
Ze,a,o
Y T t4 'U S



Pos|óním občcrnského sdružení Rytmus 1e
poskytovot s|užby, které umoŽnídospě|ým idem
o dělem s oostiŽením oroco\ot o vzdě|óvol se
v běžném brostředí. mít pří|ežitostí srovnotelné

." s vrsrevnrKy.





Agen|Uro pro podporovoné zoÍněýnóVóní Proho
Bruse|skó ]ó, l20 00 Proho 2
| e | ' / Íox  +A2o22e  25 l  ó ] 0  mob  +42a777  2223a8
+mo b,!5s 5|oc..rýrnus'oÍg

Ago i1 ! ro  p lo  podpo lovoné zomésl .ovón i  De|v  ce
s|Udenlskó 3, ]ó0 00 Proho ó
|e|, +A?a 22l324 ó39 rr 'o\ i|: 1a2a 777 2?8 6ó8
emo aep ce@.y'mus.org

Ageniuro Pro PodPorovoné zoměslnóvóní 8encšov
P or is l ickó kolei ,  Mosorykovo nón ], 25ó 0l genešov U Píohy
re r ' fox +42a 317 742 742 ř 'obi l :  +azo /77 222 131
e-íno|| b.nesoV.'iry|mUs Órg

Agén|Ulo p.o podporovoné zoměslnóvóní LitÝínov
Mosleckó 2 l ,  43ó 0] L h/ i roÝ
|e|'/Íax: +A2a 47ó 732 8a7 n\obn: +42a 777 222 3)2
*moil: l ivinov@ryrmus ofg



Ágenturo pro podporovoné zoměslnóvóni  chrudim
Heyo ' lovo 392 517 0 l  Chrudim I
1e iÍol '  . '12o 469 ó2] 599 nobi|  +Á2o 777 222 )39
emoi| '  (hrUd m@Í'1mUs'oÍg

Agenturo pro podporovoné zoměýnóVóni I berec
Po|ochovo 504,//, 4ó0 0] t beÍec
| € l ' :  +d20 a85 l00 ó2ó mob||]  +42o 777 228 ó6|
+moi|  | iLerec@íylnrU'  org
od|oUčené procoviš|ě
E'  F]onónove )736/8 A66o| ]obonec n/Nisou
h|': + a2a A83 356 2,26 no\t 777 22a óó1

s|ředÉko podpory inlegíoce
Hó|kovo r', l20 00 Proho 2
ta|./|ox: +A2a 22ó 9Á2 695 nrobi|*420 777 228 ó77
e.moil: spi@rylmus org



zoměslnonců:55
te|ů s|užby podporovoné zoměstnóvóní: 3ó2

uavřených procovně próvních vztohů: l32
Počet kontoktovoných zoměstnovot,g|ů: 340
> počet stížnoslí: 3
> pďel dětí, resp rodin, iimž i9ne v |oňském roce poskýli infor'
moce o konzu|loce, zproslředkovoli kontokty otd.: cco 55
> pďet dětí, resp rodin, iimž isme v |oňském roce zoiisti|i ofr'*.
to; ccq 20
> počel ryško|ených osistentú: cco 40





Rok 200ó byl ve znomeni něko lko projek|ů, kleré dop ňovo y
o rozvíie|y činnost orgonjzoce

Některé se odehróvo|y ]en v Proze

l '  Běheír prvního íokL] Íeo zoce proieklu spróVnó volbo (ve spo.
|Upróc] se sdíUžením pro pomoc menló|ně post iženým o aU]p -
sPolečnos|í Pro změnl] vzn k obsoh kursu o skr iplo pro výuku PC
Určenou | idem s polížem v Učení' Zočo|o příprovo o reo izoce z[U
šebního kurzu 5omoíolné ce5lovóní, pro níž isme \yUž |y moŽnos|
spo|upróce s o's osA Vzniko pozice melodik podporovoného
zoměsinóvóní o bylo př] loto něko k melodických změn
v ogen|!róch pro podpolovoné Zoměslnóvón]
Díky odpovědné próc kcordlnólorky pÍo.ek|U Zdenky Storcové se
první rok reo izoce odehÍó h odce

Í



2. Proiekt Mode|oi systém PodPoÍy rnregroce žóků se speció-
ními vzdělóvocim Potřebomi v běž.ých zs s i  pod vedenínr |\ry
Uz|ové k od| zo ci  vylvoř i l  sys|ém' který by individuó|ně iniegro
Voným d(.] l i ] l l ]  se speció|nrrnr vzděióvocinrI po|řebom] zoi iý i l  opt i .
mó|ní podrl i lky pro vzdě|óvóní v be:ném prostředí odpovídoiící
ie] ich Pol řebóm. TomU mě|o s oUž l především próce terónních
specló níc|r pedogogů o vzdě|óvónj pedogogických procovni-
ků' osis lerrtŮ i  Učite|ů běžných ško V rónlc i  proiekiu zočo| toké
íozsóh|ý výzkum podmínek integroce no ledno|| iv. ich běŽných
zók|odnich ško|óch,

]]né ve všech rýmusích pobďkóch,
d]m o Benešově

tl v L berci '  Lifuínově, chrU.



