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DISRUPTING THE FUTURE

SLOVO ÚVODEM

Chlestakov: Ano, vycházím i v žurnálech. Těch mých kusů je mimochodem hodně:
„Figarova svatba“, „Robert Ďábel“, „Norma“. Ani si už ty názvy nepamatuju. A to
všechno byla náhoda: já psát nechtěl, ale ředitel divadla pořád: prosím tě,
kamaráde, napiš něco. Povídám si: dobrá, kamaráde, možná, že napíšu! A hned,
myslím za jeden večer, jsem to všechno napsal, všechny jsem ohromil. Mně myšlenky
napadají neobyčejně lehce. Všechno, co vyšlo pod jménem barona Brambeuse,
„Ubohou Lízu“ i „Moskevský ranní telegraf“ ... to jsem všechno napsal já.
Nikolaj Vasilijevič Gogol

A tohle jsme zase napsali my:
Předkládáme vám opět po roce stručnou zprávu o činnosti naší
společnosti, tentokrát za rok 2018.
Při této příležitosti bych chtěla zdůraznit, že to, co se nám povedlo
uskutečnit, není zásluhou jen nás – pracovníků společnosti. Poznali jsme
totiž spoustu milých lidí z řady soukromých firem, institucí, škol, jiných
neziskovek atd., kteří nám pomáhali realizovat naše plány.
Všem spřízněným duším děkujeme.
Pavla Baxová
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PZ PRAHA

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V
ČÍSLECH

50

PODPOŘENÝCH
LIDÍ

37

FIREM
VYTVOŘILO
PRACOVNÍ
MÍSTO

23

LIDÍ NAŠLO
NOVOU PRÁCI
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PODPOROVANÉ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
napsala Kristýna Valentová

V roce 2018 jsme ve službě Podporované zaměstnávání i nadále pomáhali lidem
s nalezením vhodného pracovního uplatnění na běžném trhu práce. Službu
jsme poskytli 50 lidem (26 mužům a 24 ženám). Celkem 23 lidí našlo v roce 2018
nově zaměstnání (9x byla uzavřena pracovní smlouva, 14x DPP). Ve třech
případech došlo k prodloužení stávajícího pracovního vztahu novou
smlouvou/dohodou.
Proběhlo 10 společných setkání pro lidi, kteří hledají práci, tzv. job klubů.
Mluvilo se na nich mj. o tématech jako hledání práce, životopis, motivační dopis,
pracovní pohovor a náročné situace při něm.
Během roku 2018 jsme nově oslovili 54 firem, s dalšími 48 jsme v jednáních
pokračovali. U 37 firem se nám povedlo jednání úspěšně uzavřít vytvořením
pracovního místa nebo místa pro praxi/práci za zkoušku.
Během roku prezentovali členové týmu ve spolupráci s uživateli služeb např.
pro pracovníky Úřadu práce ČR v rámci zapojení do projektu „Život jako každý
jiný“, na setkání Asociace pro společenskou odpovědnost (např. k tématu „Život
bez bariér“), na setkání Hospodářské komory ČR, pro studenty VOŠSP
Jasmínová, žáky ZŠ Londýnská v rámci projektu ROZSVIŤ, pro studenty odborné
školy sociálně právní z Nice (Francie) a na mezinárodní konferenci na
Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Účastnili jsme se konference o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na
Metropolitní univerzitě Praha, NGO marketu, Helpfestu a s lidmi, kteří s naší
pomocí hledají práci, jsme navštívili výstavu Job expo a také veletrh pracovních
příležitostí Profesia Day.
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Na podzim jsme díky daru od firmy Accace natočili krátké video na téma „Jak
vést pohovor s lidmi se zdravotním postižením“, které bude sloužit jako
pomocný materiál při jednání se zaměstnavateli.

Jana na jaře odešla z postu vedoucí služby věnovat se malé Barborce. Nadále
s námi spolupracuje jako metodik a garant kvality služby sociální rehabilitace.
Těsně před koncem roku odešla za mateřskými povinnostmi také Hanka.
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TP PRAHA
TRANZITNÍ PROGRAM V ČÍSLECH

43

FIREM, KTERÉ
UMOŽNILI
PRAXI

33

PODPOŘENÝCH
LIDÍ

5

SPOLUPRACUJÍCÍCH
ŠKOL V PRAZE
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TRANZITNÍ
PROGRAM
napsala Veronika Veselá

