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Vážení čtenáři, 
v tomto čísle bulletinu chceme dát více prostoru důležitým partnerům, kterými jsou pro nás zaměstna-
vatelé. Rytmus poskytuje služby také jim – nabízí poradenství a podporu v oblasti zaměstnávání lidí
se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. A máme tedy samozřejmě zájem na tom, 
abychom jejich práci ocenili…
Dalším zajímavým tématem, je informace o naší nové službě Podpora samostatného bydlení. O tuto
formu podpory projevili zájem sami uživatelé, jejich blízké okolí a též naši partneři z domovů pro osoby
se zdravotním postižením. Proto jsme si službu zaregistrovali a již v ní podnikáme první krůčky.
Přeji Vám zajímavé a inspirativní čtení. Mgr. Pavel Goby, ředitel 

DÍKY, ŽE JSTE POSKYTLI STEJNOU ŠANCI…!
21. 5. 2014 proběhlo v aule benešovského gymnázia slavnostní vyhlášení 
krajského kola soutěže „Stejná šance – Zaměstnavatel 2014“. Cílem soutěže
je veřejně ocenit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. 
Ze 32 nominací vybrala odborná komise tři: 1. místo Autosalon Louda, spol.
s.r.o., 2. místo Oblastní charita Kutná Hora, 3. místo AB Auto Brejla, s.r.o.
Cenu Skokan roku 2014 získaly Technické služby Města Zruč nad Sázavou.
Slavnostním odpolednem prováděl Vladimír Slezák, krátce promluvil i místo-
starosta města Benešov Tomáš Podhola. 
Hudební doprovod zajistila ZUŠ Josefa Suka
v Benešově. „Vyhlásili jsme vítěze, ale vítězové
jste pro nás vy všichni nominovaní,“ dodal na
závěr ředitel organizace Mgr. Pavel Goby. 

STALO SE …
koncem března:
� seminář pro pečující „Život mého dospělého

dítěte: Osamostatňování lidí s mentálním
postižením“ (v KH)

v dubnu:
� pracovní praxe uživatele na pracovišti v Ne-

mocnici Rudolfa & Stefanie Benešov
� pracovní praxe uživatele v Městské knihovně

v Kutné Hoře – vyústila v pracovní úvazek 
v květnu:
� práce na zkoušku v Domově pro seniory 

v Benešově (projekt „S Rytmusem do práce“)
� práce na zkoušku ve firmě Lepor a Pilc od-

pady, s.r.o. v Kutné Hoře (projekt „S Rytmusem
do práce“, 2 uživatelé)

� teambuilding v Kutné Hoře – seznámení s no-
vými kolegy

� vyhlášení soutěže Stejná Šance – Zaměstna-
vatel 2014

� první uživatel vstoupil do služby Podpora 
samostatného bydlení (v BN) 

� rekvalifikační kurz „Pomocný administrativní
pracovník“ – praktická část ve firmě KH Tebis,
s.r.o. a úspěšné ukončení – 1 absolventka

� zahájení kurzů podpořených z grantu Města
Kutná Hora – „Hospodaření s penězi“ (4 uži-
vatelé) a „Vaření“ (5 uživatelů)

na počátku června:
� setkání Podpůrné skupiny pracujících v BN

– projekt „Dokážu to s Rytmusem“
� zakončení rekvalifikačního kurzu „Obsluha

osobního počítače“ v BN – 2 úspěšné absol-
ventky

� „Sousedský jarmark“ v K. Hoře – prezentace
neziskových a zájmových organizací regionu

� zahájení rekvalifikačního kurzu „Obsluha
osobního počítače“ v KH (5 uživatelů) 

� vystoupení Sebeobhájců v CSS Tloskov (BN)
� exkurze frekventantů tranzitního programu

do Integrovaného centra sociálních služeb 
v Odlochovicích (BN)

PROČ VLASTNĚ? 
„Proč chodí do práce, když má invalidní důchod?“ 
Také už jste někdy slyšeli podobný dotaz? A zkusili jste si na něj odpovědět? 
Pojďme to spolu probrat. Proč chodíte do práce Vy (Váš partner, příbuzný,
známý…)? Pro peníze. Jistě, to je první odpověď, která napadne většinu lidí.
Jenom pro peníze? No dobrá, také proto, že mě moje práce baví. Chci být druhým
nějak užitečný (užitečná). Chci, aby měl můj život nějaký smysl. Nechci se jen tak
nudit doma. Jsem rád (ráda), když mají mé dny řád a cíl. Cítím se dobře mezi lidmi
a mí kolegové a kolegyně jsou vlastně docela fajn… Nejspíš máte v rukávu ještě
pár vlastních odpovědí. Podobných odpovědí, jaké by na stejnou otázku vysypal
člověk, kterému byl z nějakého důvodu přiznán invalidní důchod. V tomhle jsme
si všichni hodně podobní. Naštěstí.
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A CO NA TO ZAMĚSTNAVATELÉ? 
V rámci projektu Dokážu to s Rytmusem proběhlo dotazníkové šetření mezi zaměstna-
vateli na Benešovsku, které zmapovalo zejména jejich zkušenosti a potřeby v oblasti
zaměstnávání lidí s duševním onemocněním (DO). Do šetření se zapojilo celkem 
30 zaměstnavatelů. Z jejich odpovědí jsme získali následující výstupy:

