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Yýročti zpráva
RYTMUS
1996

Po6Iání
MiIí

přátelé

a přiznivci,

chlě|i bychom vás seznámil s nejdúležitěišimi
skulečnostni, kleÍése týkajičinnostisdÍrržon|
RyÚnus
v Íoce í996.
v up|yau|émÍocejsmépokaěova|i v poskylován|
s|užebdětsm a dospělým lidem s posiižénimv Íámci
dvou h|avnichpÍojektú:
PodpoÍovanézaměstnáván|a
progÍampřochodu a Individuá|nizačloňováníděti
s posliženimdo běžnýchzák|adníchško|.
Mimo to jsme v řÍjnrruspořádal| Podzimn|dialogy
pfo m|adé|idi s méntá|ním
postižoníma,o.iich
uíčené
.odiny. Během podzimu jsmése pod||o|ina z8ji.těnl
několila séminářůpro studenty vyššiodbornéško|y
Jabok.
To, čehojsm6dosáh|i mnohdy ávisg|o na
spolupráci 8 da|šimiorganizacemiijednotlivci a na
dúvěředáícú.chlě|a bych při tétopři|ežir6t podětovai
všem'kteři ná3 v uplynu|émroce podpoři|..
Mi|onaJohnová

Pos|án|m8dÍu'en|RYTMUS je zaii.t'ov8ts|užby'k|oÍé
|idom9 pogtižon|mumožn|žitnozávis|ojšÍm
zpúBobom
je ře8p6kt
života.základním pÍinc|pem,jimžso řldÍmé'
k individuá|n|mpoťobám č|ověk..
vznik

organizacé

sdružénlRyl.nus ismo za|ožiliv řoco l99il. zdÍojem
inepiraca a infoÍmecipro ná3 by|y 3emináře pořád.né
americlo židovskouorg.nizacÍJDc. Na ákládě gÍantu
od slejnó oÍganizaceJamgv p.uběhu roku 1996zača|i
s Íea|izac|proiokfu Podporované zaměstnávání. Na
podzim |óhožíokuFme zaháii|i pÍojCkt|ndividuá|ní
zeč|eňovánldětís postižen|mdo běžnýchťÍdzŠ.

cíIé v locé 1996
.l. zaiistil z8městnánIa p]axe v běžnémpÍ.covnim
přostřod| pro 20 . 25 ogob s mentálním,Íyzickým.
kombinov.ným pos|ižením'Pokračovatv podpoře již
zaměstnanýchlidí.
2. Pok.ačovalv rga|izaciproiektu ,,lndividuá|n|
zaěloňován|děti 8 postiženimdo běžnýchřid
zák|adnÍchško|..'zÍskat'inančnípodpoÍÚsÍáfu'
od áří íozšířitpočotzačleněnýchdá|ína pět.
3. Během |6tnichprázdnit uspořádai LetnÍdie|ogypobýovou akci pÍorodiny s dosp|v.i|címčlon€ m
s mentá|nimnebo kombinovanýmpo9tiženim.

Přeh1éd ěinnosti

v loce

1996

Ci|eí.|píoiektu@
p&9l!99! ie zajistitstudéntúm
a abso|ventům
po ukončen|
speciá|ních
školp|ac.oézaměstnání
škoInídocházky'

ve spo|upÍácise speciálné
ProiektisméÍea|izova|i
pedagogickýmcentÍemveňiká|a při Pomocnéško|e
Rooseve|tova8 v PÍaze6. a speciá|ni Íodinnou
škoIoupři JedIičkověústavu.
Během roku í996isme zaiišťova|ipraxe pro cca 20
studentů.sedm studentůskončilov červnu1996
ško|nídocházku, z nich tři nastoupili od záři do
pÍáce.zaměstnání.ismev roce 1996zprostřédkovali
pro osm zájemcůo práci.
v závěru roku jsme ss po zhodnoceníoÍektivnosti
našipráce rozhod|isouslřéditpředevšímna
zaiištbváni pÍaxía v souvic|osti a lim na spolupráci
5e speciá|nímiško|.mi'
P rciekt l nd l Vidu á l n Íza éIffi
běžných ttld zŠ is.ne postupně .ozšiři|itak, ž9
v závěÍu.oku í996 bylo do progÍamuzapojeno osm
děti s Íyzickým,méntálnima kombinovaným
postiŽením.
ce|ý rokjsme by|i v úzkémkontaktuse speciá|ně
poíadénskýmicentry . při Jed|ičkověústavua při
Pomocnéškolo Rooseve|lova8.
Projekt p!4]QgJ'ie určonm|adýmlidem s mentá|níma
kombinovanýmpostiženima jeiich Íodinám.Jeho
ci|emie pomoci účastoikúm
vyřešitprob|émy
souviseiici s odchodem zéško|ydo životadospě|ých
tidi.
Dialogy se kona|yv |ázníchsedm.hoíkykoncem
řina. zúčattnilose jich Ge|k6mdvanácl rodin z píahy
a něko|ikamenšíchobciz celécR.

