Rytmus

– od klienta k občanovi, z.ú.

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2020

SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí,
zde nacházíte naši novou Výroční zprávu za rok 2020. Poskytne vám přehled o
našich celoročních aktivitách v jednotlivých sociálních službách i v oblasti
vzdělávání a realizace rozvojových projektů.
Jinak teda to byl zase jako obyčejně mazec :). Loni tedy navíc vylepšený dvěma
zcela rozdílnými okolnostmi. První z nich byla (a je) pandemie covidu, která
zatřásla se všemi pracovníky i uživateli služeb. Pozitivní bylo, že jsme se museli
hodně naučit a uplatnit v praxi tu naši flexibilitu, na níž jsme dost „pyšní“.
Druhá ze zmíněných okolností bylo rozhodnutí o spojení Rytmusu s Quipem.
Během podzimu jsme ho připravovali a od Nového roku realizujeme v praxi.
Všem spřízněným duším děkujeme.
Pavla Baxová
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PZ PRAHA

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V
ČÍSLECH

86

FIREM, SE
KTERÝMI JSME
JEDNALI

55

PODPOŘENÝCH
LIDÍ

28

NOVÝCH
PRACOVNÍCH
MÍST
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PODPOROVANÉ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
napsala Kristýna Valentová

V roce 2020 byla služba Podporované zaměstnávání poskytována celkem 55 lidem.
Někteří z nich ve využívání služby pokračují, 18 lidí službu v roce 2020 ukončilo.
V lednu se Martin účastnil setkání pořádaného Úřadem práce ČR, jehož tématem byly
příspěvky, o které mohou žádat zaměstnavatelé zaměstnávající lidi se zdravotním
postižením.
V únoru Blanka společně s našimi dvěma poradci Honzou a Martinem přednášela o
Podporovaném zaměstnávání na kurzu pro asistenty lidí s mentálním postižením a
autismem pořádaném Diakonickou Akademií. Uspořádali jsme další ročník Rytmusího
bazárku. Jeho výtěžek putoval do psího útulku.
Od poloviny března se většina služby přesunula do online formy. Učili jsme sebe i
uživatele, jak pracovat online a jak se vyrovnat s výzvami doby. Kdo potřeboval osobní
podporu při pracovním pohovoru nebo asistenci na pracovišti, byla zajištěna.
Pomáhali jsme lidem také jednat s úřady – při registraci na Úřad práce, žádosti o
podporu v nezaměstnanosti nebo při podání žádosti o invalidní důchod.
12 lidem jsme poskytli krátkodobou podporu při zajištění volnočasových aktivit, při
práci na počítači apod.
V červnu jsme v Praze uspořádali mezi pobočkový „Den podporovaného
zaměstnávání“ a zaměřili jsme se během něj hlavně na nové výzvy spojené s hledáním
práce na trhu ovlivněném pandemií.
Navzdory náročné situaci na trhu práce jsme v Praze jednali s 86 firmami a podařilo se
dohodnout celkem 28 pracovních míst pro lidi se zdravotním postižením a realizovat
19 nástupů do práce (nástupy na některé pozice byly v souvislosti s pandemickou
situací odloženy). Rozvíjeli jsme také nadále dobrou spolupráci např. ve firmách
Lagardére, MŠ U Uranie, Česká pošta, Ikea, Alza nebo ČVUT. Nadále jsme byli členy
Asociace pro společenskou odpovědnost.
Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. | Výroční zpráva 2020

03

V červenci se Míša vdala 😊.
V září se Martin a Veve aktivně zapojili do webináře pořádaného Inclusion Europe.
Mluvili o podporovaném zaměstnávání v Rytmusu a podpořili také našeho uživatele
Iva, který mluvil o své zkušenosti s naší službou a o své aktuální práci.
V září také náš tým posílila Tereza. Zabývá se hlavně těmi částmi sociální rehabilitace,
které přímo nesouvisejí s prací. Nejčastěji řeší s lidmi žádosti o bydlení, vyřizování na
úřadech atd. Od září do prosince se v sociální rehabilitaci spolupracovalo celkem se 7
lidmi.
V říjnu jsme se zúčastnily pracovního setkání Kanceláře Veřejného ochránce práv k
zaměstnávání lidí z DOZP. Kristýna také prezentovala naše zkušenosti s nástroji
plánování zaměřeného na člověka na konferenci Dobrá práce v obci, kterou pořádalo
Centrum pro společenské otázky – SPOT.
Podpořili jsme jednoho z našich klientů
při účasti ve výzkumu KVOP zaměřeném
na zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením ve veřejném sektoru.
V prosinci Blanka s poradcem Martinem
prezentovali příklad dobré praxe v rámci
hodiny speciální pedagogiky na VOŠ Jabok.
Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020
Na jaře byl vyhlášen již 9. ročník této soutěže. Hlavním partnerem soutěže byla letos
Asociace pro společenskou odpovědnost a na organizaci se kromě nás podílely i další
společnosti podporující lidi s postižením v pracovní oblasti (Rytmus Liberec, Rytmus
Střední Čechy, Agapo, Agentura Osmý den, Aspekt). Anka vystoupila s informacemi o
Stejné šanci v Českém rozhlase + v rozhovoru s Lucií Vopálenskou a v krátké reportáži
v televizi Prima. Do letošního ročníku soutěže bylo v Praze nominováno celkem 40
firem a 3. listopadu proběhlo formou internetové videokonference vyhlášení vítězů.
Vítězem 9. ročníku soutěže se stala firma Pilulka Lékárny a.s., druhé místo získala IKEA
Česká republika, s.r.o. a na třetím místě se se umístily Montessori školy Andílek –
mateřská a základní škola, o.p.s.
Ve službě Podporované zaměstnávání pracovali v roce 2020 tito lidé:
Michal Divíšek, Veronika Heribanová, Jana Hnilicová, Klára Jaroševská, Roman Jelínek,
Tereza Jiřikovská, Anna Kaucká, Andrea Kellnerová, Matouš Kovařovic, Martin
Lubojacký, Eliška Ohmanová, Hana Pšenicová, Markéta Řezníčková, Kateřina
Szymanski, Michaela Tomanová (Hemmerová), Blanka Šimková, Kristýna Valentová
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TP PRAHA
TRANZITNÍ PROGRAM V ČÍSLECH

