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předkládáme Vám zPrávu o prvnímroce našíčinnosti.
Přestož€ metody, kterépouživáme,jsou u nás zatim stále
ieště novéa neověřené'naš|ose mnoho |idí'kteři nám od
saméhozačátkupro'ievujídůvěÍu.Ve|mi si toho cenímea
všem upřimně děkUi€ m e.
PavIaBaxová

Pos|án|msdruženiRYŤMUSie zajišlbvatslužby'kteÍé
Iidem3 postiženímumožnižítnezávis|ejším
způsobem
života.zák|adnÍmpřincipem' jímžse řídíme.je Íespekt
k individuá|nimootřebám č|ověka.

cíle v roce 1995
'|.zaháiit přoiekty''Podpořovanézaměstnávání..a
',PÍogÍampřechodu..,'ejichžci|emje
zpÍostředkovávánipÍácev běžnémprostředípro
osoby s mentá|nÍm
a kombinovanýmpostiženíÍn.
2. zahá.iitproiekt ''|ndividuá|nizač|éňováni
dětí
s postiženimdo běžnýchtřid zák|ádnichško|...

vznik

organizacé

sdružen|RytrnusjsmofoÍmá|ně
za|oži|i
v Íoceí994.
pro nás by|ys€ m ináře
zdroieminspiíacea |nfoÍmaci
pořádanéameíickožidovskouoÍganizecí
JDc.

Přehled

ěinnostj'

v roce

1995

prácijsme zača|i
Konkrélní
v dubnu1995diky íinančni
podpoře The American Jewish Joint Distíibution
Committee(JDC).
Projek|P!9qEDp jl99h9s!! (pod|eangIickéhoTíansition
Program)je určenpÍobudouci abso|venty
pomocných ško|.Jeho ci|emje usnadnit situaci
íodině'kde dospivajicí
č|ověks postiženim
končí
škoInidocházkua neníjasnéco (kdo)s nímbude
dá|. Proiektisme zača|iÍea|izovatve spo|upÍácis
Pomocnou ško|ouRooseve|tova8 v Píaze6 a
speciá|nirodinnouško|oUpři JedIičkově
ústavu.
DohromadyjsmezajistiIipraxepro 12 studentů
z obou ško|.V pÍůběhU
ško|ního
Íokuí995/96
isme
zača|is vytvářenímprvníchverzi individUá|nich
p|ánúpřechoduprojednot|ivé
studenty.
cí|eínpíojektu Podporova né za méstnává ní |pod|e
anglickéhosuppoňed Employment)ie 2abezpečit
placenézaměslnáni pro osoby s mentá|ním
postiženlm.
a kombinovaným
Projektjepíoti
púvodnimpředpokIadůmnesrovnaieIněobtižnějši.
HIavnimipřekážkamijsou úzkostlivostÍodičů
a
neocholafiremzaměstnatč|ověka
s postiženim.
P|ojek|Zgi!9!ěL!!y!EEýa(pod|e
anglického
InclusiveEducation),isme
zahájiIikoncemsrpna
l995.Jeho ci|emje umoŽnitdětemzejména
postižením
5 mentá|ním
choditdo ško|yse sVými
vístévníky
podminkami
a v místěbydIiště.
Kličovými
pro zač|eněninaŠého
prvniho žáka(prvňáčka)by|o
zaj.šténi
asistentaa pracovnihotýmupíovytvořeni
individuá|niho
p|ánu.V průběhu
vzdě|ávaciho
škoInihorokujsme zajistiIiasistencipro da|šidva
individUá|ně
zač|eněné
žáky(s 'yzickýmpostižením
a autismem).

ťracovnlc1

oŤgan1zace

PÍoqrampřechodu mě|ana starosli Pavla Baxová (pÍo
studenty PŠRooseveltova8) a v|asta stupková (pÍo
studentyJedIičkova
ústavu)'
Koordinovánimprovoznich
zá|eŽitostí
organizacea projektuPodporované
zaměstnáváni se zača|azabývat Milena Johnová. Prvním
píacovnímasistéotemse stal A|ešPuchéína.od záři
IvušuIcovou'Marii
isme získaIida|šipÍacovniasistenty:
Tem|ovou'PélÍašolce, Martu sušickou, Hanu
Miku|enkovou,Martin! Lazaíovou,Danie|uouškovou.
Projektzač|eněnévzdě|áváníkooÍdinovaIaPavla Baxová
a asistentkami
by|yJana PIiškováa Eva Menšiková.
Na voienskéciviInísIužběpracova|iv roce í995V|adimiÍ
Léchnýřa Maňin Ryšavý.
ČIenská základna
v roce 1995mě|osdružení
Rytmus8 členů:
Pav|aBaxová,
Jana P|išková'v|asta stupková' Monika GÍyčová,Aleš
PucheÍna,
Mi|enaJohnová,EVa K|ipová'VladimÍ
Lechnýř.
Předsedkyni oÍganizaceje od saméhozačátku
PavIa Baxová.

