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Výroční zpráva za rok 2016

Slovo úvodem
Zef Clarac se stal notářem jaksi omylem. Nějaký řemeslník mu prostě špatně vyvedl nápis.
Zef si objednal ceduli se slovy,

Očistěte si obuv, ale dostal místo ní krásnou ceduli

Notář, a tak si ji vyvěsil nad dveře. Bylo to kratší, a taky účinnější – nikdo si nedovolil dům
ušpinit.
(Tobiáš Lolness od Timothée de Fombella)

Na našich „dveřích“ je cedule s nápisem Od klienta k občanovi. Děkuji všem pracovníkům
organizace za uvádění této myšlenky do života. A že to nebyla jenom slova, ale uvnitř se to
během celého roku 2016 žilo. Byl to už dvacátý druhý rok budování rytmusího Holubníku (ne
školy), viz loňská výroční zpráva.

Pavla Baxová
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Sociální služby v Praze
Takže za prvé sociální rehabilitace
a to za A: formou Podporovaného zaměstnávání










V roce 2016 jsme spolupracovali celkem se 40 lidmi. Práci se podařilo najít 14 z nich
v těchto firmách: McDonald´s (2 lidi), ZŠ Květnového vítězství, TITBIT s.r.o.,
Českomoravská stavební spořitelna (2lidi), a.s., NAUTIS, z.ú., Advokátní kancelář
Bedrna a partneři, UGOVA Salaterie, ARAMARK s.r.o., AVAST Software s.r.o.,
Pilulka.cz, Friendly Stores s.r.o., Office Depot, s.r.o.
Lidi pracovali a pracují na různých pozicích: kombinace úklidu s administrativou,
práce na lisu papíru, úklid na lobby ve fast foodech, práce na recepci, pomocná
administrativa, mytí nádobí a pomocné práce v kantýně, pomocné práce v kuchyni,
úklid kanceláří.
Pro 13 lidí, kteří v tomto roce čekali na zahájení spolupráce s pracovním
konzultantem, jsme uspořádali celkem 8 Informačních setkání, kde se měli možnost
dozvědět bližší informace např. o chráněném a otevřeném trhu práce, jak se píše
životopis a motivační dopis nebo jak uspět u pohovoru.
Pro lidi již hledající práci jsme uspořádali celkem 11 Job klubů s tématy na posílení
úspěšnosti při hledání práce a udržení práce, např. Můj životopis, Hygiena - Kouzlo
čistoty, Jak vystupovat na pohovoru, Jednání se zaměstnavatelem, při jehož vedení
nám pomohl poradce Rytmusu, pan Robert Drahota, člověk se ZP, a další.
Náš tým tvořili: vedoucí Jana Březinová, 4 pracovní konzultanti Blanka Šimková,
Martin Lubojacký, Michaela Hemmerová, Markéta Blahetková.
Na pozici pracovních asistentů se doplňovali a střídali: Hanka Gregušová, Gabriela
Studená, Aneta Lexová, Judita Hačecká, Miroslav Hubáček, Monika Mikešová, Janis
Rádlů, Tereza Pekárková, Tomáš Vacek, Jakub Tomeš, Helena Bartáková, Irena
Bušková, Eva Čeřovská, Anna Kubešová.
V naší práci nám také pomáhaly praktikantky: Šárka Žohová a Barbora Uhrová.
Co se v roce 2016 událo zajímavého:









I v průběhu tohoto roku jsme při hledání práce a k udržení práce používali nástroje
přístupu zaměřeného na člověka, např. profil na 1 stránku, mapování, kruhy vztahů,
plánovací schůzky s blízkými za použití např. mapy.
Našli jsme si také nový způsob hledání práce při využití sociálních médií jako je
facebook. Již druhé použití tohoto média bylo úspěšné. Podařilo se pro člověka se ZP
najít touto cestou práci.
V lednu jsme po několika letech opět podepsali s ÚP ČR – krajskou pobočkou pro
hl.m.Prahu Dohodu o zabezpečení pracovní rehabilitace. Do dnešního dne pracovní
rehabilitace probíhá.
V únoru jsme ve spolupráci s MPSV uspořádali v jeho prostorách Snídani ke
společenské odpovědnosti, na téma: „Zaměstnávání osob se zdravotním
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postižením“. Kde svou úspěšnou zkušenost prezentovala firma TITBIT s.r.o. společně
se svým novým zaměstnancem se ZP.
I díky této snídani nás oslovila firma AVAST Software, s.r.o., která se rozhodla
zaměstnat člověka se ZP na pozici: Operations assistent (pomocná administrativa).
AVAST se poté zapojil do podpory MPSV, které chtělo také zaměstnat člověka se ZP a
nevědělo „jak na to“. Společně jsme pro pracovníky MPSV uspořádali 2 setkání
s prezentací člověka se ZP o tom, jakou práci vykonává, co a kdo mu k tomu pomáhá
a společnou diskusí s vedoucí HR a ředitelky Nadačního fondu o tom, co ve spolupráci
s námi zaměstnavateli pomáhalo a pomáhá k úspěšnému začlenění tohoto člověka do
kolektivu a pracovního procesu.
Už několikátým rokem jsme účastníky pravidelných neformálních obchodních snídaní
„Business for Breakfast“, které nám poskytují nové kontakty se zaměstnavateli a
pracovní příležitosti pro lidi se ZP.
Ukončili jsme 5ti letou obohacující spolupráci s externím supervizorem PhDr.
Milanem Kinkorem a po prázdninách započali novou spolupráci s Mgr. Milanem
Stiburkem.
Na konci srpna se již potřetí Jana Březinová spolu s kolegyní Janou Loskotovou ze
služby Osobní asistence účastnily setkání s pracovními konzultanty kosovské
pobočky Člověka v tísni a Organizace Handikos v Prištině, v rámci projektu: Focusing
on Ability - Enhancing employment of disadvanteged people in Kosovo. Cílem tohoto
setkání bylo proškolit, posílit a dále inspirovat místní tým v oblastech práce s
člověkem, jeho rodinou a zaměstnavateli. Pracovním konzultantům dělala Jana
Březinová po celý rok metodickou podporu vedenou dálkově po skypu.
V říjnu jsme se zapojili do Týdne pro inkluzi, kterou naše organizace vyhlašuje každý
rok na podporu začlenění dětí a dospělých lidí s postižením a k narovnání jejich
příležitostí ve společnosti. V rámci různých akcí, které probíhaly po celé republice,
jsme např. společně s poradcem panem Markem Švihovcem, člověkem se ZP, hovořili
se studenty VOŠ v Chebu na téma: „Já a moje práce ve spolupráci s Rytmusem“.
V listopadu jsme uspořádali již 7. ročník soutěže: „Stejná šance – Zaměstnavatel
roku“ v prostorách Novoměstské radnice Prahy 2, jehož vítězem se stala MŠ
Kolejáček, o.s. zaměstnávající mladou ženu s Downovým syndromem na pozici
pomocného pracovníka úklidu a přípravy stravy.
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Fotografie:
1.
2.
3.
4.
5.