36

PODPOŘENÝCH
LIDÍ

10

LIDÍ UKONČILO
SLUŽBU

5

SPOLUPRACUJÍCÍCH
ŠKOL V PRAZE
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TRANZITNÍ
PROGRAM
napsala Veronika Veselá

Na světě patrně nebude mnoho lidí, kterým by pandemie onemocnění
COVID–19 pořádně nerozhoupala život. Všichni jsme se znenadání ocitli v situaci, která
kladla neobvyklé nároky na každého z nás. Nejinak tomu bylo i v rámci poskytování
Tranzitního programu. Ze všech sil jsme se snažili zachovat podporu pro lidi, kteří s
námi spolupracovali nebo nás nově o podporu požádali. V mnohém jsme se poučili, o
mnohé jsme byli obohaceni.
Ve chvílích, kdy to nařízení vlády dovolovala, jsme pokračovali v zajišťování programu
jako obvykle (=podpora mladým lidem v přechodovém období mezi školou a
dospělostí, proto, aby bylo možno toto náročné období zvládnout a prožívat podobně
jako vrstevníci). Studenti především praktických škol dostali příležitost ověřit si své
schopnosti a získat nové dovednosti během praxí u běžných zaměstnavatelů. Nejen
tím jsme naplňovali ambici zvyšovat připravenost mladých lidí pro vstup na trh práce a
posilování motivace k zařazení do pracovního procesu. „Vedlejším účinkem programu“
byla podpora pro blízké (rozuměj mladých lidí). Během průběžného odkrývání
dovedností vlastních dětí se rodině otevírají možnosti pro budoucí život jejich dítěte.
Ve chvílích, kdy nebylo možné službu naplnit běžnými aktivitami, jsme se věnovali
aktivitám, které napomáhaly zmírnění dopadů vládních nařízení na jednotlivé rodiny.
Studentům jsme pomáhali s doučováním, se smysluplným trávením volného času a
dalšími aktivitami, které přispívaly k tomu, aby se nezhoršovala sociální izolace a
nepříznivá situace jednotlivých lidí (například jsme začali realizovat on-line kurzy a tzv.
Kecárny, nabízeli jsme schůzky po telefonu a procházky na čerstvém vzduchu, Job Klub
jsme rovněž přesunuli do on-line prostoru). Mnoha lidem jsme poskytli podporu při
zajištění a instalování techniky potřebné pro pohyb v on-line prostoru. Také jsme tyto
lidi podpořili, aby se s technikou naučili zacházet a využívat její možnosti. Pokud nám
zbyla kapacita, pak jsme podpořili i další rodiny v jejich nenadálé a nové situaci, když
jsme se věnovali například i dětem, se kterými jsme trávili čas, aby rodiče měly prostor
pro realizaci nutných záležitostí či tolik potřebnou relaxaci.
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Co se povedlo dalšího nebo nového?
Například jsme obohatili spolupráci se studenty během letních prázdnin, kdy nabízíme
intenzivnější souvislé praxe nebo pomoc se zajištěním a zdárným zvládnutím brigád.
Letní aktivity se setkaly s úspěchem, proto jsme se rozhodli, že o ně program
obohatíme i v dalších letech. Stejně tak se od září podařilo nejprve v prezenční, později
v on-line formě staronově rozběhnout tzv. Job kluby. Tedy pravidelná každotýdenní
skupinová setkávání nad tématy týkající se světa práce. Job kluby se osvědčily a
studenti se na ně mohou těšit i nadále. Vůbec jsme se naučili dobře využívat on- line
prostor a věřím, že některé aktivity budou i nadále obohacovat program. V létě jsme
stihli zrealizovat další ročník oblíbeného dvoudenního puťák 2020, kdy se parta
mladých lidí vydala s bágly na zádech prozkoumat Brdy a prověřit svou vlastní
zdatnost. S lidmi ze služeb jsme se zajímali o témata, jako jsou lidská práva (Maraton
psaní dopisů) nebo volební práva (volby do senátu 2020); témata to nejsou
jednoduchá, ale považujeme je za zásadní, a proto v nich rádi poskytneme podporu i
jiným lidem.
Jako tým jsme se věnovali vlastnímu vzdělávání, supervizím (děkujeme za spolupráci
supervizorkám Leně a Jarce) i jsme školili zájemce v tom, co je Tranzitní program a jak
jej zavést do škol. Také jsme přijali na čas stáž praktikanty ze sociálně zaměřených škol
nebo poskytly krátkodobější stáže kolegům z jiných organizací.
Kolik lidí program využilo v roce 2020?
Tranzitní program využilo v roce 2020 celkem 36 mladých lidí. 15 studentů a 21
studentek.
3 studenti ukončili TP a přešli do Podporovaného zaměstnávání, kde plynule navázali
na zkušenosti z praxí a s podporou pracovních konzultantů si začali hledat stálý
pracovní poměr.