Tranzitní program zprostředkovává pracovní zkušenosti (tzv. praxe) na běžném
trhu práce, čímž podporuje rozvíjení individuality mladé lidské osobnosti v oblasti pracovní, ale i osobní. Podpora je nabízena i v rozvoji dalších oblastí
nezbytných pro samostatný život jako jsou cestování, hospodaření s penězi,
volnočasové aktivity a mezilidské vztahy.
Mladí lidé se zdravotním postižením - to jsou přesně ti, kterým je tranzitní
program určen. I v roce 2018 jsme „mlaďochy“ podporovali, aby objevovali svou
životní cestu a zkusili po ní i jít. S některými studenty jsme navázali na
spolupráci z roku 2017, některé jsme měli tu čest nově poznat během roku
2018. Celkem takových mladých lidí bylo 33 z 5 pražských škol:
Praktická škola – Lyceum v Břevnově,
Dívčí katolická střední škola v Platnéřské,
Dvouletá katolická střední škola v Karlíně,
Praktická škola na Vinohradské,
Odborné učiliště Vyšehrad.
Velký dík také patří rodinám, bez jejichž spolupráce se obejít rozhodně
nechceme a také asistentům, kteří podporují mladé lidi především v terénu tedy při trénincích (například cestování) a během praxí, které jsou realizovány
díky firmám na běžném trhu práce.
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Na praxích si studenti vyzkoušeli např. práci v jednom z největších
nadnárodních řetězců s rychlým občerstvením, vyzkoušeli si i skladnické práce
ve firmě zabývající se elektrotechnikou nebo ve firmě zabývající se distribucí
světelných zdrojů a svítidel, také práci se zvířaty, v gastro provozech a starali se
o knižní fond v knihovně či doplňovali různorodé zboží v hobby marketu,
knihkupectví či potravinách. Oblíbená praxe je administrativa a práce s malými
dětmi. Unikátní praxe (a posléze i brigáda) se podařila domluvit ve spolupráci
s ČVUT (Ústav výrobních strojů a zařízení a Výzkumné centrum pro
strojírenskou výrobní techniku a technologii). Student zde má za úkol vkládat do
databáze různé druhy šroubů. Kolegové mu vytvořili interaktivní lištu, do které
různé druhy šroubů virtuálně vkládá a tím je třídí. Také společnost IKEA vzala na
zkušenou studenta - spolupráce se oběma zalíbila a protože mladý muž
dokončil školu, dostal na pozici, kde se zaučil během praxe, pracovní nabídku.
Tým tranzitního programu během roku 2018: Veronika Veselá (vedoucí
služby), Dorota Smiešková (do listopadu 2018), Eliška Strettiová (do srpna 2018),
Martina Kužmiaková (od srpna 2018), Kateřina Kaňková (od prosince 2018),
Štěpán Matuška, Vojtěch Rosulek a Anna Kaucká (specialistka na spolupráci se
zaměstnavateli).
Asistenční tým: Nikola Blažková, Tamara Ďuračková, Tereza Hoffmanová,
Anežka Horová, Klára Jaroševská, Valdemar Novák, Jana Trpáková, Hana
Veverková, praktikanti Dominika Vaňková a David Matěj.

Co se nám povedlo nevšedního?
Jsme například nadšeni ze spolupráce s Pedagogickou fakultou UK - v rámci
zimního semestru jsme organizovali 4 setkání pro studenty vysoké školy a
praktické školy Lycea. Společně jsme debatovali nad tématy ze života a
uvědomovali si, jak je život pestrý.
Štěpán Matuška, poradce v tranzitním programu, hodnotí proběhlá setkání
slovy: „Jsme moc rádi, že tato dlouhodobá spolupráce přináší zajímavé zkušenosti
oběma zapojeným skupinám studentů, rozvíjí jejich schopnosti i znalosti a posouvá
je v životě dál. Už teď se těšíme na další podzim, kdy bude spolupráce v podobném
duchu opět pokračovat.“
Navázali jsme spolupráci s novou supervizorkou paní Lenou Tomšů, které
děkujeme za inspirativní setkávání.
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Jako tým jsme spojili všechny vlastní kreativní síly a vyprodukovali krátké tranzitní program představující video „Tranzitamentum“, které stojí za to
zhlédnout zde:

Absolvovali jsme Kokořínský Puťák:
Je 9:30 ráno, uprostred týždňa... dvanásť študentov, štyria takzvaní „Poradci“.
Väčšina ľudí sa práve chystá do práce, to však neplatí pre nás. Dnes sme v práci,
ale v trochu inom režime a vyrážame so skupinou študentov z rôznych
pražských praktických škôl na tohtoročný „puťák.“ Budeme putovať krajinou,
spoznávať jeden druhého a nasávať, čo nám cesta a spoločný čas prinesie. A sú
tu všetci načas! Začiatok dobrý, všetko dobré...
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PSB PRAHA

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
V ČÍSLECH

250

HODIN PŘÍMÉ
PÉČE PRŮMĚRNĚ
ZA MĚSÍC

16

ČLENŮ TÝMU

11

UŽIVATELŮ
SLUŽBY
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PODPORA
SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ
napsala Lenka Skálová