Tým v létě 2016
Jan Hamák prezentuje o své práci v Avastu pro pracovníky MPSV
Martinova práce v kantýně na MHMP pro firmu ARAMARK, s.r.o.
Rosťa při administrativní práci ve firmě Pilulka.cz
Moje silné stránky – co můžu zaměstnavateli nabídnout v rámci plánovací schůzky
s blízkými.
6. Míša Hemmerová při zápisu akčního plánu na Martinově plánovací schůzce.
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a za B: tranzitním program, aneb TRANZITNÍ JÍZDA 2016

Za volantem našeho novými dojmy, zkušenostmi a lidmi nabitého Tranzitu v roce 2016 po
celou dobu našeho cestování vytrval David, zdárnou jízdu s ním absolvovaly poradkyně
Tereza a Jana, v půlce roku se s námi rozloučila poradkyně Anička a na uvolněné místo
přistoupila o prázdninách Veronika. Od tranzitní jízdy se též postupně oddělily trasy
asistentek Máji, Petry a Ireny a za plné rychlosti k nám přiskočily Katka, Dorka a na krátkou
dobu Šárka. Posádce byl na čas posilou též praktikant David z VOŠ Jasmínová.
Společně s námi se vezli a trasy udávali mladí lidé z praktické školy - lycea v Břevnově, Dívčí
katolické střední školy v Platnéřské, Dvouleté katolické střední školy v Karlíně a praktické
školy na Vinohradské v celkovém počtu 25.
A co jsme podnikali?
Především jsme se společně s našimi mladými studenty tranziťáky hodně učili – o sobě
navzájem, o nás samých a o okolí.
Stěžejní aktivitou jsou u nás v Tranzitu praxe na běžných pracovištích, které si jednotliví
studenti vybírají dle svého zájmu. Během školního roku si jich mohou vyzkoušet i více. V roce
2016 jsme takových praxí zajistili 38 na následujících 32 pracovištích:
Billa - prodejna Petřiny, Cross Cafe Praha, Cukrárna Studánka, Česká rada dětí a mládeže, Česká zemědělská
univerzita – Brandejsův statek, Dobrovský – knihkupectví Anděl a Zličín, Dům tří přání – Dům Přemysla Pittra
pro děti, Eurovia Services, Evangelická teologická fakulta UK, Fair Food Club, Four Seasons Hotel Prague, hotel
Galaxie, Gymnázium Jana Keplera, In catering, Join music – prodejna Videotech, Kama, Království železnic,
Lumpenkavárna – Café Prostoru_, MŠ Pro Family, Městská část Prahy 2, Městská část Prahy 4, Městská část
Prahy 14, Městská knihovna v Praze – pobočka Opatov, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nemocnice
milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Neoluxor – knihkupectví Quadrio, Palata – Domov pro zrakově
postižené, Přírodovědecká fakulta UK – Botanická zahrada, Strojní fakulta ČVUT, Zahradnictví Bílá hora, Zajíček
na koni – Café Ad Astra.
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Objevovali jsme cesty k větší samostatnosti a zodpovědnosti za sebe a vůči jiným – v na první
pohled běžných banálních situacích, jako je dojet si někam SÁM, dojít SÁM nakoupit, aby vše
nemuseli zařizovat rodiče...
Snažili jsme se posilovat vlastní rozhodování studentů – v běžných „provozních“ záležitostech
i v celkovém nasměrování jednotlivých cest s Tranzitem.
S některými jsme se začali poohlížet po zajímavých volnočasových aktivitách a nových
přátelstvích. Tyto dvě oblasti jsou pro nás pracovníky snad největší výzvou do dalších let!
Se studenty z lycea jsme se začali setkávat s vrstevníky a budoucími speciálními pedagogy z
Pedagogické fakulty UK. Společně jsme se zamýšleli nad tématy přátelství a trávení volného
času, představili jsme aktivity tranzitu a někteří naši tranziťáci odvážně prezentovali své
zkušenosti z praxí.
Také jsme se někteří spolu vydali za tajemstvím fotografického umění – výsledky našeho
objevování bylo možné vidět v průběhu letošního března (2017) v kavárně Bílá Vrána.
Snad největší ohlas a nadšení vyvolal náš první společný letní dvoudenní Puťák (viz foto v
úvodu) na trase Loděnice – Svatý Jan pod Skalou – Srbsko – Karlštejn. Společně jsme výlet
naplánovali, nakoupili zásoby jídla a pití, spravedlivě (tj. podle možností každého) rozložili
zátěž do batohů a vyrazili…
Jak se nám putovalo, si můžete přečíst ZDE
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a za druhé osobní asistence
Loni jsme nadále pomáhali lidem se zdravotním znevýhodněním (mentálním
postižením) se osamostatnit. Celkem jsme poskytli službu 17 dospělým lidem nebo dětem,
bohužel z kapacitních důvodů jsme téměř stejný počet zájemců o službu museli odmítnout.
Celkem bylo poskytnuto v terénu necelých 5000 hodin přímé podpory.
Každému je snaha asistovat podle jeho potřeb a možností. Vždy hledáme hranici
toho, co člověk zvládne sám a toho, kde už potřebuje a chce pomoci. A pak na té hranici
najdeme nový malý krůček, který se člověk začne učit s naší pomocí tak, aby tenhle krůček
mohl po čase dělat sám. Jde o běžné věci, pro život ale velmi důležité. Co to bylo v roce
2016?
Tak například Karel (15 let) se začal více rozhodovat o tom, co si obleče, co bude jíst,
na co bude hrát. A taky se s pomocí rodiny a dalších odborníků začal učit nový způsob
komunikace.
Pavla (14 let) se naučila třeba: říct v krámě u pultu co chce, zapisovat si do kalendáře,
používat kalkulačku na spočítání peněz v obchodě, naučila se novou trasu ze školy domů.
Aničku (7 let) začalo bavit čtení, méně se spoléhá na asistentku a je více ve spojení
s ostatními dětmi, déle vydrží v hluku, který je v každé skupince dětí.