10 tranziťáků ukončilo službu a šlo dále studovat střední odbornou školu nebo další
praktickou školu, 1 student ukončil sociální službu i dokončil školu a dále zůstává v
„péči“ rodiny, 4 studentky ukončily spolupráci z osobních důvodů (v rámci programu
jsme jedné z nich pomohli s přechodem na jinou školu, 2 studentky si ověřily, že ještě
nejsou na učení se vlastní odpovědnosti během praxí zralé a mají nabídku se do
programu zapojit později), s ostatními studenty a studentkami i nadále
spolupracujeme v novém školním roce.
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Spolupracující školy
V roce 2020 se podařilo pokračovat ve spolupráci se všemi 5 zainteresovanými
školami. Velmi přínosné bylo předávání informací, které jsme podpořili osobními
konzultacemi a zasíláním pravidelných reportů do škol a také náhledy pedagogických
pracovníků přímo na praxích.
Praktická škola - Lyceum, Praha 6
Základní škola a Střední škola, Praha 2, Vinohradská 54
Dívčí katolická střední škola, Praha 1
OU Vyšehrad, Praha 2
Církevní střední škola Jana Boska, Praha 8
Spolupráce s poskytovateli praxí
Spolupráce s poskytovateli praxí je nosným prvkem Tranzitního programu. Velmi si
vážíme spolupráce s firmami, které i za zvýšených hygienických nároků a
protiepidemických opatření, praxe pro mladé lidi umožnili.
Děkuji všem milým kolegyním a kolegům za vytvoření dobrého týmu, vzájemnou
inspiraci a zázemí. Díky pevnému týmu se všechny aktivity dařilo realizovat, naplňovat
a modernizovat a také reagovat na zvláštnosti doby. Jmenovitě děkuji Janě, Míše,
Štěpánovi a Vojtovi. Dále pak Hance, Ivě, Gábině, Danče, Terce, Veronice, Jirkovi a
Jakubovi. A také Kláře, Michalovi a Andree, Matoušovi a Elen. Děkuji také za kolegiální
spolupráci napříč celým Rytmusem. Děkuji Pavle. A přeji nám všem další úspěšný rok,
který už s námi nebude tolik houpat.
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PSB PRAHA

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
V ČÍSLECH

566

HODIN PŘÍMÉ
PÉČE V PRŮMĚRU
ZA MĚSÍC

15

UŽIVATELŮ
SLUŽBY

9

ZÁJEMCŮ O
SLUŽBU
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PODPORA
SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ
napsala Lenka Skálová

Rok 2020 nebyl ve službě PSB jednoduchý. Přestože máme výborný tým, nám „PAN
COVID19“, připravil nejednu zkoušku odvahy. Měly jsme velké plány jak se soustředit
na práci s asistenty na metodických poradách, na práci při začleňování a práci s
komunitou, a místo toho, jsme se všichni zdokonalili v pojmech jako je lockdown,
Meet, Teams, Skype vysílání, mimořádné vládní opatření, rizikový kontakt, PCR
testování, karanténa, FFP2,dokonce i FFP3. S opatrností nám vlastní jsme nafasovali
štíty, rukavice a obleky na paintball, rozdělili tým na dva, co se můžou vzájemně
zastoupit, aby nepřišel „dominový efekt“ a čekali, co nás čeká.
Nikdo z 12 uživatelů nemohl do práce a nikam, kam byl zvyklí chodit. Naše práce se
obrátila celá naruby a vymýšleli jsme, jak si s tím poradíme. A s odstupem času můžu
říct, že jsme si poradili velmi dobře, tak jak je v Rytmusu všem vlastní.
Během roku jsme ukončili spolupráci s Dominikem S., který našel po dlouhém
hledání práci v Alze a zjistil, že už nás nepotřebuje. S milou Alicí T. jsme dlouho
vymýšleli, jak pomoc při jejím zhoršeném zdravotním stavu nastavit a nakonec jsme
nedokázali zabránit jejímu přestěhování do DOZP, kde záhy zemřela.
Naopak jsme začali pracovat se Sárou, Janou, Richardem, Lucií a Robertem. Na konci
roku máme v PSB 15 uživatelů a také stále dalších 9 zájemců o PSB.
Rok 2020 byl také ve znamení stěhování: Tomáš s přítelkyní Janou se přestěhovali do
většího bytu. Richard po dlouhých letech v DOZP a pak na ubytovně má poprvé v
životě své, i když spolubydlení, s Luckou. Lucka bydlí také poprvé bez rodičů. Jirka
oslavil přidělení městského bytu a má vysněné své království jen pro sebe.
A jak vypadal tým během roku?
Lenka Skálová, Iva Fryšová, Martina Hüblová, Kačka Ondrová, Andrea Longinová, Elen
Racková a od září Dorka Smiešková – v roli nejen casemanažerek. Asistenti Standa
Bruder, Jura Válek, Aleš Vojáček; hned v únoru nastoupil George Kazanski, zvaný Goša,
Klára Jaroševská, Jana Dusílková vypomáhají ze SR, Hanka Pernicová odešla v létě, a
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místo ní nastoupila Ivana Porvažniková, Ivana Skálová, Ksenia Bezpamiatnykh, Líba
Ševčíková, krátce Blanka Korchová, na podzim ještě Bára Stolinová a v prosinci Martin
Vokál. Vlasta Stupková už neoddělitelně a nepostradatelně :) v roli terapeutky, nová
pomocná ruka právničky Terky Bártové.
Proto spočítat pro všechny dostatek roušek a respirátorů byla pro mě během roku
vždycky dost výzva.
Supervize máme pořád od Lenky Vochocové a Jarky Sýkorové, abychom vše s
nadhledem ustáli a neztratili humor.
A protože místa na tak velký tým je málo – od září máme k dispozici krásnou kancelář v
6. patře – to, že se zní stalo profi studio na on-line vysílání v roce 2020, ještě nevíme :).
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SOCIÁLNÍ
REHABILITACE V
KARLOVARSKÉM
KRAJI
V ČÍSLECH

23

PRAXÍ V RÁMCI
TRANZITNÍHO
PROGRAMU

14

LIDÍ NAŠLO
NOVOU PRÁCI

4
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
V KARLOVARSKÉM KRAJI
napsala Silvie Jirkovská