Spolupráce se zaměstnavateli nám zároveň umožnila nahlédnout potřeby i překážky,
které jim brání v zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Získali jsme touto cestou
velmi cenné podněty pro přípravu naší další příručky, tentokrát určené právě zamě-
stnavatelům. Věříme, že se tak příručka stane  souborem užitečných informací, které
zaměstnavatele osloví a poskytnou jim adekvátní podporu.

KDO ŽIDLI MÁ, BYDLÍ 
Naše organizace uspořádala ve čtvrtek 5. 6. na náměstí v Benešově netradiční závod na
kancelářských křeslech a to pod názvem „Splašené židle“. Výtěžek akce bude použit
na výdaje spojené se službou Podpora samostatného bydlení. 
Dobrou věc sportovním výkonem podpořili pracovníci úřadu práce Vlašim a Benešov,
Řemeslníci z Petroupimi, „Rakeťáci“ z Ostravy, VZP ČR i MUDr. Karel Navrátil. Tým sesta-
vily také firmy JAMALL-CZ a.s., Baest, a.s., Truck centrum Benešov a Agrofarma Škvor.
Finále patřilo dámám, pro 1. místo si s nadšením dojely novinářky z Jiskry. Hned za nimi
dorazily do cíle studentky Střední zdravotnické školy a 3. místo obsadil tým Hasiči Bedrč. 
Pro diváky byla připravena tipovací soutěž. Každý mohl zkusit uhádnout čas nejrych-
lejší jízdy a vyhrát tak víkendový pobyt v rakouských Alpách pro 4 osoby. Sportovní
dění komentoval moderátor Jiří Černík, zahrála skupina Poprask.

PSB – 
PRVNÍ UŽIVATELÉ SLUŽBY
Jak se o službě dozvěděli a z jakého dů-
vodu ji chtějí využívat, se nejlépe dozvíte
od našich prvních uživatelů z následují-
cího rozhovoru:
„O službě jsem se dozvěděla od své klíčové
pracovnice, domluvila nám schůzku s Ryt-
musem.“ Uživatelka nás kontaktovala 
a pozvala přímo do své domácnosti, kde
žije v rámci pobytové sociální služby.
„Naše služba nám teď neumožňuje, co
chceme my.“, zdůvodňuje, proč se s pří-
telem rozhodli, stát se zájemci o službu
podpora samostatného bydlení. „Ve službě
podpora samostatného bydlení můžeme
bydlet úplně sami, tady musíme být s dalšími
klienty, musíme být aspoň dva nebo tři…
tady také nemůžu mít dítě, ale tam bych
mohla…“ A na co se v novém bydlení naši
uživatelé nejvíce těší ? „Až se zabydlíme 
a uděláme si ho podle našeho.“

Také dnešní dotaz přímo souvisí s novou službou Podpora samostatného bydlení: 
Poskytuje nebo pronajímá organizace Rytmus Benešov,o.p.s. zájemcům o službu vlastní byty či domy?
Odpovídá metodička, Mgr. Pavla Fleischhansová:

Rytmus nenakupuje domy či byty. Organizace poskytuje lidem se zdravotním postižením podporu při
hledání vlastního bytu či jim pomáhá bydlení zvládnout v případě, když byt či dům již vlastní. Podpora
je sjednávána na potřebnou dobu, případně i na dobu neurčitou. Majiteli či nájemci bydlení jsou přímo
lidé se zdravotním postižením.

PŘIPRAVUJEME
� Bude zakončen Kurz vaření II.

� Od 1.7. nastupuje naše uživatelka na
místo na zkoušku v Domově s pečova-
telskou službou v Benešově.

� V červenci nastoupí dva uživatelé na
nově  vytvořená pracovní místa ve
firmě Baest, a.s. (projekt „S Rytmusem
do práce“).

� Ve spolupráci s Ochotnickým spolkem
Tyl připravujeme benefiční divadelní
představení „Poslední číše pana Miku-
láše“. Odehraje se na nádvoří Vlašského
dvora v Kutné Hoře  v sobotu 26. července
od 20 hodin.

� 12.9. proběhne na podporu naší organi-
zace benefiční koncert bubenické sku-
piny Barrel Battery, a to v parku U Tří
pávů v Kutné Hoře. 

ZEPTALI JSTE SE…
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