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předkládátne vám střučnou zprávu
o činnosti
a hospodaření naš€ h o občanského
sdružení ý loce 1997.
Při této příležltostl
bych chtě].a
zdůraznit,
že to, co se nán v minutosti
podařtto
uskutečnit,
není zásluhou jen malé
skuPinky pracor'níků sdružení Rytmus.
PoznelÍ jsme totlž spoustu nilých lidl
z řady souklomých fl'.em. instÍtucí'
základních i sp€ c iálních
škol, jiných
nezískor'!ých organízacÍ átd.'
kteří nám
pomáhaj í řealizovat
naše plány.
všem gpřlzněnýn
dušfun děkujetne '
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zákfadního vzdě].ávánl podporovat
1.v oblasti
výuku dětí s postižen1tn v běžných třídách
základních škol zaj ištěnlm potřebných
služeb dětem i jejich řodinám a
prosazováním tohoto způsobu vzdělávání
v systému školství.
2 ' Podporovat PracovnÍ up].atněn1 }idí
s postiž€ n 1n
v běžnémpřacovním prostředí
podporou při
pomocí p.acovnl asistence,
h.Iedání a udřžení si zaměstnání a při
přechodu ze ško.Iy do práce. Rytmus 2ř1ztrje
vzděláwac1 agentulu za účclem c1lené
př1plavy osob s postiŽením na pracovn1
kursů
uplatnění formou .ekvalifikačních
a individuáln1ch
Prax1.
3.veškeŤou svojí činnost1 směřovat k torŤu'
aby 1idé g posLižením moh.Ii vyuŽívat
jako jéj ich
sřovnate1né příIežitosti
vtstevnÍci
v oblastech vzdělání, pracovního
uplatnění. volné času, bydléní. za tímto
účelem Rytmus zaj išťuje asistenci'
dobrovo1níky. infořmace. konztr1tacé átd '

činnosti

v roce 1997

Rok 1997 byl pro ro2voj našeho
občanského sdružení Poměřné významný. Rytmus
vúbec popřvé zlskal
finanční podpořu od
státu, tněste á městských částí. stát i obec
tlm potÝrdily
zájem o naše s].užby.
Městská část Praha 2 nám na podzím 1997
pronajaIa nebytové přostoŤy za účelem
vytvořeni
agentury přo začfeňován1 lj'dí
s postiŽen1mt ktelou současně vyuŽ1váme jáko
pracovn1 zázemí pro celou organizaci.
.'inými
51ovy - máme vlastní kancelář v centřu mésta'
Lepš1 finančn1 situáce nám umožnila
přijmout absolventku sociáIně právní
akademie, kte.á se zapojifa zejména do
přojektu
Podporované zaměstnávání, a vyčlenit
půf úvazku pro účetní. od začátku roku jsme
přešli
z jednoduchého účetnictví na podvojné.
v oblasti
informací a komunikace se
světem pro nás měIo velký význan připojen1 na
Internet.
od května jsm€ zača1i sledovat
počet dotazů' 9e ktetýrni se nás obracejí
rodiče' pedagogové a dalš1 profesionálové.
Pokřačovali jsme v realizaci
třl
původních projektů: Podporované zaměstnáván1
a přechod ze školy do zaměstnání,
Individuá1ní
začIeňován1 dětí s Dostiženín do
běŽných třrd základních škot a Dialogy'
Podporované

z..ágtnávání
. přechod
do za'rĚgtnání

ze Ětoly

Na zákládě zkušeností 2 předchozích dvou
1et j sÍne projekt poněkud pozměniti- od
počátku řoku jsme se začafi soustředit
především na zajišťování práx1 pro budoucí
ábsolventy speciáIních škol s tíln, že c1lem
je řozšíření pracovních zkušeností

studentú zejmóná zájištění pracovního
uplatnění Pro ně po ukončenl škoIn1 docházky.
Védle Pomocné školy Rooseveltova 8 jsme
spolupracovali
s praktic kyhi rodinn]Ími
školami v.]osefské a na vinohradech a s DíÝčÍ
katolickou
školou v Karl1ně. výhledově jsme
pŤaxe pro studenty Přaktické
naplánovali
školy V olšinách.
Přimé zpr:osťředkování práce jsme omezi1i
vzhledem k velmi malé efektivnosti.
celkem jsne zajistili
21 nových praxí'
(z toho ve dvou
11 pracovn1ch příležitostí
případech došlo k návázání na předchoz1
přaxe)'
pro 5 osob jsme poklačovali
v zajišťování asistence nebo jiné forrny
poclpořy.
IŤldiwiduální
zaóleňovánl
ďití
s t'ostiž.níB
Ežných tříd zá}ladních
šhol