V průběhu roku 2020 jsme pokračovali v naší běžné činnosti - nabízeli jsme lidem
možnost vyzkoušet si práci formou praxe, účastnit se náhledů na pracovištích,
organizovali jsme Job Cluby, podporovali jsme lidi při hledání práce, při nástupu i v
průběhu zapracování na nové pracovní pozici.
Spolupráce byla téměř po celý rok výrazně ovlivněna situací ohledně pandemie. Bylo
nutno přizpůsobit se stávajícím omezením či rozvolněním. Častou situací bylo to, že
klienti, museli v souvislosti s covidem své pracovní pozice na delší dobu opustit a poté
se museli znovu vyrovnat s návratem do práce za jiných podmínek.
S klienty jsme se setkávali na osobních schůzkách jen, pokud o to měli zájem. V
případě, že si osobní schůzku lidé nepřáli, nabídli jsme schůzky a konzultace po
internetu, případně kratší konzultace po telefonu. V drtivé většině této možnosti lidé
rádi využívali. Také skupinové JobCluby jsme organizovali pomocí videokonferencí přes
platformu Google Meet.
podpořili jsme také vytvoření neformálních skupin, které se setkávali v online
prostředí, kde měli možnost navzájem si sdílet své zkušenosti a zážitky při hledání
práce, ale také v průběhu karantény. Tato aktivita se setkala s pozitivním ohlasem
a velkým zájmem.
vypomáhali jsme kolegům ve službě Podpora samostatného bydlení
podíleli jsme se na vysílání Rádia Rytmus jako moderátoři nebo jen jako posluchači
Přes veškeré těžkosti, se nám podařilo uskutečnit 4 praxe v rámci Podporovaného
zaměstnávání a 23 praxí v rámci Tranzitního Programu. Do práce nastoupilo i v
této době s naší podporou 14 lidí.
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Spolupracovali jsme s těmito firmami:
City Roasters s.r.o., Zlatíčka na Rozcestí, ZŠ a ZUŠ Šmeralova, (Rytmus o.p.s.), Imperiál
Fr. Lázně, Mekira s.r.o. Cheb, Krajská radadětí a mládeže Karlovarska, z.s., Ladara,
Antikvariát KV, Kaufland, Profauna Zverimex Pajtaš, Domov pro seniory Skalka, Dm
drogerie, OBI Cheb, Tritia s.r.o., KON MES s.r.o., Sežev, Velkosklad drogerie Fiala, Sky
clean, Železářství Majka Cheb, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, hotel Stein Cheb,
Zdravá výživa Petr Bureš, Městská knihovna Cheb
Supervize zajišťoval během celého roku online tandem Lucie Novotná a Petr
Džambasov.
Vzdělávali jsme se v kurzech: Jak ustát manipulativní jednání, Konstruktivní přístup k
řešení konfliktů, Základy facilitace, Základy grafické facilitace, Na člověka zaměřený
přístup k riziku, Vedení porad.
Co nám udělalo radost?
naučili jsme se využívat online schůzky
zdokonalili jsme se v práci s technikou
poskytovatelé praxí byli ochotni s námi spolupracovat
podařilo se navázat nově spolupráci s firmami Papíráda a DM
pro studenty z Varů a Chebu se nám povedlo uspořádat pracovní výjezd na hrad
Hartenberg
dostali jsme k dispozici další automobil.
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PODPORA
SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ V
KARLOVARSKÉM
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6
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PODPORA SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ V KARLOVARSKÉM
KRAJI
napsala Šárka Paříková

Za loňský rok jsme podporovali 32 lidem s postižením v těchto městech - Ostrově,
Karlových Varech, Sokolově, Kynšperku nad Ohří, Chebu a v Lubech.
Stav nouze velmi ovlivnil běžné fungování celé služby. Zajišťovali jsme ochranné
pracovní pomůcky, reagovali jsme na neustále se měnící situace. Práci nám ztížil fakt, že
opatrovníci nefungovali běžným způsobem, kontakt byl v podstatě pouze telefonický. U
některých lidí byla v době stavu nouze navýšená asistence, protože nemohli chodit do
zaměstnání a využívat sociálně terapeutické dílny, či jiné aktivity, převážná část podpory
byla poskytována pouze naší sociální službou.
Uživatelé potřebovali velkou podporu při zvládání situace, bylo třeba vysvětlovat, proč
jsou omezeny sociální kontakty, proč nemohou jít do práce nebo do kina. V době nouze
jsme uživatele cíleně vedli k dodržování vládních nařízení – zejména dodržování
zvýšených hygienických opatření. Vytvářeli jsme manuály, tak, aby to bylo pro lidi s
mentálním postižením srozumitelné – zejména jak a proč je potřeba předcházet nákaze
COVID 19. Mnohdy jsme vládním nařízením nerozuměli sami a orientace v předávání
informací byla těžká, přesto si myslíme, že se nám podařilo informace předávat a
společně je dodržovat.
I mnoho volnočasových činností se přesunulo do on-line prostoru. V podzimních
měsících jsme museli přejít do krizového plánu, neboť pět zaměstnanců a šest uživatelů
ve stejném období onemocnělo nemocí Covid 19. Střídali jsme se v karanténách,
přesunovali asistence. Podporu se nám ale vždy podařilo zajistit v potřebné míře.
V roce 2020 jsme se rozhodli, že v Rytmusu zavedeme roli profesionálního podpůrce,
což znamená nahrazení institutu omezování svéprávnosti konceptem založeným na
podpoře při rozhodování, prostřednictvím smlouvy o nápomoci. Podpůrkyní se stala
kolegyně Jana, jejíž pomoc mohou využít lidé v případě, že nemají přirozenou síť
podpory a nemají možnost obrátit se na blízkou osobu ve svém okolí.
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Komunitní pracovnice vede také skupinu sebeobhájců, se kterými se bez větší
přestávky v době stavu nouze setkávala, opět pouze online.

Supervizi zajišťoval i pro naši službu tandem Petr Džambasov a Lucie Novotná.
Vzdělávali jsme se v: Plánování zaměřené na člověka, v hodnocení míry potřebné
podpory (SIS), ve vytváření Profilu na jednu stránku, Svéprávnosti a opatrovnictví v
novém právním rámci, učili jsme se Konstruktivnímu přístupu k řešení konfliktů a Jak
ustát manipulativní jednání.
V průběhu roku 2020 pracovala celkem se 16 lidmi, a to individuálně i ve skupinách
kolegyně terapeutka Petra. K hlavním metodám její práce patřily techniky arteterapie,
rozhovory, relaxační techniky a kognitivní trénink. Absolvovala kurz Arteterapie a
aktivizace klienta, kurz Preterapie a účastnila se dvoudenní on-line arteterapeutické
konference. V průběhu roku Petra pro nás uspořádala arteterapeutické relaxační
setkání. Hlavním cílem této aktivity bylo odreagování a psychohygiena.
Co pozitivního jsme shledali na covidovém roce?
měli jsme více času na rodiny
svět on-line už pro nás není cizí
on-line svět umožnil rychlejší domluvy schůzek a naučil nás efektivněji
komunikovat
uživatelé služby se hodně posunuli v práci s PC a možností internetu
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RYTMUS V BRNĚ
napsala Jana Gajdošová