Honza (6 let) se díky pečlivé a nepolevující práci asistentky zdokonalil v mluvení, je
mu více rozumět, začal používat správně větnou skladbu a první osobu, když mluví o sobě.
Trénuje trpělivost a jak se domluvit s ostatními dětmi bez pomoci asistenta.
Dana (34 let) chodila pravidelně na cvičení a jednou týdně běhala s pomocí
asistentky, naučila se být včas připravená a včas se omlouvat.
Jindra (17 let) si s pomocí asistenta rozšířil svoje obzory na hudebním festivalu, potkal
nové lidi, a vzájemně se s asistentem obohatili o své vnímání hudby, hraní na nástroje a nové
styly.
Bára (5 let) se naučila říkat „pozor “, když jede, a mluvit víc nahlas.

A co se naučili naši asistenti a proč asistují?
Zuzka: „ Být osobní asistent je náročná, ale smysluplná práce. Pro mne je to práce, při které
poznávám zajímavé lidi, podívám se na zajímavá místa, zažívám legraci a neustále se učím
novým věcem.
Určitě jsem měla zpočátku asistování strach a obavy, jak se mám chovat, jak se mám tvářit
apod. Ale všechno postupně opadlo a zjistila jsem, že žádné obavy mít nemusím. Mohu být
sama sebou, být přirozená a ostatním věcem se učím „za běhu“.
Při mojí práci se snažím pochopit konkrétního člověka, najít s ním společné téma, přiblížit
se k němu podle věku a společně se podílet na rozvoji osobnosti a samostatnosti.
A v čem je pro mne asistence důležitá? Určitě zkvalitnění života lidem s postižením, dobrý
pocit, že někomu pomohu a v neposledním řadě vidím výsledky svojí práce. Tato práce mě
rozvíjí, uvědomuji si při ní, co je v životě důležité a hlavně je to práce, která má pro mne smysl
a význam“.

Jakub: „Práce asistenta je taky fajn v tom, že ani jeden den, kdy asistujete, není stejný. Pořád
se něco děje, pořád musí člověk reagovat na nové věci, pořád se učíte něco nového,
dostanete se na místa, kam byste se normálně nikdy nemuseli dostat, poznáváte nové lidi,
zjišťujete, jak žijí, dostáváte se do prekérních situací, ze kterých máte radost, když je vyřešíte
a hlavně se naučíte, že všechno se nějak dá vymyslet, hlavně když je vůle.
Já vnímám asistenci jako lekci, která byla pro mne absolutně k nezaplacení“.

Celý text zkušeností z praxe od asistentů naleznete ZDE
Asistenti jako každý rok měli pro své sdílení zkušeností metodické schůzky a účastnili se
pravidelných supervizí, stejné jako vedoucí pracovníci služby OA.
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Za spolupráci „člověk a lidé kolem něj - asistent – služba“ v osobní asistenci „výročkovala“
Jana Loskotová a Michaela Fraňková.
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a za třetí….Podpora samostatného bydlení
Vzhledem k tomu, že jsme v rámci správního řízení doložili všechny potřebné náležitosti,
mohli jsme slavnostně oznámit, že
od 1.1.2016 byla v Praze zaregistrovaná služba Podpora samostatného bydlení
Zájem o podporu s bydlením roste, přijímali jsme nové žádosti od zájemců o službu.
Vycházíme z toho, že bydlení je základ. Podporujeme ty, co se na nás obrátili o pomoc
s bydlením, v jejich rozhodnutí osamostatnit se a žít si podle svých představ.
Kláře, Pavlovi a Mírovi do jejich plánů vstoupily jiné okolnosti a tak naše spolupráce skončila
dřív, než mohla doopravdy začít. Zdeňkovi jsme pomohli v těžkém období, když se vrátil
domů po 2 letech, které trávil v pobytovém zařízení. Celý rok jsme provázeli tři muže.
Dominika. Tomu se splnilo přání a v únoru se odstěhoval od mámy a žije sám v krásné velké
garsonce, hned vedle společnosti Cesty Domů, kde 3x v týdnu pracuje. Rád tráví čas
v Ramusu, kde mu naše spojka Matěj, pomohl najít spoustu kamarádů, se kterými jezdí
pravidelně na víkendy mimo Prahu. Společně s Dominikem a jeho rodinou se učíme, jak si
poradit v krizových situacích.