Stejně jako je těžké ve zkratce dobře vystihnout, co je náplní služby Podpora
samostatného bydlení, je i obtížné postihnout roční dění v životech lidí, které
podporujeme v tom, aby si žili samostatně. Mohli svébytně zažívat úspěchy,
štěstí, lásku, ale i smutek, zklamání. Pokud bychom se přeci jen měli pokusit o
zobecnění něčeho tak nezobecnitelného, jako je rok života člověka, dá se
upnout k pověstné červené niti. V případě PSB by to byla nit se jménem
osamostatňování se.
V roce 2018 jsme pomáhali 11 lidem v 16 členném týmu.
Pan Václav nás všechny denně udivoval svými pokroky a svým smyslem pro
humor. Inspiroval nás svým elánem a touhou stále se učit něčemu novému. Při
jeho cílevědomém tempu směřujícímu k osamostatnění, se nikdo z nás nedivil,
kdyby nás brzy k sobě pozval na čaj o páté s vlastnoručně upečenou bábovkou.
Tomáš i Pavla změnili práci. Stálo je to velké úsilí a tak začali plánovat, že spolu
pojedou do lázní. Jejich společná domácnost vypadá jak z reklamy na šťastný
domov. Když je člověk vidí spolu, nemůže ho nenapadnout něco ve stylu „Co
takhle svatba, mládeži?“
Tom mnohem víc porozuměl svým penězům, má okolo sebe lidi, kteří mu je
předávají, když je potřebuje. S naší pomocí plánoval svůj týden a naučil se, že v
jeden čas nezvládne dvě akce na různých koncích světa. V rámci mezinárodního
projektu jel do Cambridge a samostatně si předtím domluvil dovolenou v práci.
Filipův zdravotní stav nám připravil zkoušku flexibility asistencí, ale s pomocí
dalších lidí - z jiných služeb, z práce, z rodiny a kamarádů, Filip nejen, že vždy
nějak zvládl své zdravotní obtíže, ale stihl vydat cestovatelskou knihu a pokřtít ji
slavnostně v letištním klubu.
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Slečna Jana pokračovala ve sportování. Již ji ale nedoprovázel asistent, ale její
přítel. Jana si také našla novou práci, kde je spokojená. Je moc fajn být u toho,
jak i Jana se svojí vrozenou opatrností k pozitivnímu hodnocení, musí
s úsměvem – poražena realitou, uznat, že se má dobře a že ji mají v práci rádi.
Jirkovi přetekla trpělivost, když mu opět zvýšili nájem ve „spolubydlení“,
kterému se těžko dalo říkat bydlení. A tak jsme napnuli všechny síly,
spolupracovali nejen s opatrovníkem, s další službou a hledali možnosti a
strategie, jak se vyznat a obstát v nelehkém „bytovém byznysu“. Jirka nám to
dost ulehčoval svojí zodpovědností. Našel si novou práci, ve které je spokojený
a nové bydlení si určitě může dovolit.
Andrea, maminka malého Erika, obstála před soudem a obhájila své rodičovské
kompetence. Má velké plány, jaký z jejího syna vyroste člověk a jak mu s tím
bude pomáhat. Také řešila lepší bydlení s dětským pokojem, kde by si mohl Erik
hrát.
Pro Dominika se povedlo sehnat moc fajn dobrovolníka, který jejich společnou
cestu popisuje takto: „Jako by to bylo teprve včera, co jsme si s Dominikem
společně vyšli. Dvě šedé, nervózní myšky, a ticho, jenž by se dalo krájet. Myslím, že
nás sblížilo až jeho umělecké cítění, kdy se neobvyklým způsobem pokusil napsat
parodii Padesát odstínů hnědi. Od té doby jsme si prošli dobrým i zlým. Dokonce
jsme se párkrát pustili do vaření. Našli jsme si i společné téma. Hudbu a ženy. Z
mého pohledu se za tu krátkou chvíli Dominik vykročil k samostatnosti dopředu
mílovými kroky. Je tu však mnoho jiného, na čem ještě musíme a chceme
zapracovat. :-)“
Protože ale nežijeme ve světě krásných snů a růžové reality, je třeba vetknout
do obecného souhrnu i spodní nit, bez které by zkrátka komplet nedržel spolu.
Co nám dělá starosti a zároveň zpestřuje hladký průběh dění? Na čem se
učíme?
Starosti typu a) bychom mohli pojmenovat jako ty růstové a procesní a myslím,
že to jsou i ty, co nás baví řešit. Patří sem třeba individuální nastavení potřebné
míry podpory pro jednotlivé uživatele služby. Míra podpory je nejen individuální
a v čase proměnlivá, ale ještě k tomu ji každá strana vnímá jinak (sami bydlící,
jejich rodiče a blízcí, asistenti, case manageři, úředníci správy sociálního
zabezpečení, ostatní poskytovatelé služeb...) Někdy se nás na vahách, kde
kalibrujeme ten správný poměr, zkrátka sejde moc a dá to práci, aby se jazýček
vah dostal tam, kde je potřeba.
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Do kategorie b) by mohly spadat ty tzv. „klacky pod nohama“, které nás mohou
štvát, ale to je skoro tak to jediné, co s nimi můžeme dělat. Sem by určitě
patřila zdlouhavost úředních jednání všeho druhu, zkostnatělost některých lidí,
kteří neslyší a nevidí. Ale třeba i neochota a arogance některých ředitelů
autobusu, kteří skálopevně trvají na tom, že plošina je pouze pro lidi
s elektrickým vozíkem a Václav na vozíku, že to přeci musí „skočit“, jestli tedy
není jeho asistent či asistentka úplný nemehlo. Nutno podotknou, že my ani
starosti kategorie b) nenecháváme pouze ve fázi „to neřeš“. Naopak děláme
tvrdohlavě vše pro to, aby se přesunuly do kategorie a). A také se na nich učíme.
Celkově se nám daří dávat o službě vědět, zase máme nové žádosti. Žádosti
řešíme, ale z kapacitních důvodů všechny určitě nevyřešíme. Spolu s Rytmusími
kolegy jsme v listopadu pořádali 2. Národní konferenci, na které jsme se i na
MHMP chtěli podělit o významný potenciál služby PSB.
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VZDĚLÁVÁNÍ
A KURZY
V ČÍSLECH

