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Vážení,
máte v ruce zprávu o činnosti a hospodaření o.s. Rytmus za rok 2000, který byl pro
nás v mnohém významný.
Došlo ke změnám organizačním, personálním, strukturálním i obsahovým, ke
změnám v pravidlech a metodách práce…
Co se nezměnilo, je filosofie os Rytmus a jeho přístup k lidem, pro které pracuje.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům, dobrovolníkům,
kamarádům, sponzorům, spřáteleným organizacím a představitelům městských
částí, zejména Saše Zajíčkové – ředitelce ÚP v Písku za plodnou spolupráci,
Věře Posoldové ze SSZ MPSV za pomoc při prosazování myšlenek, Vlastě
Stupkové za společné přemýšlení o problémech, Ivanu Kolářovi za pomoc při
sestavování smluv, Evě Klípové za zájem a osobní podporu, kolegyním z SPC za
skvělou odbornou práci s integrovanými dětmi, Palovi Havørsenovi za
zprostředkování zahraničních kontaktů a „norskou metodiku“, Karlu Kopřivovi za to,
co nás naučil, Jarmile Cechnerové za přízeň a podporu a Petře Sádkové, že bylo
kam jet na Dialogy.
P.B.

Co všechno se změnilo…
Strukturální a organizační změny ve sdružení

… stáváme se velkou organizací
•

Vznik poboček os Rytmus - Agentur pro podporované zaměstnávání v Písku a Chrudimi

•

Rozšíření pražského sídla os Rytmus na další kanceláře a školící místnost v Bruselské 16 v Praze 2

•

Odchod výkonné ředitelky sdružení Mileny Johnové, byla nahrazena stávající předsedkyní Pavlou
Baxovou.

•

Iniciace založení a členství v České unii pro podporované zaměstnávání

•

Vytvoření provozních, personálních a procedurálních standardů pro činnost sdružení

•

Zahájení pravidelných supervizí Dr.Karla Kopřivy a zahájení výcviku v supervizích

•

Zdokonalení systému proškolování asistentů, dobrovolníků a praktikantů

•

Vytvoření webových stránek podrobně informujících o činnosti sdružení http:\\rytmus.nms.cz

Podporované zaměstnávání (PZ) a Tranzitní program přechodu ze školy do práce (TP)

… vznik agentur pro PZ a šíření této metody
•

Iniciace a zahájení účasti v pilotním projektu Ověření komplexu služeb PZ

•

V rámci Tranzitního programu ze školy do práce je jedním z cílů pilotního projektu vytvoření
metodiky a snaha o prosazení spolupráce resortu školství s ÚP

•

Vznik Centra pro podporované zaměstnávání

•

Metodická i praktická pomoc při vzniku Agentur pro podporované zaměstnávání v Olomouci,
Mostě, Děčíně a Českých Budějovicích

•

Účast zástupce os Rytmus v týmu, který vytvářel celostátní standardy pro PZ

•

Příchod zájemců o PZ z řad uchazečů úřadů práce na základě jejich doporučení (jak ÚP městských
částí Prahy, tak v regionech)

•

Upravení norské metodiky Podporovaného zaměstnávání pro podmínky ČR, stanovující roli PZ
v současném systému zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením

•

Vytvoření a vydání Manuálu pro Podporované zaměstnávání, vycházejícího z našich předchozích
pětiletých zkušeností s použitím zkušeností zahraničních

•

Uspořádání přednášek a seminářů k problematice Podporovaného zaměstnávání, například v rámci
projektu PZ v regionech semináře na Kladně a v Praze, 2x kurz pro nové pracovníky Agentur pro
PZ v Živci, na ÚP HlMP přednáška pro pracovníky pražských ÚP o PZ, seminář o PZ v IC Rašovice a
další