Z Petra se stal za tento rok spokojený, upravený a spolehlivý chlapík, který si nyní dokáže
ušetřit i na hokej nebo na fotbal. S pomocí Standy si celý rok udržel zaměstnání.
Honza, když měl čas, učil se trochu vařit. Plánuje se, jako Dominik, osamostatnit a
odstěhovat se od mámy. Potvrdil si, že některé věci nedělal ne proto, že je neuměl, ale že se
mu nechtělo. Zjistil, že nechce měnit práci, chodí do práce rád, má tam ocenění. Byl na kurzu
a dokáže si lépe rozpočítat peníze.

Náš tým se stabilizoval a celý rok jsme pracovali ve stejném složení. Matěj Goláň, Jakub
Tomeš, Standa Bruder, Ivana Hortová, Iva Fryšová a já. Velkou podporu cítíme od Ivy, která
mapuje a zapojuje neformální zdroje podpory a v komunitě se cítí, „jako doma“.
Zapojili jsme se aktivně platformy o Sociálním bydlení, a podporovali návrh Zákona o
sociálním bydlení, napsala vedoucí služby PSB Lenka Skálová.
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Podpora inkluzívního vzdělávání
Během loňského roku jsme uspořádali celkem 9 kurzů pro asistenty pedagoga pod názvem
Studium pro asistenta pedagoga, studium ukončilo 219 absolventů. Studium pro asistenty
pedagoga proběhlo v Praze (4 běhy s 95 absolventy), v Brně (3 běhy se 74 absolventy) a
V Ostravě (2 běhy a 50 absolventů). Touto formou vzdělávání předáváme nejen teoretické
základy, ale bortíme mýty, pracujeme s bariérami a limity a poukazujeme na to, že být jiný je
normální. Inkluze je životní postoj nikoliv pedagogický model. Zda se nám to daří lze poznat
ze zpětných vazeb, které se k nám dostávají prostřednictvím zpětných vazeb na kurz. Zde
citujeme jen několik z nich:
„Kurz mi úplně změnil život. V pozitivní rovině, doma mně vůbec nepoznávají“.
„Udělat si tento kurz bylo mé nejlepší rozhodnutí v životě“.
„Na závěr se většinou píše nějaké klišé, jako děkování, což tedy nerada dělám, ale musím
opravdu poděkovat celému školícímu týmu, který se neuvěřitelně snažil předat cenné
informace, hlavně ty z praxe. Je vidět, že je celý Rytmus provozován s nasazením a určitým
cílem a myslím, že se vám to opravdu daří“.
„Protože už mám za sebou mnoho seminářů a kurzů, mohla jsem porovnávat. Jaké byly
rozdíly od ostatních kurzů.
1. Na tento kurz jsem se vždy těšila. 2. Lektoři svou práci milují, a proto byl i výklad zajímavý,
nikdo se nenudil, mnohé jsme si okamžitě vyzkoušely, plnily jsme k daným lekcím zajímavé
úkoly, získaly jsme mnoho odkazů k daným tématům, mohly jsme si stáhnout ke každé lekci
užitečné a velice dobře připravené studijní materiály, spolužačky byly většinou ženy, které
chtějí pomoci dětem a svou práci berou jako poslání“.

Účastnily jsme se setkání, seminářů a konferencí jiných organizací – ČOSIV, OSF, Člověk
v tísni, SKAV, EDUIN…(Pavla, Míša, Vlaďka…) Na některých z nich nejen jako členové,
účastníci, ale i s vlastní aktivitou, příspěvkem atd.
V roce 2016 jsme také odpověděli (případně dále byli v kontaktu) s rodiči dětí s potížemi
v učení, kteří nás oslovili přes online poradnu, telefonicky nebo emailem. Velké množství
dotazů v roce 2016, zvláště v jeho druhé části, se týkala situací, kdy škola neplní žáku
podporu garantovanou státem. Tuto poradnu jsme v roce 2016 ukončili.
Rok 2016 také znamenal nové webové stránky vzdelavani.rytmus.org, které informují o
vzdělávací činnosti Nadačního fondu Rytmus.
Velmi zřídka (ale přece) využily školy naši nabídku vedení týmové schůzky ve škole (rodiče,
pedagogové, případně poradenské zařízení), případně konzultaci podobného typu.
Pořádali jsme dílny pro žáky v běžných školách a pomáhali tak jejich vztahům se spolužáky.
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Také jsme zorganizovaly řadu seminářů pro pedagogy, vyšly jsme vstříc požadavkům ředitelů
škol a připravily semináře přímo ve školách pro celé učitelské sbory. Seminářů bylo 19,
setkali jsme se při nich s cca 420 pedagogy.
Michaela Antalíková a Vlaďka Kršková

