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By|]ednou ]eden zrzek neměloČi nemě|anluš '  Nerně Vastně an]

V|asy, takŽe mu tak spíš ]en říka MuVtnemoh protoŽe an lrLlbL]
nemě A dokonce nemél an nos Dokonce nemě rLrce an nohy
Ani bř cho nemě an hřbel a páleř taky nemě| as nerně a]r Žádné
Vnilřnosti AVŮbec nic Vám nemě K.lo tecly rná Věděl okom jelLl

(Dani !|  Vanovč Charms)



Tat o Mmu.u v roos 2OO7l

M.|í přát€|é. ko|egové. příznivci'''
předk|ádáme vám výíočnizprávu za Íok 2oo7' h9Íá přináší přeh|ed

činnosti' sluŽeb, da|ších aklivil a hospodařenÍo's' Býmus
Doufám, Žé následuiící údaje a lextyváín UínoŽníVytvollt s]předsta.
Vu Íeáhě]šÍ' ngŽ íčeníDan a chalrnse o Ž Votě'

DěkLJjiVšom kolegynÍm a ko|eg!]m za práciVe pÍospěch zne'
Výhodněných |idía za to. Že přestá|i finančnÍ nepohodu ' která by|a
zpŮsobona n€přidě|enÍm dotace z týPsV na sužb! socánÍrehabi|i.
tace (po přehodnocení přiš|y první finanční prostř€dky až v červenci
2007)' Taky za to' Že jsou tvŮíčí' f|exibi|ní a schopni pÍosazovat
6 rea|izova| |o' co má Rlmus jiŽ |éta ve svém pos|ánía cl|ech'

PaV|a Baxová. ředi|e ká

Koncem roku 2006 zača|y úvahy o změně struktuíy oíganizace
(zvý|oč^i zpÍáw za Íok 2006)' ''tyto vyústi|y na začálku íoku 2007
do rozhodnutÍRady RytmUsU zřídit samos|á|né prá\Óické subjekty
- obécně prcspěšných spo|ečností, které od 1 |edna 200€ nahradÍ
stáva]ící mimopÍaŽské agentury o.s. R!'1mus v LitVínoVě' Benešo.
vě' LibeÍci achrudimi. Ředite|i nových společnostíse sta|i v€doucí

igdnot|ivých agentuí o's Býmus'

V píVnípo|ovině íokLJ by|yv sou|ad! s poŽadavkem zákona

č' 108V2006 sb, zaíegisÍovány tyto 6ociá|nl s|uŽby:
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sociá|ní řéhab|||láce BÍuse|3ká,

Praha 2, č' |eg strace 8669867
s UŽbU sociálnírehab lace metodou podporovaného zaměstnáVání

25 dem. k|eřÍs užbLJ potřebova|i (uŽivate Ům )
7 znevýhodněným m|adým |ideÍn formou tÍanzitního píogramu

Ze škoy do práce

4 bývaíUŽVaieé využi|i kÍáikodobých ntervencÍ po ukončenÍ
slrŽby
piih|ási|o se 28 nových záiemců o s uŽby
16 nově na ezených pÍacovních nríst' 3 prod|ouŽené

sociá|ní řehabi|itace studenBká'
Praha 6' č' Íegislrace 8280213
S UžbU sociá|ní Í€hab lace metodou podporované|ro ŽaměstnáVání

. 27 |idem kterís UžbU potřebova (uŽivate|Ůín)

. 6 zne\.ýhodněným mladým |idem íoíínou Íanzitního píogÍamu
Zs ško|y do práce

.  7  býýa ýrý  Lž ýě  a  i  ýyJŽ o  | 'é l \odobýc l  [ .e .ve . ! ,po

. přh ás o se 24 nových zá]eínců o s|uŽby

. ]6 nově na]ezených pracovních míst

NaoboLJ pracov štích bya zahájena spo|upráce se skupinou
dobrovo|ných poíadců z řad (býva|ých) uŽ]Vate ů - zÚčastňova|i se
výběro\.ých rÍzenína nové spo|upracovníky, spo|upracova|i např na
VytvořenÍsrozum tené podoby Dohody o poskýování s UŽby' připG
vovaiiprezenlace o podporovanéřn zaměslnávání' něko ik z nich se
zÚčastni|o pÍVnÍs|L]Žebně ' pracovnícesty do rakouské oÍganizace
Atempo' s níŽspo Upracujeme inadá|e
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sociá|ní ]ohabi|itaoe v Benešově,