Finanóní

Výkaz příjmů
a Výdajů

zpráva

Výkaz o majetkua záVazcich
MAJETEK
NehmotnÝinve5liční
meielek

maieIek
HmotnÝinve5{ični'

zásoby

PohIedávkY

Penízea ceninv

PdbéžnéooIožky

Na začátkuorJd. Na konciobd.
0.00
0.00
55.090.20
0.00
0.00
0.00
0_00
o.00
0.00
2.350.10
0,00

0.00

í76-366'70

úč|y
Bankovní
Majetkové
cennépapíry
a vkladv
ostatnífinanční
maielek
ooravnépoložkY
součelmaietkU

3.420,10
0.00
0.00
0.00
3.420.10

233.807.00

Rezervy

0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
3.420,10

37.4'14.60
0.00
55.090.20
92.504,80
141.302.20

ZAVAZKY

záýazký

UvěrY
opÍavnépoIoŽky

součet
závázků
Rozdíl

0.00
0.00

Přijalédary
a nezdaňované
dolace
Urokvz bankovních.
účtů
Přiimvcelkem
VÝdaie
NákUomateriálu

Na konci období

421.760.00
517,90
422.277.90
Na |.onciobdobí

4.211.40

101.248,30
38.361.00
43.321,70
256.098.70

PIalbvdo fondú

Provoznírežie
Výdaiece|kem(04. 09)
příimů
Rozdí|
a výdáiů

169.599.30

000

zaměstnavateIé
Děkuieme všemfirmám a oÍganizacím,kterénám vyš|y
vstříc při zajištbvánipÍacovn|chmísta pÍaxípÍonaše
kliénty. Patří k nim: 999!!394]*!9!Ek!q!!9!9!!q.]LP!q!9r
hoteIDiD|omat.cirkevní mateřskáško|aJana Kaíaíiáta.
oroanizacevozíčkářú.
sPŤ T.|ecom.
u.s. BuíoeÍ.
PÍažská
pekařstvi.
KnihkuDectvi
Diqest'
Lichtenberoeíovo
RiedeÍs
Kalich.

0_00

spolupracovníci

organí zace

Na prvnim místěděkujemeThe American Jewish Joint
oistribution committ'éeza cennéinformace,konzu|tace,
při píáci,při nížjsmeobčas
inspiÍacia za povzbuzení
k|€ s a|i na mysIi.
Velkou oporou nám v roce 1995by|J9!!G!]yji9!qE
9!9.pi!.!9E!g s nimižjsme spoIupracova|izejménapři
zajištbvánípraxípÍostudenty tamni rodinnéško|y.
Podobně bychom chtě|ipoděkovetPomocnéško|e
Rooseve|tova8 v PÍaze6, kteÍánám pomáha|avytvořit
podmínkypro zaiištěniPraxi;všemp!4!9y!ib!!!3
pÍácovnicim sPc přÍPs Rooseveltova,kteříse
významnouměrou podileIi na vzniku iídividuálniho
vzdě|ávacihoplánu pÍoMartinaP. (našehopívniho
zač|eněného
žáka)a jsou č|enypÍacovníhotýmu,a kÍeří
pomáhaIipřítvoíběindividuá|nich
Íovněž
p|ánů
přechodu pÍostudenty na plaxich; sd.uženi Dro
auomentativnía a|teÍnalivní
komunikaci.neivíceLucii
Laudové,kteíánám poskyt|ácennékonzÚ|tácepro
plánya je č|enkou
individuá|ní
pracovnihoÚmu plo

Manina P.;9p9!qĚ!99!LQ!!!l!, s nímžjsme spo|upraco.
va|i Při za.iištěnipfacovniho mÍsta;Doc. PhDÍ.MaÍii
cerné,vedoucíkated.y speciá|n.pedagogiky PedF uK a
MgÍ.Martinuodehna|ovi'ředite|iodboruspeciá|ního
pii individuá|nim
školstvina MsMT cR za konzu|tace
zač|eňovánidétido béžnýchtřid;pl!!p!!jqiLÚ!3!!
pÍácev Praze 2, kteÍénám poskyt|yřadu dú|ežitých
informacía pomoh|ynám při zaiištěnipeněz na mzdu pro
zaměstnavate|eiednénaši k|ientkya také!Íqd!!uÉgq
v Praze 6 a Praze VÝchod, kteÍénám poskytova|y
inÍoÍmaceo volných mistech;Maodě Tika|ové,kteÍá
začalaseznamovatveieinosl s podstatounašich
projektů;qgy!!9y!]!qb!!y!, plotoŽe pro nás vymys|eI
vese|é|ogo a qg!!!!9yijl!!!9!i, kteÍ.ý
nakřesIiIobrázky do
našehoprvniho |etákÚ.A vŠemda|šim,kdo nám nějakým
zpúsobempomohIipři píáci.
Dárci
Neivětšimdárcem v Íoceí995bv|a nadace The AmeÍican
Jewish Joinl Distributioncommitteel která nám na
íeaIizacipÍojektuPodpolovanézaměstnáVání- proqíam
přechoduposkytla309.374
Kč.
významnÝm dáícemie NadaceJedličkovaÚstavu, kt€ r á
nám opakovaně věnova|apenize na projekl PodpoÍované
zaméstnávání- Proqíampřechodu a zač|eněné
vzdé|ávání.
oa|šifinančnía věcnédary do 60.0o0Kčjsme v roce 1995
ziskali od těchto nadaci a 'iíem:Inlernationa|Womens'
c|ub.Nadacechartv77 - Xonto BaÍiérv.
The Foundation
Íora civjl societv z DroqramuDomocíacvNetwork

us AtD.

Věcnédary nebo.sIužby
do 10.000Kč,ismé
v íoce1995
dosta|i od Íirem99qtq!9lq!9bi-p!q!!'Es!9!!.]il
ManaoementPÍess.oasa comouteÍsa PÍaoeuíope
lnteÍíationa|.