Poradci Rytmusu v roce 2016
Poradci se i v uplynulém roce pravidelně scházeli, nově je na pravidelných schůzkách
doprovázely kolegyně Kristýna Valentová a Lucie Soukupová. V minulém roce si Poradci vzali
velké sousto a pracovali na 5 úkolech – vylepšit spolupráci s Rytmusem, vylepšit fungování
skupiny Poradců, natočit film, vytvořit facebookovou stránku a vytvořit leták. Část je již
hotova a ty zbývající si žádají delší čas. Kromě toho vypomáhali Poradci při výběrových
řízeních, účastnili se akcí Rytmusu, během Stejné šance – Zaměstnavatel roku rozdávali
květiny oceněným. Během Týdne pro inkluzi vypomáhali při závěrečném večírku. Vzdělávali
se v kurzech, učili se prezentovat své životní příběhy i žít zdravěji.
Poradci Rytmusu jsou Barabášová Pavla, Baxa Tomáš, Březinová Pavla, Cvengroš Pavel,
Drahota Robert, Fertálová Monika, Hnízdilová Markéta, Hrdová Jiřina, Hronová Markéta,
Chalupová Klára, Levá Pavlína, Staňková Lenka, Šiler Filip, Švihovec Marek a Vojáček Aleš.

************
V srpnu jsme rozběhli nové webové stánky Rytmusu. Jsou teď o dost přehlednější a
barevnější. Na facebookové stránce Rytmusu jsme v uplynulém roce překročili tisícovku likeů, aniž bychom svoje příspěvky sponzorovali. Sdíleli jsme své vlastní příspěvky, tématické
příspěvky podobně zaměřených organizací, aktuality veřejnoprávních a nezávislých médií.
Osvědčilo se nám zveřejňovat inzeráty a fotky lidí, se kterými hledáme práci.
V mediích se Rytmus objevil během Stejné šance – Zaměstnavatel roku, kolegyně Anna
Hendrychová mluvila o vyhlášení soutěže v Českém rozhlase Karlovy Vary, Deník Právo a
Františkolázeňské listy pak referovali o výhercích v Praze a v Karlovarském kraji. O Podpoře
samostatného bydlení psal Sokolovský deník.cz. V rámci Týdne pro inkluzi vystoupila
ředitelka Pavla Baxová ve Studiu 6 na ČT. Zprávy z tiskové konference k Týdnu přinesl Blesk a
Parlamentní listy.

Týden pro inkluzi
V říjnu jsme oslovili veřejnost s výzvou k zapojení do Týdne pro inkluzi. V rámci kampaně
jsme vytvořili spot, který nám ochotně namluvila herečka Bára Hrzánová. Animaci vytvořila
výtvarnice Ladis Pachmuch, o zvuk se postaral Vojtěch Komárek a storyboard napsala naše
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kolegyně Míša Antalíková. Spot běžel v pražských kinech Aero, Světozor a Bio Oko. Pavla
Baxová společně s Míšou Antalíkovou vystoupily v diskusním pořadu Duše K v Divadle
Kampa. Během týdne proběhla po celé republice stovka akcí na podporu společného
vzdělávání (https://tydenproinkluzi.cz).

O Poradcích Rytmusu a o dalších PR aktivitách napsala Lucie Soukupová.

