly, měla je napsané na 
jednotlivých papírových kartičkách. Postupně se jí začala snižovat asistence, nejprve byla ráno hodinu 
sama, pak asistent docházel už jen na hodinu denně pro kontrolu, pak jen 2 dny v týdnu. Monika se 
naučila i například vyřídit dovolenou a nemocenskou. V lednu 2005 zaměstnavatelka požádala 
agenturu znovu o asistenci, Monika zapomněla pracovní postupy. Služba byla prodloužena o 1 rok.  
 
Marek hledal práci velice obtížně. Od ukončení školy nedostal od žádného zaměstnavatele 
opravdovou příležitost pracovat. Zkoušel práci v několika firmách, ale vždy byl pro své postižení ve 
velice krátké době propuštěn. Během Markovy spolupráce s agenturou byla oslovena firma Fehas 
Komořany, která s ním podepsala pracovní smlouva na dobu určitou do 31.12.2004, i přes to, že najít 
pro něj vhodné uplatnění bylo dost těžké. Markovy pracovní možnosti jsou vzhledem k jeho 
znevýhodnění velice omezené. Prošel všemi pracovišti firmy, kde zkoušel různé pomocné práce,  ale 
ukázalo se, že jeho možnosti jsou daleko menší než se předpokládalo a že samostatně nemůže 
provádět ani velice jednoduché pomocné práce. Přesto se majitel firmy rozhodl prodloužit s Markem 
pracovní smlouvu o další rok a zkoušet další pracovní možnosti. Během tohoto roku byl Marek zařazen 
mezi pracovníky, kteří mají na starost úklid a úpravy prostranství a okolí firmy. Všichni spolupracovníci, 
kteří Markovi na pracovišti pomáhali, prokázali velikou trpělivost a vstřícnost. 
 


