Přehled činnosti v roce 2003
Činnost o.s. Rytmus byla i v tomto roce rozdělena do tří základních
programů: Agentura pro podporované zaměstnávání, Škola pro všechny
a Sami za sebe.
Kolik nás v roce 2003 bylo?
Ze 40 stálých zaměstnanců sdružení jsme měli necelou 1/6 mužů!

Co nového v Agentuře pro PZ Praha?
□ Celkový počet účastníků programu PZ a Tranzitního programu v Agentuře pro PZ
Praha v roce 2003 byl 53 osob.
□ Na podzim 2003 se rozhodlo o rozšíření cílové skupiny a možném prodloužení doby
služby PZ až na 3 roky.
□ Zlepšila se spolupráce s ÚP Praha, kde byla určena kontaktní pracovnice pro PZ.
□ Dvě pracovnice agentury se v květnu zúčastnily konference EUSE v Helsinkách, kde
prezentovaly zdařilý příspěvek o Job klubu.
□ Úspěšně byla ukončena naše účast v projektu Leonardo Stepping Stones.
Výstupem je interaktivní CD Rom, který bude sloužit lidem s mentálním postižením
při jejich orientaci pro hledání zaměstnání. V závěru se tři uživatelky programu
zúčastnily veletrhu organizací poskytujících služby lidem s MP v Londýně.
□ Začaly se konat pravidelné společné schůzky všech agentur pro PZ působících
v Praze 1x měsíčně v o.s. Asistence.
□ Koncem října (30. - 31.10.) se uskutečnil seminář Hledání práce a marketingové
techniky v podporovaném zaměstnávání. Přednášel Mike Ewans, který je od roku
1997 předsedou Skotské unie pro podporované zaměstnávání, nedávno byl
jmenován tajemníkem EUSE a pracuje jako vedoucí odboru pro zaměstnávání lidí
s postižením (Employment Disability Unit) na městském úřadě v Dundee. Seminář byl
určen pracovním konzultantům.
□ Začátkem prosince se dvě pracovnice se svými příspěvky účastnily mezinárodní
konference v Bratislavě Služby podporovaného zaměstnávání v Euroregioně za účasti
zástupců zemí Visegrádské 4.

Jak se nám dařilo v EQUAL - Iniciativě Evropské unie zaměřené
na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání?
□ V rámci projektu vznikly nové agentury pro PZ
• ELIM Vsetín
• PRÁH Brno
• JOB Hradec Králové
□ 18.11. byla slavnostně otevřena Agentura pro PZ Rytmus Benešov
(původně os VILLA VALLILA).
□ Odborně-metodická skupina vytvářela Souhrnnou metodiku.
Souhrnná metodika byla zařazena do redakčního plánu MPSV na rok 2004.
□ Byla vytvářena skripta, která mají za cíl poskytnout ucelenou informaci o
možnostech zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce. Na tvorbě skript se
podílí PedF UP Olomouc, PedF MU Brno, FTVS UK Praha. Odborná skupina
spolupracuje s partnery RP z Finska.
□ Začali jsme pracovat s termínem empowerment – zapojení uživatelů služeb
podporovaného zaměstnávání
□ Byla zahájena první část výzkumu sociálních aspektů podporovaného
zaměstnávání. Do výzkumu jsou zapojeny všechny agentury pro PZ, které
spolupracují v rámci projektu.
□ V listopadu 2003 byla uvedena do provozu zkušební verze softwaru pro sběr
dat a výzkum ekonomické náročnosti PZ, tzv. SES. Zkušebního provozu se účastní 5
agentur pro PZ.
□ Pracovníci agentur zúčastněných na projektu oslovovali zákonodárce v rámci
kampaně, kterou iniciovala ČUPZ k návrhu na změnu zákona o zaměstnanosti.
Během této kampaně se podařilo kontaktovat a informovat o službě PZ celkem 52
poslanců osobně a dva celé poslanecké kluby parlamentu ČR.
□ 16.-17. května se v Olomouci uskutečnilo setkání všech partnerů RP.
□ 30.5. byl na Vyšší odborné škole sociálně teologické JABOK ukončen 1.ročník výuky
výběrového semináře se zaměřením na Podporované zaměstnávání. Absolventi
získali Osvědčení o rekvalifikaci – Pracovní konzultant. Tento rekvalifikační kurz má
Rytmus akreditován na MŠMT.
□ 5.11. 2003 proběhlo první setkání Národních tématických skupin (NTS).
Zástupci projektu pracují v národní tématické skupině zaměstnatelnost. Hlavním
cílem setkání bylo vytvořit pro každou tématickou prioritu odpovídající tématickou
mainstreamingovou strategii, vytipovat tzv. best practices a rozšiřovat výsledky
projektů Rozvojového partnerství (RP) i do dalších vhodných oblastí.