444

ÚČASTNÍKŮ
KURZŮ

15

BĚHŮ KURZŮ
PRO ASISTENTY
PEDAGOGA

4
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PODPORA
INKLUZIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
napsala Jana Rimbalová

Podpora inkluzivního vzdělávání se odehrávala opět v těsné spolupráci s naším
školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Nadačním
fondem Rytmus.
V Rytmusu jsme pro celkem 56 lidí připravili a zorganizovali tyto kurzy:
Nové přístupy k dětem a žákům s problémovým chováním (v rámci Týdne pro
inkluzi).
Pro vzdělávací centrum v Turnově jsme uspořádali 2 semináře: Tvorba a
využití individuálního vzdělávacího plánu a Metodické setkání k profilu na
jednu stránku.
Milé ohlasy, které stojí za to vypsat:
Kurz byl sestaven ze seminářů, které tvořily ucelený systém práce s dětmi se
specifickými vzdělávacími potřebami. Získala jsem mnoho užitečných a
praktických rad, jak s těmito dětmi pracovat, jak se stát dobrým partnerem
učiteli, jak získat důvěru rodičů.
Moc děkuji za skvělý kurz a výborný výběr lektorů. Velmi si vážím jejich
odbornosti, dostala jsem spoustu informací a hlavně jsem mohla nahlédnout
do cenných zkušenosti. Jsem stále z kurzu nadšená a hluboce se uvědomuji,
jak je náročné změnit myšlení v oblasti školství, aby se inkluzi dobře dařilo.
Všem přednášejícím děkuji za lidský přístup, příklady z praxe a ochotu se
podělit o své zkušenosti.
Moc děkuji za možnost zúčastnit se Vašeho kurzu pro asistenty pedagoga,
přinesl mi mnoho nových poznatků a zkušeností a změnil celkově mé
myšlení. Přeji mnoho spokojených studentů, jako jsem já.
Děkuji za příjemně strávený čas, který nebyl jen prezentací teorie, ale
výhradně předávání praktických zkušeností. To není tak časté. Děkuji za
náměty k přemýšlení a za pozitivní energii, se kterou lektoři přišli a předali ji
nám.
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V rámci našeho školského zařízení (nadační fond Rytmus – školské zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků) jsme se:
v roce 2018 především snažili uspokojit velký počet zájemců o kvalifikační
kurzy pro asistenta pedagoga. Podařilo se nám spolu s týmem skvělých
lektorů realizovat 15 běhů akreditovaného kurzu pod názvem Studium pro
asistenta pedagoga. Kurzy probíhaly v Praze, Brně a Ostravě.
Do našich vzdělávacích aktivit jsme nově zařadili semináře určené pro
pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol, které je
možné hradit z výzev MŠMT. Semináře jsou zaměřeny na rozvoj klíčových
kompetencí, řešení problémů v inkluzivním vzdělávání a také na podporu
profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků. Celkem se
uskutečnily 4 semináře v Praze, Brně a Ostravě.
V rámci Týdne pro inkluzi 2018 proběhl seminář Metodické setkání
k vytváření kruhu přátel. Přednášejícími byli odborníci z britské organizace
Inclusive Solution, Colin Newton a Derek Wilson.
Pro rodiče dětí s mentálním postižením proběhl v Brně seminář Metodické
setkání k profilu na jednu stránku.
V roce 2018 se našich vzdělávacích akcí zúčastnilo 388 lidí.
Naší snahou bylo a je udržovat kvalitu a aktuálnost jednotlivých kurzů na co
možná nejvyšší úrovni. Ke konci roku 2018 jsme si nechali kurzy pro asistenty
pedagoga „prověřit“ pohledem zvenčí, abychom se ujistili, že to co děláme je
správně.
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PORADCI
RYTMUSU

napsala Iva Fryšová
specialistka „na poradce“

Poradci žili projektem Nejsme v tom sami, v rámci projektu spoluorganizovali
mezinárodní setkání v Praze, pak jeli do Madridu a do Cambridge. Přivezli si
zkušenost od podobných skupin, kontakty na nové zahraniční přátele.
Inspirovali se například ve vylepšení fungování týmu, práci s předsudky, ale taky
aktivní zapojení do různých akcí v komunitě: uklízení odpadků z přírody, kol do
Afriky atd. Vytvořili skupinu pro organizování volnočasových akcí.
Poradci prezentovali o cestě k samostatnému životu na kurzech pro asistenty,
pro návštěvu německých studentů sociální práce, svým mladším kolegům z
tranzitního programu, rodičům a ve školách (Vinohradská, Lyceum).
Poradci se učili, jak bezpečně za zábavou a pak taky vyráželi na různé akce:
bowling, čarodějnice, tanec v klubu, cestovatelský večer, piknik ve Stromovce
atd. Navázali kontakt s nově vzniklou skupinou v Karlovarském kraji.
V Rytmusu se zapojili do strategických dní, pomáhali s organizováním i
prezentováním na konferenci PSB a dalších akcích
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CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
napsal Štěpán Matuška