Rok 2020 jedním slovem:
“….obohacující,
naplňující,
horská dráha,
plný překvapení a zvratů….”
(výstup z týmové supervize z 12/2020)
Rok 2020 v číslech:
Celkový počet uživatelů ve službě SR k 12/2020: 28
Počet nově uzavřených Dohod o spolupráci ve službě SR: 26
Počet hodin asistence: 557,17h
Počet hodin konzultací: 397,68h
Počet hodin hledání práce pro uživatele: 183,27h
Počet týmových porad: 39 setkání s týmem (100,7h)
Počet supervizí: 3 setkání (6h)
Počet vzdělávacích kurzů: 2x běh kurzu Praktická angličtina, 2x běh Práce s PC, 1x
běh Moje práva
Pobočka v Brně byla otevřena teprve v říjnu 2019, hrazena je z prostředků Evropskému
sociálnímu fondu. Rok 2020 šel v rozvojové linii. Hlavním cílem roku bylo zasíťovat se v
systému sociálních služeb města Brna a vykázat dobré výsledky v podpoře lidí s
mentálním postižením v inkluzivním pracovním prostředí.

Nastartované aktivity a sociální služby byly v březnu 2020 paralyzovány coronovirovou
pandemií, která mnohé procesy zpomalila, nicméně v mnohém posunula dopředu.
Poskytování služeb pro lidi s mentálním postižením
I přes těžkou dobu, která nedovolovala rozmach pobočky v plném rozsahu se nám
podařilo oslovit a navázat spolupráci s 22 novými uživateli ve službě podporované
zaměstnávání. Vzhledem k obtížné coronavirové situaci jsme s mnohými uživateli
Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. | Výroční zpráva 2020
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neměli možnost spolupracovat kvůli karanténním opatřením, strachu z nakažení a
jiných důvodů, které pandemie přinesla. I přesto se nám podařilo podpořit 9 lidí v
nástupu do práce či na brigádu. S dalšími 2 uživateli byly podepsány dohody o
provedení práce, do práce však nastoupit kvůli pandemii nemohli.
V Tranzitním programu se nám podařilo v lednu 2020 uzavřít dohodu o spolupráce se
střední speciální školou F. D. Roosevelta v Brně. V březnu 2020 jsme uspořádali
prezentaci služby pro rodiče studentů. A do konce roku jsme mohli podpořit 4
studenty, kterým byly během roku zajištěny praxe v běžném pracovním prostředí
nejprve v oboru, který studují a po třech měsících praxe v pracovním prostředí, které si
chtěli vyzkoušet.
Spolupráce se zaměstnavateli
Naše práce je založena především na přímé práci s lidmi s postižením. Nicméně
nezanedbatelnou část naší pracovní doby věnujeme vyhledáváním vhodného
zaměstnavatele a vhodného pracovního místa pro naše uživatele. Během roku jsme
oslovili přes 110 zaměstnavatelů. Došlo k cca 45 osobním i on-line jednáním.
Jsme velmi hrdí na vyjednání možnosti zaměstnání lidí s mentálním postižením v
těchto brněnských firmách a institucích. Za každou zmíněnou firmou stojí vždy člověk,
většinou profesí HR s otevřenou a k inkluzi nakloněnou myslí, který nevidí překážky,
ale možnosti a odvahu zkusit nové:
Obchodní dům IKEA, PFM - Greenvia, s.r.o., Zahradnické centrum Čtyřlístek, Dům látek
a galanterie, Farma u tří koníků, KARS Brno textilní metráž, Knihovna Jiřího Mahena v
Brně, McDonald's Brno - Ivanovice, Otevřená zahrada, ZŠ Filipka, ZŠ Sluníčko, FN
Bohunice, DM drogerie, aj.
Nabídka vzdělávacích kurzů pro lidi se zdravotním znevýhodněním
Naše pobočka byla během roku otevřená nejen uživatelům, kteří si chtěli najít práci,
ale i dalším, kteří mají ambice se dál vzdělávat. Zrealizovali jsme 3 kurzy: 1) kurz
počítačů, 2) kurz angličtiny, 3) kurz Moje práva.
Kurzy byly nastavené na osobní setkání, avšak přes dobu karanténních opatření jsme
přešli na on-line verzi. Na jednu stranu jsme s některými účastníky ztratili kontakt,
jelikož neměli možnost připojení nebo dostačující techniky. Na druhou stranu jsme
evidovali zvýšení dovedností práce s PC u mnohých našich studentů.
Job kluby a jiné aktivity
Během roku jsme se snažili uživatele našich služeb a kurzů propojit, aby se také mezi
sebou seznámili. Proto jsme uspořádali během roku 5 job klubů - skupinové setkání
orientované na téma zaměstnání, 1 letní prázdninový picknick v parku Lužánky, v době
izolace jsme se spojovali na tzv. on-line kecárnu.
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Supervize
V září jsme podepsali kontrakt se supervizorkou PhDr. Andreou Láskovou. K supervizi
jsme se do konce roku 2020 sešli 3 krát.
Školení a výjezdní zasedání týmu
Tým absolvoval v roce 2020 tato školení:
24.1.2020 a 1.2.2020 - Interní semináře k individuálnímu plánování
2.4. 2020 - Interní školení - nástroje Plánování zaměřené na člověka, Kobliha, Kruh
vztahů
8.4.2020 - Interní školení - SIS (Support Intensity Scale)
16.4. 2020 - Interní školení - nástroje Funguje x Nefunguje a Plánování zaměřené
na člověka
23.4. 2020 - Interní školení - nástroje Plánování zaměřené na člověka, 4+1
24.4. 2020 - Interní školení - systém e-Quip
30.4.2020 - Interní školení - Úvod do facilitace
14.5. - 15.5. a 5.6. 2020 - Quip - Kvalita v praxi, Kurz Plánování zaměřené na člověka
25.-26.6.2020 - výjezdní týmové zasedání
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CELOŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
napsal Štěpán Matuška