Jak se dařilo programu Škola pro všechny?
□ V programu Škola pro všechny bylo zapojeno 25 dětí, jimž jsme zajistili asistenty.
16 asistentů jsme zaměstnali, 9 zaměstnaly školy.
□ S rodiči a školami jsme podepsali Dohody o spolupráci.
□ Nadále jsme vyvíjeli řadu aktivit s cílem upozorňovat na potřebu systémového
řešení otázky integrace a financování třídních asistentů.
□ Díky soustředěnému působení na vedení škol se podařilo přesvědčit další ředitele,
aby zařadili asistenty mezi zaměstnance školy. Jejich počet se dále zvyšuje.
□ V červenci vyšla příručka Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat.
□ V září jsme získali od MŠMT akreditaci na rekvalifikační kurs Asistent učitele ve
třídě s integrovaným žákem.
□ Uskutečnil se 5. ročník Ceny Martina Palase.
□ 2. rokem pokračoval výběrový seminář na Jaboku s názvem „Třídní asistent ve
třídě s integrovaným žákem“.
□ V rámci Evropského roku osob se zdravotním postižením jsme vyhlásili PODZIMNÍ
SETKÁNÍ, celostátní akci koordinovanou z Prahy, Olomouce, Chrudimi, Litvínova a
Českých Budějovic, ke které se v době 1.10. – 15.11. přihlásilo více než 70 škol a
dalších vzdělávacích či sociálních subjektů z celé ČR.

Co nového v programu Sami za sebe?
□ Kromě pravidelných víkendových Dialogů 4x ročně se pro zvýšení samostatnosti
účastníků programu uskutečnil týdenní letní pobyt ve Hvozdech.
□ Pracovnice programu vytvářely metodiku osobní asistence ve spolupráci s dalšími
NNO.
□ 20.6.2003 se konala v Parlamentu ČR Konference skupiny SAMI A SPOLU „Můj
život“. Tato skupina vznikla z bývalých či současných účastníků programu a pracuje
pod metodickým vedením jeho pracovnic. Šlo o první akci tohoto druhu v ČR. Cílem
konference bylo upozornit na potřeby lidí s mentálním postižením v jednotlivých
oblastech života prostřednictvím výpovědí jich samotných.
□ Uskutečnily se 4 výcviky asistentů, kterých se účastnili frekventanti i z dalších NNO.
□ Pracovnice programu prezentovaly možnosti programu na několika středních
školách pro získání dobrovolných spolupracovníků.

□ Již tradičně byly na předvánočním setkání 17. prosince v Literární kavárně H+H
oceněny dvě nejlepší dobrovolnice: Veronika Purková a Lucie Bouchalová.
□ K 31.12.2003 se program SZS oddělil od o.s.Rytmus a pracuje dále pod názvem
občanské sdružení OSA.

V roce 2003 jsme obdrželi
Finanční dary
Diplomat’s Ladies Association
Evropská unie v rámci programu Phare
Ing. Bárta Radim
Nadace Charty 77
NROS/ČT „Pomozte dětem“
Občanské sdružení Borůvka
VDV – Nadace Olgy Havlové

Dotace státu a obcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Pardubický kraj
Magistrát hlavního města Prahy
Městské části Praha 1, Praha 5, Praha 6, Praha 10, Praha 11, Praha 14

Věcné dary a služby
Annonce (bezpatné poskytnutí pondělních vydání)
Copy General (kopírovací služby zdarma)
DAK Benešov (vodoinstalace v nově otevřené APZ)
FALKA a.s. (PC sestava, TV, video)
Grisoft Software (licence na antivirový program zdarma)
Komwag (bezplatný odvoz domovního odpadu)
LAN-Projekt (licence na software zdarma)
Lidové noviny (sleva na inzerci)
M Catering (občerstvení pro slavnostní vyhlášení vítězů Ceny Martina Palase)
Microsoft s.r.o. (bezplatné zapůjčení licencí na programové vybavení)
Myslivcová Hana (občerstvení pro otevření nové APZ)
OfficeExpress (kancelářské potřeby se slevou)
POLYMER Benešov s.r.o. (občerstvení pro otevření nové APZ)
Prodtp. Milan Mžourek (digitální tisk a DTP práce zdarma)
ProOFFICE Most (kancelářské potřeby zdarma)
R.A.L. Vladislav Lipovský (diáře na rok 2004 a další odměny pro dobrovolníky
zdarma)
Redakce Sociální politika (bezplatné poskytnutí časopisu)
DĚKUJEME!