Celoživotní vzdělávání bylo opět a tradičně realizováno formou
kurzů:
Lekce tance a pohybu s Kateřinou Ondrovou a Terezou Humlovou. Prakticky
zaměřený kurz na výuku tance inspirovaného převážně moderními styly (jako
např. Hip Hop a Street Dance) úspěšně navázal již na minulý ročník. Účastníky
vedl rovněž k posilnění těla i ducha, relaxaci a uvolnění.
Videokurz I – II proběhl ve spolupráci s Asociací české videokultury MEDIALOG,
z.s. S lektorkami Janou Hnilicovou a Hankou Fikarovou se skupina kurzistů učila
jak vzniká film, práci kameramana, filmového technika i tvorbě scénáře. Na
základě týmové spolupráce vznikly dva dokumenty (Inkubátor a Můj život v
kostce) odrážející osobní životy kurzistů.
Na Besedě s Policí ČR se účastníci seznámili s prací Policie ČR. Dozvěděli se o
správném oznámení události na tísňovou linku a zásadách osobní bezpečnosti.
Celodenní vzdělávací akce Tajemství vlaštovčí vody byla zábavnou formou hry
spojena s plněním jednotlivých úkolů ve skupinách a zaměřena mj. na trénování
orientace po Praze, společné práce a domluvy ve skupině, vlastního
rozhodování a mnoho dalších dovedností.
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SOCIÁLNÍ
REHABILITACE V
KARLOVARSKÉM
KRAJI
V ČÍSLECH

54

PODPOŘENÝCH
LIDÍ

24

LIDÍ NAŠLO
NOVOU PRÁCI

21

JOB KLUBŮ
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
V KARLOVARSKÉM KRAJI
napsala Šárka Paříková

V roce 2018 došlo k drobným personálním změnám v týmu SR. Spolupráci
s námi ukončila Lucie Horváthová, která působila na pozici sociálního
poradenství. Na její místo nastoupila od srpna 2018 Bc. Daniela Slavíková. Na
dalších pozicích ke změnám nedošlo. Vedoucím SR byl Jiří Novák. Na pozicích
pracovních konzultantů pracovaly i v tomto roce Kamila Součková a Barbora
Nováková. V Tranzitním programu působila Silvie Jirkovská, která
spolupracovala se Základní a praktickou školou v Karlových Varech a Martin
Kozák, který spolupracoval se Základní školou a praktickou školou v Aši.
V SR nám pomáhali tito asistenti a asistentky: Josef Kraus, Alena Reslová, Irena
Škarková - Škola, Dagmar Grušová, Anna Mackovičová, Jiří Mašek, Vojtěch Erben,
Andrea Fialková, Jaroslav Kafka, Iva Kubátová, Šárka Štruplová, Slávka Vosecká,
Sabina Vojtková a Daniela Slavíková, která v srpnu převzala sociální poradenství.
Vybíráme si lidi z našeho týmu. Metodické vedení zajišťovala externě Anna
Handrychová a také Jana Březinová.
V roce 2018 služba podporovaného zaměstnávání a tranzitní program podpořila
54 lidí. Celkem 24 uživatelů si s pomocí služby sociální rehabilitace našlo práci.
Seznam zaměstnavatelů, kteří zaměstnali uživatele služby sociální rehabilitace:
Karlovarské uzeniny, Karlovarská krajská nemocnice, Mediaservis, hotel
Imperial, Monika Fišerová, Unipap Blue s.r.o., Litar Stav s.r.o., Pomoc v nouzi
o.p.s., Rytmus o.p.s., Gaudium industrialis, City Roasters, Městská knihovna, ZŠ
a ZUŠ Šmeralova, Ledum group s.r.o., Česká pošta, Ilos industrie logistic servise,
hotel Ambassador, Sky clean, Sokolovská chráněná.
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1 uživatel PZ absolvoval praxi.
19 (14) žáků absolvovalo praxi v rámci přípravy na zaměstnání v rámci TP.
Zaměstnavatelé, kteří poskytli praxe studentům:
Globus, Zlatíčka, City Roasters, Krajský úřad, Smajlík, Vega, hotel Ambassador,
OK textil, Městský úřad Aš, U Divoký kočky.
4 žáci si po praxích našli brigádu na léto.
Zaměstnavatelé, kteří brigádu umožnili:
Městská knihovna Karlovy Vary, City Roasters, hotel Ambassador, Rytmus
10 uživatelů bylo zaevidováno na Úřadu práce, z toho 8 využívalo na Úřadu
práce Pracovní rehabilitaci.
Proběhlo celkem 13 job klubů v rámci podporovaného zaměstnávání. V
Tranzitním programu 5 Job klubů proběhlo v Karlových Varech a 3 v Aši. Job
kluby v tranzitním programu byly zaměřeny na hledání práce, návštěvu ÚP,
vhodného oblečení na pracovní pohovor a přípravy na pracovní pohovor, využití
asertivity.
V sociálním poradenství jsme podpořili naše klienty při registraci u nových
lékařů a při jednání s úřady. Sociální poradenství využilo 7 klientů.
Naše služby jsme v říjnu prezentovali v Plzni v rámci konference Dobrá praxe.
V rámci vzdělávání zaměstnanci absolvovali kurz Plánování zaměřené na
člověka, Alternativní a augmentativní komunikace, Kurz první pomoci a Novinky
v předlékařské první pomoci v sociálních službách.
Spolupracovali jsme s CHB Pata Cheb a Aš, CHB Sokolov, Dolmen, Dveře
dokořán, Základní škola a střední škola Karlovy Vary, Základní škola Cheb
Kostelní nám. a speciální školou v Aši.
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PODPORA
SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ V
KARLOVARSKÉM
KRAJI
V ČÍSLECH