•

Vytvoření videodokumentu o PZ pro potřeby školení a propagace

•

Pravidelné fungování Job klubů

Sami za sebe

… větší samostatnost člověka znamená i kvalitativní posun programu
•

Na základě dosavadních zkušeností z programu se vytvořily dvě skupiny účastníků programu a
změnil se název, struktura i obsahová náplň jejich setkávání na Společenské podvečery a Společné
hovory, s řízeným i volným programem

•

Změnila se forma a obsahová náplň Dialogů (hry cílené na rozvoj sebeprosazujících schopností),
výjezdy mimo Prahu se uskutečňují 4 x ročně

•

Škola pro všechny

… prosazování myšlenky integrace zatím zdola
•

Uspořádání 2. ročníku celostátní soutěže o Cenu Martina Palase s takřka 90 nominovanými
pedagogy z celé ČR

•

Převedení 3 asistentů, zaměstnaných os Rytmus, do zaměstnání přímo v těch základních školách,
v nichž pracovali

•

Oddělení funkce os Rytmus a SPC Vertikála při zajišťování integrace - Rytmus se zaměřil
především na prosazování myšlenky integrace, zastupování práv rodičů na volbu vzdělávací cesty
pro své děti, vyhledávání vhodných základních škol, vyjednávání podmínek přijetí dítěte
s postižením do běžné školy, kontakt na odborná pracoviště, atd.

•

Seznámení s myšlenkou integrace dětí s postižením do běžných škol a její propagování formou
přednášek a seminářů, například pro SPMP, Psychopedickou společnost, Klub rodičů a dětí
s Downovým syndromem, 4 semináře pro učitele, kteří integrují ve svých třídách děti s mentálním
postižením v základních školách v Praze, seminář pro rodiče a přátele sdružení Rolnička v
Soběslavi, konference o rehabilitaci a poradenství v Pardubicích, přednáška na Jaboku, seminář
v Emauzích a další

Sponzoři, dárci a příznivci v roce 2000:
Finanční dary a dotace
Diplomat’s Ladies Association (na asistenci)
Magistrát hlavního města Prahy
Master Pack s.r.o.
Městské části Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 6 (na proplacení služeb pro své občany)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nadace Dětský mozek (na asistenci)
Nadace Charty 77, Konto Bariéry (na asistenci)
Nadace Jedličkova ústavu (na asistenci)
NROS z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare (na projekt PZ v regionech)
NROS/ČT „Pomozte dětem“
PALMIF - Evropská unie z fondu Phare (na pilotní projekt Podporované zaměstnávání)

Věcné dary a služby
Adecco (zdarma personální služby)
Agentura SOSon (produkce a předtisková příprava triček pro dobrovolníky)
Alba Trading s.r.o. (zdarma židle pro nové kanceláře)
Annonce (bezpatné poskytnutí pondělních vydání)
Balírny Douwe Egberts (zdarma občerstvení pro otevření Centra pro PZ)
Compaq Computer (poskytnutí 4 PC)
Copy General (kopírovací služby zdarma)
Expert & partner (sleva na hardware)
Grafický ateliér Wunsch (potisk triček pro dobrovolníky)
Hawel+Neubert (propagační leták)
Halla (osvětlení kancelářských prostorů)
HSW pro (zdarma informační tabule)
Informační centrum podnikatelů (zdarma DÚPP)
Ing.arch.Irena Friedmannová (poradenský servis zdarma)
Intercatering (občerstvení na Cenu Martina Palase)
Jazz klub Reduta (sleva na pronájem prostor pro Cenu Martina Palase)
Komwag (bezplatný odvoz domovního odpadu)