Pod vedením L-.oše Vícho by| reoIizovón pro|ekt Podporovo
né zoměstnóVoní pro soció|ně odpovědné Íirmy' Jeho cíem,
který e po|rný i iž z nózvu, ie osvět|i l  českým firmóm koncepl
soció|ně odpovědných firem o podpořit jeho reo|izoci v Čes
ké repub|icc pros|ředniclvím seminóřů o ce os|ótní sou|ěŽe'
sou|ěž S|e|nó šonce Zoměsinovole 20Oó proběhlo v 5
kroiích ČR Pordubickém, Ústeckém, Slředočeském, Pzeň.
ském' Libereckém, mimo rómec proiektu v kroji ] hočeském
o Jjhomorovském' V koždém kroi i by|y oceněny 3 vítézné |tr
my _ ce|os|ótní f]nó e sou|ěže v Proze. V 5 kroiích ČR loké
proběh y seminóře pro zoměs|novole|e no témo Spo|ečensky
odpovědné chovóní f rem v ob|osti zoměslnóvóní.





iÍi!u|" spo|upróce's portnerskými
I  r ' ) .  .olsKymI o seveÍo|ÍsKyrr' o'gon|zocem|,

v této oblosti ve|mi zkušenými, zejméno formou
procovních setkóní o rn,7měnných stóŽí iok pro-
covních konzu|tontů, tok nooříklod zoměstnovo.
te|Ů.



A jiné ien v jedné z pobďek

Benešov > nĚko|ik m|odých |idí ze speció|ních ško| pozno|o
pÍosiřednicivím lronzilního pÍogromU prosiředí oprovdových
firem, vydoli isme loké skÍipio pro próci s pďíločem' Pov|íně
Hrodečné, vedouci pro1ektu Ze ško y do próce reol izovoného
v rómci SROP, o iei im ko|egyním potřítoké dík zo tvořivoU Próci
s Ús|ory soció|ní péče

Chrudim > v rómci pÍoiel|u Rozšíření služby podporovoného
zoměslnóvóní v Chrudimském regionu, íinoncovoného z G|o
bólního grontu v íómc] oPRlŽ se službo ogen|ury pro podpo.
íovoné zoměslnóvónív chíUdimi rozšiř o do Skutče o HIinsko'
Vedo!cí Pek Kuneš překono peÍsonó ni změny v ogentLJře
o rózným |empem ved| ogenlurU dó| ' .



Liberec > vedoucí pobočky v Liberci Tonko Dechtbrovó se
přičinilo o rozšíření činnosli l iberecké pobočky doJoblon'
ce nod Nisou' Móme |om novou konce]óř o spo|uprocuiící
orgonizoce.

litvínov > MoÍ|ino Rojd|ovó převzo|o ke konci roku míslo
vedoucí ogentury v Lifu ínově.



--t'vi
o ' ', 

-'Sl



V Iis|opodu se již poosmé, tentokrót poprvé
Ve spo|Upróci s Quip _ spo|ečností pro změ.
nu, odehról v Primótorské rezidenci s|ovnostní
okt předóvóníCen Ml|ono Chóbo (novozu|í-
cí no původníCenu Mortino Po|ose, vyh|ošo-
vonou pouze pro pedogogy).
První tři ceny si odnes|y vzócné dómy, které
sým Úsi|ím pomohly konkrétním Iidem
s mentó|ním postižením při ieiich cestě do
běžné soolečnosti.



'  
"Ť::hly 

ogentury se.zoPoii|y do komunitního plónovóní
s noděii že me|odo podporovoného zoměstnóVóní se v p|ó.
nech obieví iokožÍo účinnó s|užbo nezorněstnoným znevýhod.

'- něnýnr idem
> podporovore zoíněs|nóvóní vpod|o z wilu soció|ních
l|Užeb, pío o s' Rymus to pňner|o mnoho Úvoh, uprov o js|ro|i
> o prozdrrnocl. isme vfichni obohovo|i v.iie.'dní ..osedóní
běhP- 1eho; is.ne doprocovo|l sho|egický výh|ed o,gorizoce
do  roku  20 i0 .
' loncem ro]<u zočo|y úvohy..o|;;'ren; ,nukru,yoígonizoce
{pokročovóníve výroční zpróiě zo rok 2oo7|'



Finonční dory

Cingl Miroslov
Česka rofinérckó o's
Diplomot's Lodies Assoclol ion
Linsl Stihung
Měsfo chrudim
Mosleckó Uhé|nó spo|ečnost
NRoS/CT,,Pomozte dětem,,
Občonské sdružení Borůvko
sioiuiórní měsfo Mosi

Dotoce s|ótu o obcí

EvroPský soció|níÍond o ýólni
rozpoče| cR
Minisiersfuo próce o soció ních věcí CR
Ubereciý kroi
Uíecký kroi
Pordubický kroi
s|ředočeský kÍoi
Mog slíól h|ovního město Prohy
Měsiské čósti Proho l, Proho 2, Proho ó,
Proho I I





Věcné dory o s|užby
Annonce
Copy Generol
Foróř JorosIov
GRISOFT Sofwore
Komwog
M Coter ing
Microsoft s.r.o.
OfficeExpress
Pivovor Benešov
R.A.[' V|odis|ov [ipovský
Semprocenlrum ing. Milon Roso
JtooeK ('roup o.s.



Výroční zpróvo zo rok 20oó

Próvní formo: občonskó sdružení
Regishoce: ||/sos/1.24 368/94.R MV ČR ze dne
2ó '  4 '  1994 '
Síd|o: Bruse|skó ló, Proho 2' PsČ l20 00
s|otulórní oígón: ředite|ko sdruž.cní Mgr' Pov|o Boxovó
Konlokt:
|e|'/Íox: +42o 22125|ó1Q' +42o 2242558]9

e-moil: rytmus@rylmus.grg
http://www.ry'mus.org \ ..--
|C:  ó  l  383783
Bonk, spojení: KB Proho 2, č.ú.27.2285770277 /01



-ffi1**;

^*s-*'*'*
NókIody
{V tis' Kč)

_ Výnosy
{V iis. Kč)



! r,,... o 1,.,,.r.., -.r,

t.' ,

t..

t-. -..',.



I
L

R'Y T

WWw. rVtmus.orq