Krátce po zahájení kurzů celoživotního vzdělávání přišla omezení související s
pandemií, kdy se nebylo možno nadále setkávat osobně. Na tuto situaci jsme
zareagovali přesunutím veškerých kurzů (kromě kurzu společenského tancování) do
online prostředí a mohli jsme tak pokračovat ve výuce. Asi od poloviny května do
konce června kurzy pokračovaly klasickou prezenční formou. Do podzimních kurzů
zasáhla další vládní nařízení a z důvodů druhé vlny pandemie kurzy probíhaly opět
online.
Kurz Dobrý sebeobhájce s Petrou Konečnou a Štěpánem Matuškou podporoval
účastníky v přípravě na aktivní roli sebeobhájců. Na kurzu se lidé učili, jak si utřídit a
vyjádřit vlastní myšlenky a jak mluvit sami za sebe. Stěžejním dokumentem celého
kurzu byla Úmluva o právech lidí s postižením ve snadném čtení, ze které jsme vybrali
několik témat a zabývali se jimi podrobněji. Navazující částí kurzu bylo aktivní zapojení
účastníků do výzkumu dodržování práv v několika oblastech života lidí se
znevýhodněním. Účastníci kurzu se aktivně podíleli na přípravě dotazníku a za
podpory asistentů sami vedli rozhovory s lidmi žijícími žijících v domovech pro osoby
se zdravotním postižením, případně chráněném bydlení. Závěrem kurzu bylo společné
vyhodnocení získaných informací a sdílení vlastních zkušeností z výzkumu.
Kurz angličtiny s Michaelou Bábikovou, Jiřím Borčem, Janou Loskotovou a dalšími
lektory. Praktický kurz angličtiny byl určený pro začátečníky i mírně pokročilé. Kurz se
věnoval zejména základům slovní zásoby a komunikace. Účastníci se učili z
oznamovacích vět vytvářet otázky, mluvit o tom, co rádi dělají ve svém volném čase či
jak si objednat jídlo v restauraci. Velmi oblíbenou součástí se stalo využívání videí a
jejich následné překládání. Naučené fráze účastníci dále procvičovali a učili se je
používat v praxi.
Individuální lekce počítačů s Lukášem Hůrkou byly variantou kurzu pro ty uživatele
počítačů, kteří základní dovednosti již znali a zajímali se o náročnější úkoly. Lekce byly
vždy přizpůsobeny zájemcům a vedeny individuální formou, kdy se lektor věnoval
pouze jednomu kurzistovi. Mezi nejčastější témata účastníků patřilo například, jak
Rytmus - od klienta k občanovi, z.ú. | Výroční zpráva 2020

21

připravit na počítači prezentaci, jak nahrát do počítače fotky a následně je zpracovat,
odeslat e-mailem nebo je vytisknout. Kurz také nabízel podporu v porozumění z jakých
částí je počítač složen a jak základní počítačové komponenty vyměnit. Oblíbeným
tématem se stala také práce s programem na úpravu a střih videí. Jeden z účastníků
díky kurzu celé své video připravil a následně jej uveřejnil.
Lekce tance a pohybu s Kateřinou Ondrovou a Veronikou Heribanovou byl prakticky
zaměřeným kurzem na výuku tance inspirovaného moderními styly – jako např. Hip
Hop a Street Dance. Tanečníci zde zakusili různé taneční styly, improvizaci, protažení,
posilnění těla i ducha, ale i relaxaci, uvolnění a mnoho dalšího. Účastníci se věnovali
také práci s prostorem a choreografií a dařilo se jim společně setkávat, i když byl každý
před svým počítačem, pomocí on-line připojení.
Kurz společenských tanců s lektory Martinem Vokálem a Janou Dusílkovovu proběhl
z důvodů vládních nařízení jen krátce a dále bohužel již nemohl pokračovat. Účastníci
se přesto stačili seznámit se základními pravidly společenského tance a etikety i pod
vedením lektorů několik tanců sami vyzkoušet.

Další on-line aktivity
Kromě kurzů jsme realizovali ještě další pravidelné on-line aktivity, které se staly mezi
účastníky velmi oblíbené. Jejich cílem bylo, aby lidé s postižením zůstávali v kontaktu s
lidmi a okolním světem, byli v psychické pohodě a také se něco nového naučili.
Vaření
Každý týden dvě skupiny lidí a společně sdílely své oblíbené recepty. Jeden z účastníků
vždy ostatním předvedl své kuchařské dovednosti a receptem všechny provedl. Ostatní
sledovali a sdíleli své zkušenosti, rady a nápady. Ve zbývajícím čase probíhala diskuse
o zdravém stravování a nápadech, jak jednoduše a levně uvařit a v jakých obchodech
jsou zajímavé akce. Někdy byl také pro kuchaře připravený krátký kvíz.
Rádio Rytmus
V době karantény také vznikl projekt Rádia Rytmus. Výzvou bylo, jak zajistit technickou
stránku, vytvořit jednotlivé scénáře a především živě rádio moderovat. On-line vysílání
probíhalo (s výjimkou letních prázdnin) každý týden již od začátku dubna a vystřídalo
se v něm již mnoho hostů a moderátorů. Rádio vysílalo pravidelně z Prahy, Brna, nebo
Karlovarského kraje. Do moderování se podařilo přizvat rovněž Rytmus Východní
Čechy a Rytmus v Libereckém kraji. V každém vysílání byl součástí moderátorského
týmu člověk s postižením, který měl přípravu a moderování vysílání (spolu s
pracovníkem) na starosti. Oblíbenými se staly rovněž písně na přání a velmi pestré
zaměření témat, se kterými jednotliví moderátoři do vysílání každý týden přicházely.
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Kecárna
Z důvodu velkého zájmu byly otevřeny každý týden tři termíny, ve kterých si mohli lidé
vzájemně popovídat a sdílet své zkušenosti a nové informace o dění ve světě i u nás.
Šlo o to si zkrátka pokecat se svými kamarády, známými i pracovníky organizace. Lidé
se zde vzájemně inspirovali, jak trávit volný čas, co jim dělalo radost i jaké je někdy
potkávaly těžkosti. Součástí byly také slovní hry, různé kvízy a občas sledování
krátkého videa. Přirozenou součástí byl také samozřejmý humor a smích. V rámci
každého termínu se pravidelně scházelo asi 5 až 7 lidí on-line, aby se každý dostal ke
slovu.
Cvičení a pohybové aktivity
Toto společné on-line cvičení mělo za úkol protáhnout tělo v době, kdy nebylo možné
chodit tolik ven, do zaměstnání a jinam a lidé měli o dost méně pohybu než obvykle.
Kurz začal v podzimním období, kdy už venku nebylo hezké počasí a brzy byla tma.
Jednalo se spíše o pomalé protahování hlavy, krku, trupu, rukou a nohou, určené pro
každého, kdo měl jednou týdně možnost se připojit on-line.
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PORADCI
V PRAZE
napsala Iva Fryšová