Lidové noviny (sleva na inzerci)
M Catering (zdarma občerstvení pro otevření Centra pro PZ)
Mafra a.s. - MfDnes (sleva na inzerci)
Micos(diáře na rok 2000)
Microsoft s.r.o. (bezplatné zapůjčení licencí na programové vybavení)
Miroslav Paclt (poskytnutí PC)
MONTEL v.o.s. (instalace telefonů zdarma)
Nadace Charty 77, Konto Bariéry (poskytnutí PC)
Network Media Service (bezplatné umístění webových stránek)
Olbram Zoubek (hlavní cena pro soutěž o Cenu Martina Palase)
Oskar (výroba propagačního filmu zdarma)
Pavel Karabec (vytvoření a aktualizace webových stránek)
Prestige - Josef Kroupa (poskytnutí modemu)
Příležitosti s.r.o. (zdarma inzerce)
R.A.L. (diáře na rok 2001 a další odměny pro dobrovolníky zdarma)
Radek Šaňák potraviny (zdarma občerstvení pro otevření Centra pro PZ)
Redakce Sociální politika (bezplatné poskytnutí časopisu)
Respekt (sleva na inzerci)
Rodina Palasových (poskytnutí modemu)
Seznam (bezplatné umístění bannerů)
SkyNet (bezplatné připojení k internetu)
TMP.Personnel Select (bezplatné internetové poradenství)
Tomáš Viták (instalace nového hardware i software)
Trexima (bezplatná aktualizace Příručky personalisty)
Zásobování kanceláří s.r.o. (kancelářské potřeby se slevou nebo zdarma)

Finanční dary - soukromí sponzoři
Šmídovi
Henkovi
Hofmanovi
Šejnovi
rodina Veselých
Ulmanovi
Hejmovi
paní Irena Kovaříková
Davídkovi
paní Jana Kučerová
paní Fridrichová

Zaměstnavatelé zapojení v PZ v roce 2000
Ad Hoc – telefonista
Auto Krásný Praha 10 – pomocné práce ve skladu
Bohemia Bagel Praha 1 – čištění a úprava zeleniny, lepení štítků
Bohemia Bagel Praha 5 – pomocné práce při přípravě pokrmů
CT-net – pomocné kancelářské a úklidové práce
Delvita Praha 5 – doplňování zboží do regálů, mytí regálů
Delvita Praha 6 – doplňování zboží do regálů, mytí regálů
Dětské centrum Diakonie Praha 5 – příprava svačin, roznášení obědů, úklid
kuchyňky, mytí nádobí, péče o květiny, doprovod dětí na WC

Domov důchodců Praha 6 – roznášení jídla a nápojů, utírání stolků, osobní pomoc
lidem
Dunkin Donuts Praha 1 – zdobení koblih, doplňování pečiva do regálů
Globus Praha 9 – doplňování zboží
Golden Clean Praha 4 – balení vyčištěných oděvů
Integrační centrum Praha 3 – příprava a roznášení jídla, spravování prádla
Job Shop Praha 2 – řazení formulářů, přepis dat
Julius Meinl Praha 8 – doplňování zboží do regálů
KFC Praha 1 – hosteska
Lichtenbergovo pekařství – manipulace s pečivem, mytí přepravek
Liminelita Praha 4 – vytírání, zametání, utírání prachu, vynášení odpadků,
hosteska, pomoc při práci s dětmi
Mateřská škola Praha 8 – pomoc dětem při oblékání a při jídle, příprava svačiny, hry
s dětmi
Mc Donald's Praha 1 – příprava salátů, úklidové práce
Městská knihovna Praha 1 – katalogizace
MPSV Praha 1 – lepení štítků, nadepisování obálek, stříhání etiket, úklid časopisů
Museum Collection Design Praha 1 – zametání a vytírání podlahy, utírání prachu z
regálů
Odkolek – skládání chleba do přepravek, příprava těsta
Personnel Select Praha 1 – scannování a zařazování dokumentů
Potraviny Jezerka Praha 4 – doplňování zboží do regálů
Price Waterhouse Praha 2 – pomocné kancelářské práce
PŠ Rooseveltova Praha 6 – přivážení obědů, pomoc školníkovi, hry s dětmi
v družině
Sedistra Praha 10 – pomocné práce v tiskárně
Send Praha 4 – třídění a balení tiskovin