PracovnícÍ

organizace

V íoce í996 u náa pÍacova|i'ia.koEl399y!]Lg:!9!c!!i A|eš
PucheÍna,PetÍso|c, Mártiny smahová a LazaÍová,Maňa
sušická' Hana Miku|enková,o.niola oušková,vitek
Mrázel' Peťové8árta a chadima' Katka s|adká, Jana
P|išková' Tor9za Pauíová a Kerel six|. 49!gE!9Ly9
ško|ácbzajišťova|i
Jana P|išková'Eva Meošiková'v|áďa
Lechnýř' Ruda Dvořák, Bára slabyhoudová' MaÍie
v|čková,Jan zoman. KooídinovánímpÍoiektúse zabýva|y
Pav|a Baxová a Mi|énaJohnová.
čIenská

zák1adna

č|énysdružen|v roce l995 by|i Pav|a Baxová, Jana
P|išková'Vlasta stupková, Monika Gryčová,A|6š
PucheÍna,Mi|énaJohnová, Ev. K|ipová, V|adimÍť
Lechnýř
a Vitel Mrázek. c|enská schůzgse kona|apři p.í|ežitosti
os|aw vánoc. Předsedkynl organiz.co by|a Pav|a Baxová.

Výkaz příjmú
a výdajů
FinaněnÍ

zpráva

Příjmy

Přijaté
dary
a nezdaňované
dolace

Výkaz o majélkua závazcich

MAJETEK
Ná začálkuobd. Na koncl obd0.00
0.00
Nehmotný
|nvestičnl
mgietek
HmotnÝinveíični'maiolek
55.000.20
36.726.E0
zásoby
o.(x)
0.00
PohIedávky
0.(X)
0.00
Penízoa céniny
2.350.10
4.EEs.2o
PÍůEžnépo|ožkY
0.00
0.00
Bsnkovn|
úav
176.366.70 218.28{.91
Majelkové
cennépapÍry
a vkladv
0.00
0.00
0.00
0.00
ostgtníílnančí|
m8ielek
oDravnéoo|ožkv
9.í17.50
1E.303.40
souč9tmaielku
233.807.00 306.260.34
ZAVAZKY
Rezervv
0.00
0.00
závazkv
37.414.60
35.296.00
Uvěry
0.00
0.00
opravnéoo|oŽkv
0.00
0.00