Celoživotní vzdělávání
Během jara a podzimu jsme navázali na
dlouholetou Rytmusí „tradici“ vzdělávání dospělých
lidí se zdravotním znevýhodněním (mentálním
postižením) a otevřeli následující kurzy či individuální
lekce v rámci Celoživotního vzdělávání.
Individuální Konzultace k hospodaření s penězi
využilo 7 lidí.
Na Lekcích pro zdravý životní styl zkrácené
svaly protahovalo, oslabené posilovalo a jak žít
zdravěji se dozvídalo 7 lidí.
Kurz Umění sebeprezentace studovalo a sebe
na závěrečné veřejné generálce prezentovalo 5 lidí.
Prezentátoři dostali od publika zpětnou vazbu jak svůj
projev vylepšit a také velké ocenění za odvahu a
překonávání nervozity při veřejném vystoupení.
Hodnocení kvality sociálních služeb studovalo 5
lidí, všichni poté hodnotili kvalitu konkrétního
pobytového zařízení sociálních služeb.
Na vytváření a působení skupiny Poradců
Rytmusu se podílelo 15 lidí. Jejich přínos a osobní
vklad do skupiny jsme ocenili na slavnostním setkání
s Poradci Rytmusu.
Na kurzu focení fotilo a následně své fotografie
veřejně vystavovalo 7 lidí. Jak do přírody se naučilo 12
lidí. Na počítačovém kurzu své dovednosti s technikou
vylepšilo 5 účastníků.
Koordinací lekcí, kurzů a všech srandiček kolem
toho se bavila a taky učila Jana Loskotová.
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Agentura pro sociální habilitaci v Karlovarském kraji
Sociální rehabilitace poskytovaná metodou Podporované zaměstnání
Rok 2016 byl pro tým PZ v Karlovarském kraji velmi bouřlivý, nastala obměna téměř celého
týmu. V průběhu roku v PZ pracovali: Anna Handrychová a Kamila Součková, které vedli
pracovní konzultantky: Jitku Fürstovou, Lucii Horváthovou, Barboru Novákovou a Lenku
Petrášovou. Ty se spoléhali na asistentky a asistenty v PZ: Terezu Glaserovou, Josefa Krauze,
Elenu Kulhánkovou, Jana Provazníka, Alenu Reslovou, Irenu Škarkovou a Moniku
Tobischovou. Stavíme na našich kvalifikovaných a motivovaných zaměstnancích!
Výsledky poskytované sociální služby navazovaly na předchozí úspěšné roky. Celkem za rok
2016 byla služba poskytnuta 43 uživatelům, které jsme připravovali komplexně na
zaměstnání v přirozené konkurenci s lidmi na otevřeném trhu práce. Jedna z forem
spolupráce byly pravidelné Jobkluby, které jsme uspořádali pro skupinu uživatelů, hledajících
práci v 16 případech v Sokolově i v Chebu. Kromě jiného byly tématy Jobklubů tréninky
přijímacího pohovoru, jednání se zaměstnavatelem, sepsání životopisu, podmínek sjednané
práce, jako je smlouva, mzda, pracovní úvazek a mnoho dalších.
Výsledkem bylo stabilní zaměstnání pro celkem 19 našich uživatelů. Tyto společensky
odpovědné firmy je třeba vyzdvihovat. Jsou to: Karlovarský kraj, Čerstvá pasta Karlovy Vary,
Kynšperský pivovar Zajíc, Mountfield Sokolov, RM palety Doubrava, Ekvita DKM - Mlíčňák
Cheb, Lázně Františkovy Lázně, Hotel Royal Regent, Františkovy Lázně Imperial, Fresenius
Medical Care - DS Karlovy Vary, Hoffmann Bohemia Dolní Rychnov, De Wolf Cheb, Srubmont
Cheb, Pekárna U Václava Kraslice, Sky clean Karlovy Vary, Instand Karlovy Vary, Sokorest
Vintířov a Tesco Sokolov. Naše společnost vyhlašovala v roce 2016 již potřetí v Karlovarském
kraji nejlepší firmy, zaměstnávající zaměstnance se znevýhodněním na otevřeném trhu
práce. Tentokrát zvítězila firma Algon Plus - Auto, a.s., jež zaměstnává již třetím rokem pana
Viktora jako pomocného dělníka v autodílně, na dalších místech se umístil Kynšperský
pivovar Zajíc, s.r.o. a Františkovy Lázně Imperial, a.s.
Uživatelé našich služeb jsou motivovaní zaměstnanci, přesto je pro ně velmi důležité využívat
běžných veřejných služeb, jako je např. registrace na Úřadu práce. V roce 2016 jsme pomohli
zaevidovat 12 uživatelů naší služby na Úřadu práce. Z toho 5 lidí využilo na Úřadu práce
podpory státu v tzv. Pracovní rehabilitaci.
Naši zaměstnanci pravidelně využívali externí podpory supervizora pana Mgr. Martina
Fojtíčka. Na kvalitě poskytované služby je znát, že se tým PZ scházel po celý rok
k pravidelným týdenním poradám, spolu s kolegy s PZ v Praze se konala týmová setkání
v rámci PZ dnů. Záleží nám na metodickém vedení. Využíváme proto v rámci sociální
rehabilitace metodiku PCP - principy plánování s uživateli zaměřených na člověka.
V uplynulém roce jsme ve prospěch toho, aby naši klienti byli zaměstnáni, spolupracovali
s ostatními sociálními službami. Především to jsou služby chráněného bydlení a to Pata Cheb
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a Aš, CHB Sokolov, dále spolupracujeme se službou Podpory samostatného bydlení Rytmusu
a Dolmenu.

Podpora samostatného bydlení
……bylo toho hodně, na začátek pár čísel
-

v roce 2016 využilo služby PSB 33 lidí z Karlovarského kraje.
poskytli jsme podporu v rozsahu 12 647 hodin.
podpora byla poskytována v šesti městech Karlovarského kraje – Ostrov, Karlovy
Vary, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Cheb a Luby u Chebu.
v březnu 2016 proběhla inspekce MPSV s velmi dobrým výsledkem
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-

-

v září začala veřejnosprávní kontrola, která byla zaměřená na kvantitu a kvalitu služby
PSB. Kontrola nebyla v roce 2016 uzavřená a přešla do roku 2017. My už výsledek
známe, ale dáme vědět až v další výroční zprávě za rok 2017.
účastnili jsme se 6 supervizních sezení
v PSB pracovala v roce 2016 vedoucí Šárka Paříková, metodik služby Lenka Skálová,
pět case manažerů – Jana Janů, Eva Lorenzová, Ctislava Štěpánková, Pavla Müllerová
a Zuzana Týnková, která odešla šířit inkluzi do školství v srpnu 2016 .
Velkou podporou pro lidi ve službě bylo sedmnáct asistentů – Stanislav Beránek, Eva
Kneislová, Radka Halámková, Jana Otradovcová, Hana Tuláková, Michaela
Schwarzová, Jaroslav Maxa, Šárka Štruplová, Pavla Musilová, Barbora Rustlerová,

-

-

-

Vojtěch Ladman, Táňa Cízlerová, Jana Nalezencová, Daniel Šístek, Klára Silovská,
Dagmar Oboňová, Kateřina Blažková.
proběhly u nás tři stáže, jedna ze zahraničí
dvě kolegyně se zúčastnily konference Recovery
osm kolegyň se proškolilo ve dvoudenním kurzu „Pomáhající rozhovor“.
vedoucí služby a metodička prezentovaly příklad dobré praxe na konferenci Hradecké
dny sociální práce
tým utužoval dovednosti v Plánování zaměřeném na člověka na jednodenním kurzu
od Quipu
ve spolupráci s organizaci Instand se podařilo najít šest dobrovolnic ze Střední
pedagogické školy v Karlových Varech, které pomáhají s celoživotním vzděláváním
pěti ženám a jednomu muži
podařilo se bezplatně zajistit prostory v budově Střední pedagogické školy, gymnázia
a VOŠ Karlovy Vary, p. o., kam uživatelky služby docházejí dvakrát týdně. Procvičují si
základy čtení, psaní a počítání. Nedílnou součástí je také udržení všeobecného
přehledu
jednomu uživateli služby jsme pomohli sepsat odvolání proti rozhodnutí soudu o
nenavrácení svéprávnosti, včetně zajištění právního zástupce