ě' reg strace 642]939

v Benešově poskytova|o sociá]nire|rab tac 5 pracovních konzu

tantÚ:

. 43 novým UžVate|ům

. ce koýi počet UŽ Vate|ů se kterými v r 2007 ně]aký.n způso-

bem pracova 75
. podaři|o se získat 15 zaměstnání
. poče| os|ovených zaměstnavateŮ 66
. poče| jednánísezaměstnayďe . 227
. procento úspěšnosti získáVání zaměstnání ' 32%

V Benešově taky sviŽně a po novu probíha a rea]izace pÍojektu

PaciÍik (Bokový gÍant, č' 32]084)' Jak nás nformuje naŠe sláá

dopisova|e ka resp, VedoucíagentuÍy PaV ína HÍadečná:
Dne 14,6,2007 by p.oiekr PaoiÍik podpořený prostřednictvÍm

NBOS z bLokového grantu pro NNo finančních mechanismů EHP/

Pro]ekl sida|za cí změnl situaci osob ' držite|ů p|ného inva|icl.

ního dŮchodu pod e s 39 pís' a) zákona č 155/]995sb' o důcho.

dovém zabezpečení, a to prosředn ctvíín návrhu nove|y zákona

o zaíněstnanost ' klerý by odstíani| d]skr ín nacipřijejich reg slraci
na Úřadec|r práce' Projekt zářoveň íeagova| na zavedenou prax

V Úslavních zalízeních' kde větŠ na obyvate| nepracu]e budvůbec

nebo bez ]akéhoko oÍ c]á]ně uzavreného pracovně pÍáVnÍho Vztahu'

ZÍněny popsaného stavu pÍobÍha y na zák|adě spo|Upíáce

s konkÍéhím zařízením sociá|nípéčeVe středočeskénr kra] Domo'

vem Váň PÍo rea zac pro]ektu ]sme zvo Íornru přínré spolupráce

s konkÍéiními zn€výhodněnými |idmi kteříby |nÍormovánio práVU

na pÍacovní Up|atněnÍ a nás|edně nd VdUáně podporován v řeŠení

svého Up|atněnínaÍhL] práce, Přftady doblé praxe pak byy formou
besed a pÍezen|acÍ VyUž ly plo mo|Vac k vyuŽitípráVa na p|acené

zaměstnánÍV dašÍch zařízeních sociá|nípéče na Benešovsku a KU|

Paítneíem píojek1u býa Česká Unie pÍo podporované zaměstnávání
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sooiá|ní réhabi|itace U Libérci,
Č' regisirace 642]939

V |ednu Íoku 2007 jsme prestěhova iagentuÍu V Libercido
nových' |épé dostupných prostor v centru města' V pÍůběhu Íoku
přby|iýah' ié zdsiedy zajš|ěn bezbaÍiéÍo\.ý prístup'

BozšÍři|ijsnre pÍacovnÍtým a při]a|i pracovní as slentk! ' V agen.
tuře V oňském roce placova|i4 zarněstnanc vedoucí agen|Ury'
2 pracovní konzLJ|tantky a 1 placovní asistentka.

os|ovi|o nás 34 zájemců o s|UŽbu' ce|ker. jsme pracova|
s 22 uŽ Vate|i. kteří se rozhod|] s UŽbu vyuŽíl a podepsa Dohodu
o poskylování s|uŽby, By|o uzavřeno 13 pracovně práVních vztahů.

os|ovi|ijsrne a spo|Upracova|i se 48íínami, ztoho by|o osove
no 34 no!ých fiíem, Ce|kem byo 294 konlaklů se zaměstnavale '

Ak|vně se podííme natvoÍbě Komunitního pánu sociá|ních
suž€b města LibeÍec iJab]onec nad N sou V rámci slrednědobého
pánu.ozvoP soc|á|1|c|. s|Lžeb L be.ec|e|.o k.€'e'