394

HODIN PŘÍMÉ
PÉČE PRŮMĚRNĚ
ZA MĚSÍC

30

PODPOŘENÝCH
LIDÍ

28

LIDÍ V TÝMU
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PODPORA SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ V KARLOVARSKÉM
KRAJI
napsala Šárka Paříková

ve službě jsme za rok 2018 podpořili 30 lidí
služba byla ukončena s jednou ženou, která se odstěhovala do města, kde žije
rodina
celkem máme v PSB 28 zaměstnanců
měsíčně v průměru poskytneme 394 hodin přímé péče (bez porad,
cestování, administrativy), každý tým CM i OA se v průměru sejdou 2x do
měsíce (porady)
tým měl 9 supervizních sezení
proběhlo 9 případových porad
také jsme se radili jinde (Fokus, krizové centrum pro domácího násilí atd.)
v dubnu jsme prošli kurzem sexuality
proběhlo 7 soudních řízení ohledně svéprávnosti
zúčastnili jsme se dvou setkání ohledně volebního práva lidí s mentálním
postižením
v podpoře při volbách jsme objevili novou deskovou hru - „Občane, nezlob se“
komunitní pracovnice urputně podporovala při uplatnění volebního práva.
Chodila po městě, fotila plakáty a individuálně lidem vysvětlovala volební
program – jak sama popsala: „bylo těžké, to snadno vysvětlit“. Její prezentace o
podpoře voleb putovala do kanceláře Veřejné ochránkyně práv a stala se
součástí osvětového materiálu.
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PORADCI
RYTMUSU NA
ZÁPADĚ
napsala Klára Silovská

Povedlo se „rozjet" skupinku poradců Rytmusu v Sokolově.
Začínali jsme na schůzkách se třemi lidmi a aktuálně je 6 lidí členy skupiny
poradců: Eva, Míra, Jitka, Kačka, Šárka, Martin.
Od února se poradci sešli už 9x a za tu dobu pomohli Rytmusu s několika
přednáškami na školách, na dni pro soc. služby v Sokolově, byli součástí akce na
hradě Seeberg, účastnili se dvou setkání projektu „Nejsme v tom sami“ a byli
součástí porady ke konferenci PSB, které se taky zúčastnili a vypomohli
s organizací. Pražští poradci nás přizvali k setkání v rámci jejich projektu Nejsme
v tom sami.
Účastnili jsme se prvního třídenního setkání v Praze - Eva, Jitka. S Jitkou jsme
vyjeli i za hranice do Španělska a přežili jsme let. Setkání bylo přínosné nejen
pro poradce, ale i pro doprovázející Klárku.
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Dobrovolníci
Díky Instandu se podařilo sehnat dobrovolníka Aleše, který doprovodil Zdeňku a
Jaroslava na hokej. Scházejí se nadále.
Díky přednášce na zdravotní škole jsme navázali spolupráci s dobrovolnicí
Luckou, která podniká různé aktivity s Kačkou.
Jarmila se podívala na výlet do Prahy díky dobrovolnici Petře a Instandu, za
Jarkou chodila dobrovolnice Terka. Za Vilmou chodí dobrovolnice Anička.
Dobrovolníci z Instandu doprovodili lidi na ples Harmonie. Jarmilu doprovodila
na koncert Lunetic dobrovolnice Eliška. Podařilo se sehnat dobrovolníka pro
Martinu z Chebu.

Prezentace služby
17. 5. Prezentace pro soc. odbor Sokolov
22. 5. Keramická škola KV
28. 5. Průmyslová škola Ostrov
25. 6. ISŠ Cheb
8. 9. Den pro soc. služby Sokolov
1. 10. Zdravotní škola KV
14. 11. Organizace Kotec
26. 11. Gymnázium Chodov
7. 12. Gymnázium Aš

Setkání, kurzy – kde se sbírala inspirace pro naši práci
20. - 22. 2. Nejsme v tom sami Praha
28. 2. Monitorování práv lidí s postižením
27. 4. Sexualita lidí s ment. postižením
4. - 6. 6. Nejsme v tom sami Madrid
2. 10. Setkání Quip - podpora uživatelů při komunálních volbách
18. 10. Kruhy podpory
22. 10. Kruh přátel
8. 11. Nástroje PCP
27. 11. Konference PSB
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RYTMUS A
PROJEKTY
napsal Marek Baloun