před a mezi „koronou“ se stihli několikrát sejít
zapojili se s Trash heroes do úklidu přírody
prezentovali práci sebeobhájců v Brně
osamostatňovali se ve vedení schůzek bez větších zásahů podporující osoby
(jakože mě) a zapracovávali nápady z projetku Nejsme v tom sami (úpravy pravidel
fungování skupiny, diskuse o volebním právu apod.)
„při koronaviru“ se vzájemně podporovali, větší část se propojila ve whatsapp
skupině
zapojili se do rádia, online kurzů...
zapojili se do online setkání Inclusion Europe o dopadech koronaviru na lidi s
postižením
K poradcům se přidali Leopardi, kteří se specializují na pořádání různých
zábavných akcí, pomáhá jim Martina Hublová:
Leopardům se začátkem roku 2020 podařilo uspořádat turnaj v bowlingu. Tam jsme si
nejen skvěle zahráli, popovídali a poseděli v místní restauraci, ale i jsme se seznámili
se spoluhráči z ostatních týmů, se kterými nás svedla náhoda a nápad zajít si v pátek
odpoledne na bowling, na jedno místo. Nikdo z nás si asi neuměl představit, že se
budeme muset brzy seznámit i s virem Covid 19, který našim setkáním, posezením a
akcím všeho druhu, zatne tipec.
Chvilku to vypadalo, že se Leopardi odeberou k nedobrovolnému „jarnímu spánku“.
Pak jsme si ale řekli, že je potřeba podpořit naše kamarády a kolegy a z jarního spánku
jsme se přesunuli do on-line prostoru a uspořádali jsme foto-party, která se pro velký
úspěch během jara odehrála dvakrát. Pomohla nám v tom, že jsme si alespoň na dálku
mohli poslat zprávu, že o sobě víme, i když se zrovna nemůžeme potkat.
V létě jsme využili uvolnění protipandemických opatření a vydali jsme se do Holešovic
na Výstaviště a do Stromovky, užili jsme si malý piknik, prozkoumali jsme planetárium,
poučili jsme se u Maroldova panoramatu a v Lapidáriu. Někteří stihli navštívit i Mořský
svět.
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Na podzim jsme promýšleli, co vymyslíme na Vánoce. Vývoj situace kolem pandemie
nás ale popravdě trochu zaskočil. Rozhodli jsme tedy, že budeme zatím sbírat nápady
a tipy na to, co podnikneme v roce 2021. V hlavách se nám začal rodit nápad na
uspořádání kvízu, ale o tom až příště.

poradci v Praze

kronika poradců v Karlovarském kraji
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PORADCI V
KARLOVARSKÉM
KRAJI
napsala Klára Silovská

Jako poradci jsme se v tomto roce sešli celkem 21x. Uplynulý rok 2020 všechny
poradce něco naučil. Do února jsme měli schůzky normálně. Poslední schůzka naživo
proběhla 3. března, potom byl vyhlášen nouzový stav a my jsme se nemohli vídat.
Museli jsme se začít „scházet on-line“.
Nejprve jsme to zkoušeli přes whatsapp na mobilech, ale potom jsme se všichni naučili
připojit přes počítač přes Google Meet. Přes počítač jsme se účastnili i několika kurzů a
schůzek.
Když bylo na konci května rozvolnění, zase jsme se mohli začít scházet na živo v
Rytmusu. V červnu jsme se sešli na schůzce, kde jsme oslavili narozeniny třech
poradců - Marušky, Kačky a Milana. Každý poradce donesl něco na pohoštění a k pití.
Oslavu jsme si moc užili a byla moc pěkná, všem se líbila.
Někteří poradci dělali kurz pro sebeobhájce a taky výzkum v domovech pro osoby se
zdravotním postižením. Zjišťovali jsme, jestli se dodržuje mezinárodní úmluva o
právech lidí s mentálním postižením.
V červenci jsme se s poradci vydali na výlet do Mariánských Lázní do parku
Boheminium. Celkem nás jelo pět poradců - Kačka, Maruška, Šárka, Eva a Milan. Počasí
se moc vydařilo, bylo pod mrakem a nebylo vedro.
Všechny zážitky si zapisujeme do naší kroniky poradců, kam dáváme i fotky a píšeme
tam každý něco za sebe. V létě jsme měli čas na naší kronice společně pracovat. Lepili
jsme fotky a popisky, každý tam něco napsal.
Na podzim v říjnu jsme se zase museli vrátit ke schůzkám přes internet, to trvalo až do
konce roku. Pro nás všechny je to velká zkušenost. Bylo to těžké, ale naučili jsme se
něco nového.
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RYTMUS A
PROJEKTY
napsala Klára Silovská