součet
závazků
Rozdil

37.111.8O

35.296.@

ís6.392..|o 270.96.1.3,1

Na konciobdobi

Ufokyz bankovnich.účtů

648.809..69
3.894'í
5

Přiimv celkem

652.703.84

Příimvuznané

Výdaie
Nákup matoíiálu
Mzdy
P|atbydo Íondů

Provozní
režis

Výdaiece|kem(04- 09)
Rozdi|Dříimů
a vÝdeiů

0.00

Na konciobdobí
23.876.80
260.679.60
123.176.00
117.524.10
525.256.50
127.447.34

zaměstnavatelé
oěkujeme všem'irmám á organizecim,kt.Íénám vyš|y
vsť|c při zaiišt'ovánipÍáGovnichmist a přaxi pÍon.še
k|ienty.v roce í996 k nim paťi|ynás|édrtiicí
oÍganizace:
česká zemědě|ská univerzit. v Praze. cÍrhgvnimatořská
ško|aJana KaÍafiáta.Mateřská ško|aNa Fo|imanco.
De|vita.l,.s' Buroer. sťomv oÍo6ÍdccEvropv. Př'F
univer.itv l(aÍ|ow.oobočkvMóstskéknihovnv KoÍunni.
vodičkova.Bě|oholská. Kař|ovo nám. . Horb.nova. Hucu|
K|ub. LichlenbeÍoovopokabtví.FN Moto|.HvootóěnÍa
úvěrovábqnka. Divade|niÚ3t.v. Tisk E'Dřos. Národn|
hnihovna CR - Klementinum.
Dářci
Nejvě|š|mdárcem by|a v roc6 1996 !3!399l9!pi9
občanské společnosti, kteÍánám v .ámci dvou grantú
(miniprojektyPHARÉa L|EN) poskyt|acelkem 297.000Kč.
významnou částkou .96'000 Kč. uíčenouna mzdy
agistentů nás podpořil ]lý!9d9!ÉJg!g:&c!99-9by
í3y!9yé. Bezmá|a steinémnožslvÍpeněz uvo|ni|ana
mzdy také!.!!!.99Jgd!jš!9yg.g'${.g'
kteÍápřispÍvá
nejénomna mzdy asistentúa|e takéna administÍativni
nák|ady spojenés asistenc|.
Da|šíÍinančnia vécnédary nad í0.000Kčjsme ziska|.od
těchto nedeci:
Rada humanitáÍníchsdruženi
Thécíown Foundalion
Nadace chartv 77 - Konto Barié.v
Ministerstvoško|3tvÍ
ČR.

věcné dary nebo 6|užbydo 1o'000Kčisme dosla|. od:
2N' A7B' TÍading'Audicont,Ba|oun,J.c. a Rosohi||,
copy Geneíal' ČeskomoíavskýPRoF|T, Datac .
Bohomia.net,InÍoÍmační
cenťum podnikatelú'
InlernataonalWomens' Club, LMC Jobs, Managemont
PÍoss,manžé|é
Kocourkovi' MicrosoÍt,PÍatr,Ringior ČR,
Tom PoÍ|er,The Foundation íor a civi| society
z píogÍamuDemocracy Netwo.k Us A|D' Trexima.
spolupracovníci

o.gani zace

Na prvnímmis!ě bychom ch|élipoděkovat9!99!4!ql
pédaoooickémucenÚu vertiká|a při Pomocnéško|o
Roosgvo|tovat, jehožpÍacovnicinám poskytovali řadu
conných informac|a konzu|tací,by|i č|enypÍacovnich
týmůpÍo individuá|nívzdě|ávacip|ány,zaiišt'ova|i
vldě|ávanínašichagistentůaood.
vo|ký dik paťi takésoeciá|ně oedaoooickémucentÍÚDři
*.q!!š!9!ě-g9g!!g' ' nlmžismo spo|upÍacovali při tvoÍbě
individuá|nich p|ánúa při zajišťování
asistentce pÍoděii
5 tě|osnýma kombinovanýmpos(iž€ n ím.
cenná pJo nás by|a takéspo|upÍácese ElEqigdlmlg
auomentativnia a|teínativnikomunikaci,se sdfužonimi
soolu, PoÍozumění'ouha a PÍažskáoíoanizacevozičkářů
a tákés |nfoÍmačnim
centrem nadaci a Íimou Pe.sonne|
Select.
Volký kus práce přo našivěc vykonal. studentiv!šši
6ociá|ně pedaoooickéa teo|ooickéško|vJabok a Katedív
pedaqooíkv
sDéciá|ní
FF UK.
za podporu pÍo našičinnostděkujemeDoc. PhDÍ.MaÍii
ceíné'vedouci katodÍyspeciá|ni podagogiky P€ d F UK.
M9í. MaítinuodehnaIov.,.gditeIiodboÍuspeciá|n.ho
ško|stvina MŠMTČR,MaÍiiNovotné'vodouci sociá|n|ho
odboíuobvodnihoúřaduv Píaz€ 6' píacovnikúm
Úiadu
pÍácoh|.m. PÍahy.

