Veřejný závazek společnosti Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.
Máme toto jednotné poslání, které platí pro celou organizaci:
Podporujeme lidi s mentálním postiženým žít běžný život. Rozvíjíme profesionály v
přístupu a v poskytování sociálních služeb zaměřených na jedinečnost každého
člověka.
Sociální služby mají následovně zformulované znění cílů služby a cílových skupin.
1. Sociální rehabilitaci poskytujeme dvěma metodami – podporovaným zaměstnáváním
a tranzitním programem.
Pro Podporované zaměstnávání je cílem:


pomoci lidem získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí



pomoci jim naučit se nové dovednosti potřebné k uplatnění na trhu práce

Je určeno lidem, kteří z různých důvodů (zdravotní postižení, sociální vyloučení) potřebují
pomoc a podporu při hledání práce, před i po nástupu do zaměstnání.
Tranzitní program je služba určená pro studenty a studentky především dvouletých
praktických škol a odborných učilišť, pro které je obtížnější najít vhodnou praxi, a potřebují
během ní individuální podporu.
Cíle tranzitního programu jsou tyto:
•

naučit studenta/studentku, co znamená chodit do práce

•

rozvíjet pracovní a sociální dovednosti studentů/studentek

•

umožnit studentovi/studentce vyzkoušet si práci v běžném prostředí

•

usnadnit studentovi/studentce přechod ze školy do běžného pracovního prostředí

2. Podpora samostatného bydlení má tyto cíle:
•

pomoci lidem žít v běžných vztazích s rodinou, okolím, kamarády, partnery…

•

pomoci lidem co nejsamostatněji se starat o vlastní domácnost, své zdraví a bezpečí

•

pomoci lidem rozhodovat se a plánovat si svůj život, umět si říct o podporu

•

účastnit se dění ve svém okolí a využívat běžných služeb

3. Odborné sociální poradenství (Poradna Quip) je poskytována v rámci celé České
republiky osobám starším sedmi let a lidem, kteří podporují tyto osoby v řešení jejich
situace.

Služba pracuje s těmito cíli:
 přispívat k tomu, aby znevýhodnění lidé mohli naplňovat svá lidská práva, včetně
práva na sebeurčení
 pomáhat lidem, aby měli možnost žít v souladu s vlastními hodnotami

Principy/hodnoty, na nichž stojí práce Rytmusu a platí pro všechny uvedené
sociální služby:


Máme odvahu hledat nové cesty.
S nadšením přijímáme výzvy, které doba přináší. Rádi hledáme nové cesty – ke
kvalitnějším službám, metodám či přístupům podporující jedinečnost každého
člověka. Inovace přinášíme do způsobů pozitivní podpory i předávání našich znalostí
a dovedností dalším lidem.



Odlišnosti jsou pro nás výhoda.
Věříme, že každý může něčím přispět a být platnou součástí, že každý člověk má
pozitivní potenciál, který lze využít pro společný prospěch. Proto s úsměvem volíme
přístup zaměřený na lidi, respektujeme jinakosti, máme mysl dokořán a zveme
každého, aby o tom přemýšlel podobně.



Zapojujeme lidi s postižením.
V naší práci dbáme na to, abychom do všech aktivit zapojovali lidi s postižením.
Využíváme jejich jedinečného pohledu a společně se učíme