V roce 2oo7 proběh|aVe spo|upÍác s Úřadern pÍáce v LibeÍc
pouze jedna ,placovní rehabi|itace..' v rámcikteÍé by|a uŽivate
poskyinuta poradenská čnnost' SpolupÍács s Úřadem prác€ zůstá.
vá sabýn Ínístem našíčnnosti- píše V€doucí Antóna D€chlaÍová.
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toc|.|nÍr€rrab|||t.c. Y ct'ud|m|'
č' Íggisvace a62] 287
s uŽbu sociá|ní rehab]|]tace metodou podpoíovaného zaměstnáVánl

ismé poskyt]]: 38 uŽivalelúm

r píoběh|o8job k|ubú
. 3x ]sme zoÍganizova|i skupinové poÍadenstvía 2 x indivi

d!á n Í porad enstVÍ
. spo|upracova|i isme s Úřadem práce vchíUdimi' o's' Péče

o duševní zdÍaví'region Paídubice' lúěslem chíucl.m' s PaÍdU'
bickým kÍaiem a s oomovem sociá|ních s|UŽebve s|atiňanech

. by|o uzavřeno 17 pracovně právnich vztahů pÍo uŽ Vate|e
s!Žeb

sociá|ní Éh.u||l.cé Y LlMnoÝě.
č' Íeqistracs 9709256

Pracova y ismé celkem s6 45 uŽivate|ia podaři|o se nám uzávřÍ|
7 pracovně práVních vztahÚ' RozvÍje|yjsme 6po upÍácis oÍgan.
zacem.př€vážné v Mostě' Liwlnově a Tep|icÍch. Úěashi|yjsm€ se
komunih.ho p|ánování a ssíninářú oQanizovaných ceskou tjnií pÍo
podporované zaměstnávánÍ'

v íoce 2007 zaméstna|o zn€výhodnéné k|ienty 1 7 Í|íem
pÍoběhlseminář pro zaměshavátele na téma spo|ečenská

pÍoběh prvnÍ K!Íz Práce s počÍlačem
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osobní a5btence v Prazo'

č leg stlace 3090279

. cekově by|a poskýnuta s uŽba osobníasistence 27 dělern

! proběh|a spo upráce se 23 ško|am]' Ve kterých jsou ndV.

duálně zač oněny děli s post]žením
. daším cca 25 ško|ám by|y poskytnuty níormace nebo

. by|o zaištěno 25 asistentů do třÍd. Ve klerých jsou indVdu

á|ně zač eněny dětis postiŽenim
. by|izajštěni2 asistentik dětenr' které potřebují doprovod

nebo domácípéči

z činnost] s|řed|ska podpořy ink|uzé (sP||

. Někteíou z |orenr podpoíy poský|o sP|cekeín 65 dětem

. SP zajisti|o nebo zp|os|ředkovao 35 asstentů do tříd'
Ve kterých ]sou individuá|ně začeněny dětis postižením'

. sP aktivně spo upracovao s 8 zák|adním škoam priVzdě.

|ává. idě l  sespecá '  n vzdě|áVdc|rI  po"eban|
. Daším zhruba 25 škoá byy poskýnuty infofmace

a osobni konzu lace.
. Na zák adě rozhodnutí lls|\''|T získa Rytmus V květnu akre.

d |acik provádění Vzdě|áVacího programu Melody a fornry

o.;c"  ve rdě s rd vdLé ró r|e9.ov €1ý.1Ža<eŤ A<íe.

d tovaný VzděáVacÍkU12 pro asistenty pedagoga abso|Vo
valo 39 ÚěastnkŮ'

. By o proško|eno ]72 učite|ů ze 6 pražských ško|'

. Bya zahá]ena Íea|izaco Vzdě|áVacích kurzŮ pro nr|adé

d s potíŽemiV učeníTovaÍyš' kteÍých s€ zúčastnio 2] |idí
. Pokračova a tea|izace pÍojek|u |'4od€IoÚ syaén podpoty inte.

ga,Ž žáku se speciákíni vděláVacíni potř€bani v b€žných zs '
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ktéÚ ie spo|uÍinancován EsF' státním rozpočtem ČR a íoz
počtem HMP (cz'04'3'07/3 '1'o1 2n134)'

. V.ámciprolektu pokračova a ěinnost 3terénnÍch speciá|nÍch
pedagogŮ' kteřípracova ina € ško|ách s cekem 20 dětrnise
speciá|nÍnri Vzdě áVacím poťebam ' Dá|e se Uskutečni|a týdenní
zahraniční stt]d]]n Í cesla do spaně|ska a by dokončen rozsáh ý
výzkLJm podínínek plo nteg|ac dělÍs postiŽením V běŽných
zák|adních ško|ách. do kteÍého s€ zapoii|o ]76 íespond€ntů
z 21 ák|adních ško|