DiaIogl!'
(víkendový seminář
pro rodiny
Dialogy
s dospívajlc1tn
členem s postižením)
se
tentokrát
odehrávaly
ve vzdělávacím
institutu
Eda Robeřtse
v Přaze Pétřovicích.
Dia1ogů se zúčastnj.}o více neŽ dvacet
lidí
z Prahy i celé čR. .]ako lektorka
se jich
ing. Jana Hrdá z Pražské
úěastnila
např.
ořganiŽace
vozíčkáiú,
ze sdřužcni
Duha pan1
Kobr'lová a Mg.' Ktrtevová z Informačn1ho a
poradenského centra
pro Volblr povofán1'
v řoce
přojekty:

Rytmus v řámci tohoto projektu již
dlouhodobě spolutr'řacuje
se speciálně
pedagoqickými centry' předcvš1m sPc vcŤtikála
při Pomocné škole Rooseveltová a sPc při
.IedIičkově ústavu.
společně s sPc veřtikála
jsme uspořáda1i
dva semínáře týkající se zaěleňování dět1
s postižením do škol. Na květnový jsmc jako
lektorku pozvaLi Pam MendeLsohn z ttorld
Institute
on Disability
z Kalifornie,
lj.stopadového setkání se mirno jiné zúěastníla
Doc. Marie Čeřná, vedoucí katedly speciálni
pedagogiky UK.

začafi

zkoušet

tři

nové

.

je zajištění
volný ěas - jeho podstatou
pro
dobrovoln1ků,
kteří budou k díspozici
mfadé 1idi
s mentá]"ním postižením jako
průvodci pro volný čas.

.

projcktu
satnost.atný
život
Podstatou
pro
nácvik
každodenních dovedností
absolventy
specíálnlch
škol.

.

Doprovody - přo děLj' s posližením
ze
speciáIn1ch
škoI domú (výjimečně ráno)

do

Ná poěátku roku 199? bylo do projektu
zápojeno celkem osln dětí s mentálnítn,
fyzickým nebo kolíbinovan]ím postiženíh.
které
chodí s našÍ podporou navštěvujÍ běžné
základní školy. Jejich počet se od září
zvýšil na současných čtřnáct.

1997 jsme

je

zptáva

o hospodaření
z rozPoě|-tu města
Ná}lady

Čá3tha

MzdoVé

MateríáIn1
!áklady

na reprezenLací

f,statní služby nehateŤiálnÍ
celh€ín

Příjny
,Itžby za osobn1 asistenci
.red1ičkova ústaÝu
Poplatky
2a služby
itroky
cel.kéB

E.4jr!.

povahy

zdaníťélné
od Nadace

83? 504
r.11 890
'145
29
3 960
235 346
a 2!a 445

196 819
40 519

nezdanitelné

Dary od nadací a sponzorů
Ministerstvo
školství,
m1ádeže
a tělovýchovy
ČR

-iě_dí-čE
MinisteŤstvo
práce a sociálničh
Magistrát
hl. m. Prahy a rqěEtste easti
Praha 6
:lenské příspěvky
celk€ n

3 904
24I 242
454 62L
82 000
261 004

2s0 000
4 3!2
1 051 933

a státu

Přispěly

práce a socjáLnich
-l4jnjsteřstvo
věci
L1agistrát
h1. n. PÍahy
Minisxerstvo
škofstvi,
nfádeže a xěIovýchovy
}íěstská část Praha 5 a PIaha 6

Nejrr.ýznanněj ší dárci w roce 1997
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výbaE @xé
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R@réil
benkÝ

Da1ší dárci
2N
ABB Efektro
PÍaga
And.ea
chfoDpková
Bafirny
Doúwe
Eqberts
Copy General
českomoravský
PR?EIT
český rozhfas
DaeÁIoo Efectronic
Dafe Carnegie
- Bohenia. net
Datac
Escon CS
Grisoft@

Sottware

Ínfornačnl
centrun
pod,r.ikatel.rj
Ihg. václav
Bafoun
Job shop
LMC Jobs
Magazin AD
Hanagement Press
manžefé Rocourkovi

v roce 1997
nanžeLé Štorcovi
TLAVO
l4er 7 ih
^ladace vrÁ
Pavef Vrbata
Petsonáfn7 noviny
Peřsonne-l select
Pracovn7ci
zš U
Tyršovy škofy
Pratr
Rada hýnanitárn7ch
sdrÚženi
Radio svobodná
Evropa
Respekt
Ringier
čR
Sagit
stÚdjo w
The Crown Foundation
The ťoundation for a
Civif SocieLy
Trexima
z.Ietá Praha

zaněstnavatelé

v roce 1997

BD - Soft
Česká zemědě1ská univerzita
c1rkevní
Mš ;rana Karáfiáta
Divadelní
ústav
Delvita
- vegetariánský
Góvinda
klub
EcotoneŤ
Ignis
Integrační
centrum
pekařství
I,ichtenbeřgovo
- 2 pracovní místa
McDonald,s
Městská
knihovna - 7 míst pro Přaxí
Ministelstvo
zdravotnictvl
EN Motol
MŠ Na Přesypu
. pracovnl
odkolek
mí9to
PsÍ domov
RsT tiskárna
RTA Monitoring
- kavárna
scařabeus
SoftMail
115 K EXpreS
Us BurgeŤ
zveřimex