Něco málo o lidech….
Michaela + Stanislav - společně se velmi osamostatnili v cestování po okolí, (Sokolov,
Františkovi lázně a Luby). Zmodernizovali si byt novým kobercem a vymalováním do
fialové a hráškově zelené barvy. Michaela- více se začala zajímat o módní oblečení,
věnuje větší pozornost svému vzhledu a velmi se jí daří. Pravidelné návštěvy kadeřníka,
nakupování nového oblečení, bot, doplňků. Daří se jí také v kuchyni, naučila se vařit
složitější jídla, včetně pečení koláčů, buchet, bábovek. Stanislavovi se daří ovládání
počítače a internetu, na užívání internetu již podporu téměř nepotřebuje.
Dana si zařídila si byt dle svého, nakoupila si nový nábytek a přestěhovala pokoje. Martina se
přestěhovala do svého bytu, který si i sama vybavila podle toho, co se jí líbí. Naučila se ŘÍCT
NE, nechci to takhle, chci to jinak – veliký posun a fandíme a snažíme se podporovat
v udržení dovednosti. Klárka nakoupila nové skříně do kuchyně, pro lepší uspořádání a
přehlednost věcí. Roman se za podpory asistentů stará o otce (podpora při vyhledávání
spojů, doprovod), který je nyní v Domově Klidného staří.
Asistence u Michaely probíhala dle jejích potřeb Michalky i dle přání rodiny, aby mohla
víkendy trávit s rodinou. Zdenka získala práci na dialýze, kde jsou s ní spokojeni a už jí i
navýšili úvazek. Jarda získal zpět svéprávnost se smlouvou o nápomoci. Získal novou práci,
kde je spokojený. Zdenka s Járou se rozhodli, že spolu chtějí žít a mít svatbu. Rodiče Jardy
jim vše posvětili při plánovacím sezení a podporují je v jejich rozhodnutí sdílet spolu život.
Ladislav odešel z pronajatého bytu do jiného města a začal využívat službu chráněné bydlení.
Radkovi navýšili v práci úvazek, čímž se mu částečně vyřešila jeho horší finanční situace.
Emě se podařilo po dlouhých vyjednáváních s opatrovníkem dostávat výplatu na ruku. Musí
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si za ní ale podle opatrovníka kupovat jen „smysluplné věci“, tak doufejme, že snad odhadne,
které to jsou. Aranka s Viktorem se rozhodli, že spolu budou shánět bydlení v Sokolově.
Viktor se byl představit Arančině opatrovnici a dobře to dopadlo. Viktor na ní zapůsobil
seriózním dojmem a opatrovnice jim přislíbila podporu v soužití. Jarmila se více sblížila se
svou rodinou, jezdí k ní na svátky a dovolené. S podporou dobrovolnic navštěvuje školu.
Vlasta si našla přítele, se kterým tráví svůj volný čas, chodí na procházky. Helena si našla
práci i přítele. V životě je prý moc spokojená. Řídí si ho sama. Vilma si pořídila s podporou
opatrovníka koťátko. Našla se jí i dobrovolnice, se kterou jezdí po koncertech, plesech –
prostě žije normálním životem mladé ženy. Eva s kamarádkou z práce jela na dovolenou na
chatu. S podporou dobrovolnic navštěvovala školu. Asistence se u ní snížila pouze na
podporu při hospodaření, příp. když potřebuje probrat důležité věci. Renata se zajímá o
aktuální dění ve světě, informace, které se dozví, pak předává dál. Proběhla změna
opatrovníka, se kterým si Renata rozumí. Margita se s podporou dobrovolnic učila ve škole,
zaznamenali jsme velký pokrok ve čtení i psaní. S Miroslavem jsme hledali práci, našli jsme
dvě za 4 měsíce. Libuše stále pracuje v Chebu v kavárně a jezdí na návštěvu k sestře. Radka
se snaží žít zdravě, fandíme jí a podporujeme. Jitka jezdí sama za kamarády, do širokého
okolí. Marie byla dvakrát v Napajedlech, kde si požádala o přidělení bytu. Romanka si sama
řídila podporu v době nemoci. Marie se rozhodla žít v bytě sama, stále navštěvovala dílny.