Da|ŠÍ pÍojekty]
Drc|ckr L. PuéÍra (cz'04.3.o72,1.o1'414041) koordinova| Vojla
zima Jeho cílem by|o a je (píojekt trvá do 31 ' 8' 2008) pomoci s pía.
covnírn Upatněnínr k]entŮín Dornova sV' Rod ny (pražské pobytové
zařízonl)' Součástí p rojektu by|a rcvněž nabídka vzděávacích aktiv t
pío k|iénty Domova a za spo|upÍácé s o's' Q! p -spo|ečnost pÍo
znrěnu vzdě|áVáníperconá|U

A poj€kty Equa|
Ploiek| PodPo'ovanó zamě.|.lY.íí Dro $Giá|ně odpovčd.
ná í|?m'

Proiekt by|V roce 2007 |ea]]zován do 31'srpna
By|a uspořádána posIednÍ pracovnÍ 6táž zást!pcŮ podnikateských
subjéktů Za cH se zÚčastni|y člyři osoby - zástupci íiÍem - nsmoc.
nice chrldim, fiÍnru Japek s r'o', Íirma G]nter s'r,o aírmu Benerest
s'r'o' PÍacoVnI stáž by|a Usporádána v regionu Lisabon V Portuga|sk|J'

V |istopadu proběh|á Íovněž z pÍos|řgdků pÍoi€ktu náÍodní kon'
Í6íance společné vzdělávánÍ k|6|ou jsme zoÍganizova|i spo|ečně
s KaÍlovou Universtou' Pedagog ckou faku|tou a speciá|ně pedago.
gickýín centrenr Ve káa' Na kon'eíonci by| představen me|od cký
Í |n : znizk bez znizÍku kko had baz hra1lu' odho'né veře]nos| by
íovněŽ představen významný mateíiá| Index ínwuze ata píífio ieh.a
spo|uautoÍem MaÍkem Vaughanem'
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V srpnu pÍoběh|ataké pos|ednÍ pfacovní siáŽ pracovních konzu|'

tantů U partnerské organizace V Portuga|sku
PracovnístáŽe sev srpnu zúčastnily dVě koegyně z Liberce a Bene.

V ráínc pro]ektu bylo [/dáno DVD spo|ečensky odpovědné cho
Váníí renr v ob|ast zaměstnáVání' Na DVD ]soLJ predstaveny příklady

dobré praxe' inÍormace o konceplu a konkrétních projevech spoe'
čenské odpovědnos1ií íer. a rnanagemen|u rozmantostl'

Prctekty SUPP (CZ 04.4.09/l .2.00.6/0434 a SUPR
(c2.04.4.09/1.1.00.6/0435) -
. nové pÍojekty PíogíamL]ln catVy Equal

od ]5' června by a Žahájena rea zace projek|ů SUPP a sUPR
V Íárnci 4 Výzvy |s EoUAL' oba pro]ekty navázay na VýŠe uved€ný
pÍoiekt. Rea|izace pÍobÍha|aV Íeg onu h|avního nrěsla Prahy (SUPP)

aV L bereckéín, PaídUbickér.' slředočeském a ÚsteckéÍn k.a]i
(sUPR)' CíLem píojektu byo př pravl a uspořádat da|šÍsemináre
pÍo zaměstnavat'Á|skoU Veře]nost (V ednu 2008), Dá|e by|azahá.
j€na přípÍava na uspořádání3' ločníku soutěŽe STEJNÁ ŠANcE
- Zaměstnavate 2008'

Projékt spřámá vo|ba Ved a Zdénka staÍcová

Během rokU 2007 se pokračovaLo v projektu spÍáVná vo ba
a V rozvoji činnosti organizace'

PÍoběh kurz Saínostahé ceslováníV Íozsahu 120 VýUko\.ých
hodin s teoret]ckou a přakticko! částÍa po|o|atníkuÍz HospodařenÍ
s peněz ' Kurzy by y určeny ín adým dem s potíŽerni v Učení, Pro

oba kL]|zy by|aVytvořena skrip|a a CD p|o ekloÍy'
Nap]ánované jednoi|ivó cí|e plojekn.] se podar o V Íámcitohoio

obdobídokončitanapIni1
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Da|šíinfo.mac€
Na jare ]sem zača|i připravovat a od podzmu rea|izovat meziná.