Během celého roku pokračoval projekt Kolaboratorium, což je tříletý
projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s
trváním do 31. 8. 2020. Jeho posláním je přispět ke zlepšení situace v
začleňování žáků se zdravotním/zejména mentálním postižením do běžných
škol u nás.
Projekt má 5 klíčových aktivit, z nichž se nám v roce 2018 podařilo zrealizovat
toto:
Tranzitní program - podpořit celkem 17 studentů, kteří absolvovali praxe u
více jak 19 potencionálních zaměstnavatelů. Většina studentů ve 2. roce
projektu nastoupila na jiná pracoviště, než tomu bylo v předchozím období.
Studenti byli podporováni, aby získané dovednosti z praxí minulých, uměli
aplikovat i v novém prostředí. Každý student měl specifický cíl, kterého chtěl za
pomoci podpory v rámci tranzitního programu dosáhnout.
Rodičovská fóra - po zkušenostech z roku 2017 jsme se rozhodli jít ve 2. roce
projektu více cestou kvality a posilovat ty regiony, kde získáme perspektivní
spolupracovníky, kteří již mají na sebe navázané rodičovské skupiny z cílové
oblasti našeho zájmu. To se ukázalo jako správná cesta, protože se nám díky
tomu dařilo oslovovat motivované rodiče, kteří jsou již zvyklí se setkávat a
společně řešit otázky spojené s integrací svých dětí. Do konce roku 2018
podpořilo 11 koordinátorek 216 rodičů na 49 rodičovských fórech.
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Aktivity na podporu žáků se zdravotním postižením v běžných školách - v
roce 2018 jsme nově začali pracovat s 24 dětmi. S ohledem na to, že máme
téměř splněn cíl podpořených dětí, můžeme si dovolit ještě více se soustředit na
hloubku podpory dětí a kolektivů ve spolupracujících a prohlubovat vzájemnou
spolupráci. Aktuálně spolupracujeme se 7 základními a mateřskými školami v
Praze, Brně a Středočeském kraji a od zahájení aktivity jsme pracovali s
téměř 60 dětmi.
Zahraniční stáže - v roce 2018 se nám podařilo oslovit 6 motivovaných
pedagogů ze školských zařízení, která se věnují mentálně postiženým žákům v
rámci inkluzivního vzdělávání. Tento tým pak v průběhu roku absolvoval
zahraniční stáž v Německu (Hartau a Ebersbach) a v Itálii (Boloňa). Všechny
dosud realizované stáže hodnotí účastnice jako velmi přínosné a již nyní si
odnášejí inspiraci k tomu, co ve svých školách a třídách zkusit jinak a lépe.

Více o projektu Kolaboratorium naleznete na webu www.inkluze.cz
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RYTMUS A
OSVĚTA
napsal Marek Baloun

TÝDEN PRO INKLUZI 2018

(www.tydenproinkluzi.cz)