A jak to měli v roce 2016 pracovníci
Pavla se za minulý rok naučila, že nejde o to, nedělat žádné chyby, ale vždy se z nich poučit a
pokračovat v cestě. Janě se podařilo u soudu prosadit smlouvu o nápomoci, tudíž mohla být
Jardovi vrácena svéprávnost. Evě se podařilo zajistit všem lidem žijícím v Lubech uzavření
nájemní smlouvy na byt s městem na dobu neurčitou. Slávka v Chebu podporovala úspěšně
novomanžele J., včetně překonávání prvních manželských nedorozumění. Jednotlivé úspěchy
kolegů jsme vnímaly jako naše společné úspěchy a Šárka už ví, že díky naději se nemožné
stává možným.
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Kdo v Rytmusu pracoval v roce 2016
Stálí zaměstnanci - napříč službama
Markéta Adamcová, Michaela Antalíková, Tobiáš Balanda, Markéta Blahetková, Jana Březinová, Jana Čejková,
Jitka Fürstová, Michaela Fraňková, Iva Fryšová, Anna Handrychová, Michaela Hemmerová, Jiří Holý, Lucie
Horvathová, Jana Janů, Václav Jaroš, Tereza Jiřikovská, Anna Kaucká, Vojtěch Ladman, Eva Lorenzová, Jana
Loskotová, Martin Lubojacký, Pavla Müllerová, Barbora Nováková, Šárka Paříková, Lenka Petrášová, David
Rygel, Lenka Skálová, Kamila Součková, Lucie Soukupová, Zdeňka Starcová, Adriana Strnadová, Blanka Šimková,
Ctislava Štěpánková, Zuzana Týnková, Marie Váková, Veronika Veselá, Margita Volínová, Vojtěch Zima

Pracovníci poskytující asistenci
Pavla Albrechtová, Helena Bartáková, Zuzana Benceová, Stanislav Beránek, Kateřina Blažková, Stanislav Bruder,
Irena Bušková, Taťána Cízlerová, Eva Čeřovská, Michaela Flíčková, Tereza Glaserová, Matěj Goláň, Hana
Gregušová, Judita Hačecká, Radka Halámková, Irma Homolová, Ivana Hortová, Miroslav Hubáček, Alžběta
Jenická, Andrea Kafková, Eva Kneislová, Josef Kraus, Anna Kubešová, Elena Kulhánková, Aneta Lexová, Jana
Mašínová, Jaroslav Maxa, Monika Mikešová, Pavla Musilová, Markéta Müllerová, Jana Nalezencová, Simona
Nováčková, Dagmar Oboňová, Jana Otradovcová, Luboš Ott, Kateřina Pečivová, Tereza Pekárková, Jan
Provazník, Janis Rádlů, Alena Reslová, Barbora Rustlerová, Michaela Schwarzová, Klára Silovská, Šárka Sladká,
Dorota Smiešková, Gabriela Studená, Vladimíra Šimková, Daniel Šístek, Irena Škarková, Jitka Špičanová, Šárka
Štruplová, Monika Tobischová, Jakub Tomeš, Hana Tuláková, Mariana Trojanová, Jana Trpáková, Tomáš Vacek,
Vendula Válková, Kateřina Vlachyňská, Petra Vomáčková, Milena Vosátková, Pavlína Zalovičová (Babeková)
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Externí spolupracovníci – zvenku pro nás
Eva Bajgerová, Tomáš Baxa, Radka Čebišová, Jiří Diviš, Robert Drahota, Šárka Dušková, Martin Fojtíček,
František Hána, Jiřina Hrdová, Scott Hudson, Ivan Chudoba, Milan Kinkor, Jan Koucun, Michal Kozubek, Olga
Kusá, Ivana Lehkoživová, Pavlína Levá, František Meierl, Eliška Nejdlová, Miroslav Polák, Barbora Pšenicová,
Milan Stiburek, Štěpánka Syrovátková, Jana Štěpánová, Jarmila Tomčíková, Kristýna Valentová, Lenka
Vochocová, Aleš Vojáček, Jakub Vokoun, Tereza Vostradovská, Marek Wiesner, Jitka Zimová.

Rozvaha ke dni 31.12.2016
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
Krátkodobý majetek celkem
CELKEM

Pasiva
141 000,00 Vlastní zdroje
7 077 000,00 Cizí zdroje

5 834 000,1 384 000,-

7 218 000,- CELKEM

7 218 000,-

Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2016
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované
služby - celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
Poskytnuté příspěvky celkem

14 630 000,00 Přijaté příspěvky
18 000,00 Tržby za vlastní výkony a zboží
232 000 Ostatní výnosy
105 000,00
6 000,00

CELKEM

17 263 000,00 CELKEM

Výsledek hospodaření po zdanění

Výnosy
2 272 000,00 Provozní dotace

14 926 000,109 000,1 710 000,177 000,-

16 922 000,00

-341 000,00

Hospodaření společnosti skončilo ztrátou, která byla uhrazena z vlastních zdrojů společnosti, nicméně část vyjádřené ztrát zahrnuje účetní
operace (např. účetní odpisy), které do účetnictví vstoupily v tomto roce, ale neměly reálný dopad do nákladů společnosti.
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Zdroje financování 2016
Dotace na poskytování sociálních služeb - hl. m. Praha
Grant hl. m. Prahy
Dotace na poskytování sociálních služeb - Karlovarský kraj
Příspěvek Karlovarského kraje
Individuální projekt Karlovarského kraje (poskytování
sociálních služeb)

5 528 000,1 261 600,4 579 200,1 747 300,-

Zajištění pracovní rehabilitace pro Úřad práce
Poplatky za poskytování sociální služby
Odpolední škola – grant hl. m. Prahy
Projekt mezinárodní spolupráce - AEMA
Projekt mezinárodní spolupráce - RESPID
Ostatní
CELKEM

49 709,1 442 175,200 000,238 174,43 512,451 630,16 922 000

1 380 700,-
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Finanční zdroje
Sociální služby v Praze byly financovány z dotace a grantu hlavního města Prahy.
Sociální služby v Karlovarském kraji, byly financovány z dotace a příspěvku Karlovarského
kraje a z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Odpolední škola – celoživotní vzdělávání bylo hrazeno z grantu hlavního města Prahy.
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