Projekt Přístupná společnost „Empowerment lidí s mentálním postižením a
podpora jejich zapojení do obhajoby vlastních práv“, jde o projekt, v němž je
Rytmus partnerem SPMP (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením).
Dávali jsme dohromady projektový web.
Připravujeme kurz pro sebeobhájce nebo lidi, kteří se jimi chtějí stát - hl. téma
komunikace, sebeprezentace (spol. vystupování), práce s trémou - v kurzu 1 lektor a
jeden spolulektor z řad uživatelů, v Sokolově lektor bez nároku na DPP já + hl.
spolulektorka Eva a 2. spolulektorka (asistentka kurzu) Kateřina, obě dámy z poradců
(sebeobhájců), kurz začne od poloviny května (proběhla by 1. část kurzu, tzn. 6 lekcí +
jedno celodenní setkání, 2. část kurzu je naplánovaná na podzim od září, začala by
víkendovým setkáním a též by jím měl být kurz zakončen), je pro max. 10 účastníků,
kteří mají zájem se stát sebeobhájci, počítáme s různými variantami kurzu (rozdělení
účastníků na 2 skupiny, částečně on-line/nahrávat kurz, začneme později a bude
probíhat 2x týdně, série přednášek pro tranzit..), pozvánka s videem pro potenciální
účastníky odeslána on-line setkání v rámci evropského dne nezávislého života - hlavně
pro sebeobhájce, ale i pro veřejnost (třeba veřejné opatrovníky), je zaměřené na téma
přístupné společnosti, tzn. překážky ve společnosti, zkušenosti s úřady, komunikace s
veřejnou správou, jak moc je společnost přístupná + další podtémata jako jsou volby,
svéprávnost, právo atd.
Další plány v projektu:
lidskoprávní kurz, kampaň ETR, manuál pro přístupný úřad..

Mezinárodní projekty
Spolupráce s Bosnou: Na podzim roku 2020 jsme se zapojili do projektu My Work, ve
spolupráci s Člověkem v tísni.
Projekt se zaměřuje na rozvoj Podporovaného zaměstnávání v Bosně a Hercegovině.
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Rytmus pomáhal místním partnerům projektu s metodikou Podporovaného
zaměstnávání zaměřeného pro lidi s mentálním postižením a se školením pracovních
konzultantů v této metodě. Školení proběhla v Sarajevu osobně v listopadu 2020 a
poté jsme navázali online výukou.
Spolupráce pokračuje i v roce 2021 a více se zaměří na práci se studenty s mentálním
postižením a jejich zapojení do běžného pracovního života pomocí Tranzitního
programu.
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NADAČNÍ FOND
RYTMUS - ŠKOLSKÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DVPP
napsala Jana Rimbalová

Vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky Nadačního fondu Rytmus byly v roce
ovlivněny omezeními souvisejícími s pandemií nového viru covid 19.
Organizaci a realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky jsme museli přizpůsobit
vládním nařízením.
Na začátku roku jsme v Praze, Brně i Ostravě zrealizovali 3 běhy kvalifikačního kurzu Studium pro asistenta pedagoga běžnou prezenční formou.
Od března jsme vzdělávání převedli do distanční formy. Změna formy vedení kurzů
vyžadovala úpravy veškerých studijních materiálů. Ve spolupráci s lektory se materiály
rozšířily o audio a video nahrávky, postupně byly zařazovány videokonference k
jednotlivým tématům. Lektoři poskytovali frekventantům individuální konzultace.
V období březen – červen 2020 proběhly v této formě 3 běhy Studia pro asistenty
pedagoga.
V září jsme zahájili v Praze a Ostravě kurzy pro asistenty pedagoga prezenčně. V říjnu
jsme museli oba kurzy přesunout do distanční formy.
Od listopadu proběhly další 3 běhy Studia pro asistenta pedagoga v online formě.
Celkem se uskutečnilo 11 běhů kvalifikačního kurzu - Studium pro asistenta pedagoga:
3 prezenčně, 6 distančně a 2 kombinovaně.
Osvědčení z kvalifikačních kurzů získalo 280 účastníků.
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Ohlasy z kurzů:
Ráda bych Vám všem poděkovala za krásné emoce a pocity, které si odnáším z
kurzu AP Praha září říjen 2020.
Vážím si přednášejících, jakým prolidským způsobem se věnují svému povoláníposlání, a o to více je obdivuji, jakým profesionálním způsobem své vědomosti,
zkušenosti, přesvědčení dokáží „posílat“ dál.
Ze zajímavých, skvěle připravených interaktivních přednášek jsem vždy odcházela s
hlubokým zážitkem, naplněna pozitivní energií a pocitem, že je mezi námi spousta
lidí, kteří chtějí současnému vzdělávání a především dětem a potřebným lidem
opravdu pomoci. Reálné příběhy z dlouholeté praxe, o které se s námi kurzisty
jednotliví přednášející podělili, toho byly nemalým důkazem a zároveň dokázaly
celé studium personifikovat.
Zároveň jsem ale z jednotlivých seminářů odcházela motivována se k daným
tématům doma znovu a znovu vracet, nejen pod "hrozbou" testů, domácích prací a
závěrečného pohovoru. K tomu mi pomáhaly vyčerpávajícím způsobem připravené
podklady, které nám byly po celou dobu studia k dispozici, podklady s dalšími
kontakty a mnoha odkazy na zajímavou četbu, videa.
Toto všechno jsem nepostrádala ani v rámci distančního studia, do kterého jste
dokázali plynule překlopit .... a to především díky nonstop péči, laskavosti a
vstřícnosti koordinátorky kurzu.
Již nyní se těším, až se ke všem přednáškám budu moci v klidu, bez časového a
zkouškového presu, vrátit a vzpomínat na přátelskou a lidskou atmosféru u Vás v
Rytmusu. Určitě doporučím, kde se dá...
Ještě jednou děkuji za možnost setkat se na jednom místě s tak báječně
utvořeným, dokonale sladěným kolektivem!!!
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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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Sociální služby v Praze byly financovány z dotace a grantu hlavního města Prahy a z
grantu MČ Praha 6.
Sociální služby v Karlovarském kraji byly financovány z příspěvku Karlovarského
kraje a z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Kurzy celoživotního vzdělávání byly hrazeny 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.
Projekt Rytmus v Brně (reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013575) byl financován z
Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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