ÍodnÍp|ojekl Írrn!|l|on 6 parlnery z Bakouska s|ovinska' s|o.
Venska' Madarska' Jeho cí]em ]e Vylvoř i obsa|r kurzu /VýcV kU pro
sociáInT pracovnÍky' kteřlse bL.]dou Věnovat podpore znevýhodně.
ným ín|adým dem V obdobě přechodu ze ško|y do práce Pa(nery
zČeskajsou Asisl €nca a ouip -Spo|ečnost pÍozíněnu'

Dne 4. prosince m07 v 17,00 hodin by|y s|avnos|ně Vyh|ášeny
výs|edky uŽ 9' Íočníku ceny túi|ana chába v Primálorské íezidenci
ý PÍaze'

Mi|ada odBš|a do dŮchodu - pěknéjíza všeděkui€ms' h|avně'
aby se nenudila.

Na podzirn se uskut€čn o kaŽdořoční výjezd nÍ pracovnl selká.
nÍ.lentokÍál Ve strašcÍch, Věnova|i]sme se renovac rěkterých
dú eŽitých dokur.en|ú o|ganizace' by| nově nafoÍrnu|ován Veřejný
závazek cí|e s|uŽeb. cí ové skupiny' pos ánÍ a píincipy'

Pos|áním o s By,hus ie umožnit |idsnr sé znévýhodněním ak| vní
zapoj€nía sebeÍea zac zeiména př vzděávánÍa placovnÍm up|at
něnÍV běžném pÍostředí

cí|€ sociá|ní rchabi|ilace jsou
. Žískat a rozvíjel sociá|ní a píacovnl dovednosti
. získat a udrŽet si zaÍněsháníV běŽných podmÍn.

kách a maximá|ně se v něm osamoslalni|
. posi|ovat up|atňování pÍáv a aktivní zapoiení do občanské
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. zvýš]t samostainost V dovednostech' k|eré Vedou k sociá|

nímu zač|eňování
. zpřístupn tVzdě|áVánía Vo|nočasové aklViy přednostně

V běžném pÍostředí
. podpoi]t rodinu při každodennÍpéčio dÍtě se zdravotnÍm

postiŽenÍm. posi|ovat up|atňování práV a aktlvní zapo]enÍ

Cí|ovou skup nu s|uŽby soc á ní rehab tace lvoří
. |idá ss zdravohím nebo sociá|ním znevýhodněním

převáŽně s mentá|ním pos| ŽenÍm
. |idé' h.er' poliebu-id oLl-odoboJ podpo'J pii rozvo-

dovednoslí směřU]ících k získání a udíŽení si zaměs1nání
. |idé' kteří hLedají zaíněslnání V běŽných podmínkách
. |idév produkivním Věku

Jédnot|ivé typy s|užeb nra]í Vypracovanou koncepci a nretodiku
provádění činnost '

Cí|ovou skupinu osobní as s|ence |voří
. dětia m|ádeŽ se zdÍavotním pos|Žením
. děti a m|ádeŽ' kteÍé přiVzdě|áVání' Vo]nočaso\.ých aktivr-

tách nebo v domácím prostředí potřebuií individuá|ní pod.

poÍu dÍUhé osoby
. dětia m|ádežVe Věku ško|nídocházky

sužby o's' Rytmus jsou poskýovány na nás|edujÍcÍc|r pr ncipech
. občanský přístup
. VyuŽíVání běŽných zdro]ů
. ndividuání přístup ke kaŽdému č|ověku

. aktivnípřístupuživatee
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výnosy (v tis. Kč) |
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Č nnost by|a podpoisna:

Evlopským sociá|ním Íondem. MPsV cR' H|avním měst€m Pfaha'

Uřadem pÍáce V lúostě' Měslskou částÍ Píaha 6' |vtěstskou částí Pía-

ha r' prostredky Finančních mechanismů EHP/Noíska. Pardubickým

kíaj€m' městem Jab|onec' nadacÍ Euronisa, Libereckým krajem,

Sta|u|ámÍm městem L beÍec' s|atutáÍním měs|em Most, Pardubc.

kým kÉjem

Dáícii

U'W Lins sl ílLJng

copy G€n€Ía|

Děkuiemé

BYŤMUs, o's'
Bruso|ská ]6

Píaha 2, 120 00

telfr 1.: 224 251 610
www rylmus.org

bank' spojenÍ| KB Praha
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