V roce 2018 (22. - 28. 10.) jsme úspěšně realizovali další ročník osvětové
akce Týden pro inkluzi. Tato akce se koná pravidelně každé dva roky a
podporuje myšlenku společného vzdělávání všech dětí nenásilnou a přívětivou
formou. Současně se snaží propojit ty, kdo se začleňováním žáků a studentů s
postižením či znevýhodněním přicházejí do styku každý den – především děti
samotné a jejich rodiče, učitele, budoucí učitele a další pracovníky ve školství či
vedoucí různých kroužků a oddílů.
Šestý ročník oficiálně odstartoval na Den dětí 1. 6. 2018 spuštěním informačního
webu. Start tohoto nového webu jsme podpořili založením tematických stránek
na instagramu a facebooku. Podařilo se nám také natočit propagační video
spot do ČT a kin.
Těší nás velmi, že se opět podařilo aktivně zapojit pedagogické fakulty v Brně,
Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni i Praze. Pro jejich studenty byly
uspořádány přednášky českých i zahraničních lektorů, besedy, filmové promítání
a praktické workshopy.
Nejen pro odbornou, ale i pro širokou veřejnost se nám také podařilo připravit
řadu kurzů, seminářů, besedu o inkluzi ve školství a dvě divadelní představení,
která přinesla bližší pohled na život lidí s DS nebo s autismem. Dokonce se nám
povedlo uspořádat tematickou snídani pro poslance Parlamentu ČR, kde zazněly
informace o tom, jak se u nás dnes daří dětem se speciálními potřebami.
Celkem se do šestého ročníku Týdne pro inkluzi zapojilo přes 60 škol, organizací
a institucí z celé republiky.
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STEJNÁ ŠANCE - ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2018 (www.stejnasance.cz)
Zaměstnavatele, kteří se rozhodli přijmout do svých řad osoby se zdravotním
postižením, jsme ocenili v soutěži soutěži „Stejná šance – zaměstnavatel roku
2018“. Celkem se sešlo 41 nominací.
Mezi hodnotiteli soutěže byli i zástupci poradců Rytmusu. Slavnostní vyhlášení
pro Prahu proběhlo v prostorách Magistrátu hl. města Prahy na Staroměstské
radnici v Sále architektů, moderování se spolu s Annou Kauckou ujal poradce
Marek Švihovec. Hlavní ocenění získaly firmy ČPP a.s., Komerční banka, a.s. a
firma Avast Software s.r.o.
V Karlovarském kraji proběhlo vyhlášení vítěze 21.5. v prostorách krajského
úřadu. Vítězem se stal Kynšperský pivovar, s.r.o., Kynšperk nad Ohří. Na druhé
příčce se umístili dva zaměstnavatelé, Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.,
Karlovy Vary a Krajský úřad, Karlovy Vary, třetí místo patří firmě Sedmé nebe,
Ráj dětí a maminek, Oloví.
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PRACOVNÍCI
RYTMUSU
Ředitelka: Pavla Baxová
Tobiáš Balanda, Marek Baloun, Jana Březinová, Hana Fikarová, Michaela Fraňková, Iva
Fryšová, Jana Gajdošová, Tereza Gláserová, Michaela Hemmerová, Veronika
Heribanová, Lucie Horvathová, Lukáš Horyna, Terezie Hradilková, Lukáš Hůrka,
Martina Hüblová, Hana Chalušová, Jana Janů, Roman Jelínek, Silvie Jirkovská, Tereza
Jiřikovská, Kateřina Kaňková, Anna Kaucká, Martin Kozák, Vladislava Kršková, Martina
Kužmiaková, Sandra Lagronová, Eva Lorenzová, Jana Loskotová, Marie Lovašová,
Martin Lubojacký, Štěpán Matuška, Pavla Müllerová, Jiří Novák, Barbora Nováková,
Šárka Paříková, Karla Popršteinová, Vojtěch Rosulek, Kateřina Schiebertová, Klára
Silovská, Lenka Skálová, Daniela Slavíková, Dorota Smiešková, Kamila Součková,
Zdeňka Starcová, Eliška Strettiová, Adriana Strnadová, Blanka Šimková, Klára
Tejmarová, Marie Váková, Kristýna Valentová, Veronika Veselá, Veronika Voděnková,
Margita Volínová, Vojtěch Zima, Tomáš Zoubek
Asistenti v sociálních službách
Kateřina Albrechtová, Jakub Barbora, Zuzana Benceová, Stanislav Beránek, Barbora
Bindíková, Nikola Blažková, Stanislav Bruder, Taťána Cízlerová, Iva Círlová, Jana
Dusílková, Tamara Ďuračková, Vojtěch Erben, Andrea Fialková, Michaela Flíčková,
Hana Gregušová, Dagmar Grušová, Jana Hajdinová, Radka Halámková, Jana Hnilicová,
Tereza Hoffmanová, Magdaléna Holubová, Irma Homolová, Anežka Horová, Anna
Hrubanová, Adéla Husová, Tereza Choceňská, Eliška Janoušková, Klára Jaroševská,
Jakub Kaválek, Jaroslav Kavka, Eva Kneislová, Samuel Kostka, Josef Kraus, Iva Kubátová,
Anna Kubešová, Veronika Kunstová, Andrea Longinová, Anna Mackovičová, Jan Mašek,
Jiří Mašek, Jaroslav Maxa, Eliška Mikulová, Pavla Musilová, Jana Nalezencová, Simona
Nováčková, Vlasta Nováková, Dagmar Oboňová, Kateřina Ondrová, Jana Otradovcová,
Tereza Pelikánová, Vladislava Pfeiferová, Iveta Plháková, Vendula Pokorná, Nikola
Pospíšilová, Elen Racková, Janis Rádlů, Jiří Rejfíř, Amálie Relichová, Alena Reslová, Eva
Richterová, Barbora Rozinajová, Tereza Rumlerová, Barbora Rustlerová, Michaela
Schwarzová, Ivana Skálová, Daniela Slavíková, Eva Šafaříková, Jan Šampalík Daniel
Šístek, Irena Škola, Šárka Štruplová, Hana Tuláková, Jana Trpáková, Jorika Trundová,
Hana Vacková, Barbora Veselá, Marcela Veselá, Eva Vilémová, Aleš Vojáček, Sabina
Vojtková, Slávka Vosecká, Nina Zajícová, Tomáš Zoubek
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Další spolupracovníci
Michaela Antalíková, Pavla Barabášová, Tomáš Baxa, Anděla Bednářová,
Radmila Bémová, Magdalena Bořkovcová, Martin Czeller, Michaela Častulíková,
Jiří Černý, Jiří Diviš, Jana Došková, Zuzana Fořtová, Jana Geierová, Anna
Handrychová, Kamila Homolková, Jiřina Hrdová, Scott Charles Hudson, Tereza
Humlová, Jan Hutař, Miroslav Chaloupka, Karolína Kankrlíková, Tereza Kaucká,
Milan Kinkor, Eva Klepáčová, Tereza Korecká Vostradovská, Petr Kovařík, Jan
Koucun, Eva Kožnarová, Jaroslav Krsek, Zdenka Kuderová, Helena Kumperová,
Antonín Kunc, Alena Kunová, Lenka Malcharová, Tomáš Masopust, František
Meierl, Kamila Mertová, Lenka Mrkvičková, Jan Paleček, Vojtěch Pék, Jan Pfeiffer,
Miroslav Polák, Sylvie Prokešová, Lenka Proschková, Jana Rimbalová, Veronika
Škopová, Stanislava Stašková, Vlasta Stupková, Veronika Škopová, Jana
Štěpánová, Dana Štěrbová, Lenka Ticháčková, Jarmila Tomčíková, Lena Tomšů,
Hynek Trojánek, Barbora Umancová, Lucie Urbanová, Lucie Velkoborská, Hana
Veverková, Kateřina Vodrážková, Lenka Vochocová, Libuše Terezie Vojtová,
Jakub Vokoun, Jana Zajícová, Jitka Zimová
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FINANČNÍ
ROZVAHA

Hospodaření společnosti skončilo ztrátou, která byla uhrazena z vlastních
zdrojů společnosti, nicméně částka zahrnuje i účetní operace (např. odpisy či
náklady minulých období), které do účetnictví vstoupily v tomto roce, ale
neměly reálný dopad do výdajů společnosti
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ZDROJE
FINANCOVÁNÍ
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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 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.
Projekt Kolaboratorium (reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004798) byl
financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. | Výroční zpráva 2018

33

