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V roce 2016 prodělala naše organizace tři významné změny,
z nichž dvě jsou viditelné na první pohled, a ta třetí zůstává
skrytá. Každá z nich může nějakým způsobem změnit směřování
naší činnosti v budoucnosti.
V polovině roku 2016 došlo ke změně názvu z Rytmus benešov,
o.p.s. na Rytmus Střední Čechy, o.p.s. Nad změnou názvu probíhala v organizaci dlouhá a podrobná diskuse. Návrhů bylo více,
nakonec však zvítězil návrh, který nejlépe charakterizuje dosah
naší činnosti v regionu. Registraci našich sociálních služeb máme
platnou na území celého Středočeského kraje. Pro naše partnery,
donátory, spolupracující organizace a jednotlivé občany je současný název z tohoto pohledu čitelnější než název původní.
V polovině roku 2016 došlo také k částečné obměně v obsazení
správní a dozorčí rady. Chtěl bych poděkovat oběma odstupujícím
členkám, janě Petranové a Michaele Oupické za jejich dlouholetou
a dobrou práci pro organizaci. Zároveň bych chtěl přivítat nového
člena dozorčí rady Libora Matouška a novou členku správní rady
jitku Kukurovou a popřát jim oběma, ať se jim jejich práce pro
naši organizaci daří a mají z ní dobrý pocit.
Poslední změna souvisí více s registrací našich sociálních služeb
a naplno se projeví teprve v roce 2017. ale proces ke změně byl
nastartován a dokončen během roku 2016. Naše sociální služby
byly v minulosti rozděleny na pracoviště v benešově a v Kutné
hoře a to i podle přidělených dotací ze státního rozpočtu. Takže
na jednu službu jsme měli v příslušném kalendářním roce vždy
dva rozpočty. během roku 2016 se nám podařilo vyjednat se
Středočeským krajem změnu, která spočívá v tom, že od ledna
2017 bude mít každá sociální služba jen jeden rozpočet. Změna
vypadá na první pohled jednoduše, proces směřující k jejímu
spuštění byl však poměrně zdlouhavý a složitý. Přesto se nám
vše podařilo zvládnout a proto je na světě toto na první pohled
jednoduché a logické řešení. Zjednodušíme si tak účetnictví
a vykazování různých dat. ještě větší význam však vidím v tom,
že bude možné operativně přizpůsobovat výši úvazků na obou
pracovištích podle aktuální potřeby v jednotlivých službách.
Mělo by to znamenat větší efektivitu v poskytování našich
služeb.
během uplynulého roku jsme samozřejmě žili i spoustou jiných
věcí, než těmi, které jsem výše popsal. Ty nejdůležitější události
jsou zapsány v této výroční zprávě. Myslím si, že je to hodně
pestré čtení, které mimo jiné odhaluje i to, že moje kolegyně
a kolegové nepracují jen podle toho, co mají v pracovní náplni,
ale snaží se dávat organizaci ještě něco navíc. Dávat ze svého
navíc by vůbec nemuseli, ale přesto chtějí, a to je skutečnost,
která mě naplňuje údivem, vděkem a radostí.
Věřím, že tato výroční zpráva přinese svým čtenářům věrný
obraz celého loňského dění v naší organizaci. Na závěr chci
všem popřát zajímavé a inspirativní čtení a poděkovat všem
kmenovým i externím spolupracovníkům, podporovatelům,
dobrovolníkům a příznivcům za jejich práci a podporu v roce
2016.
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2.

O SPOLEČNOSTI

2.1. Kontaktní a identifikační data

2.5. Poskytované služby dle Zákona o sociálních službách

Název organizace:
Sídlo:
Tel.:
Mobil:
e-mail:
www:
Organizační forma:
IČ:
bankovní spojení:

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
F. V. Mareše 2056, 256 01 benešov
+420 317 742 742
+420 773 391 187
benesov@rytmus.org
www.rytmusstrednicechy.cz
Obecně prospěšná společnost
279 03 508
Číslo účtu: 224 840 73 99 / 0800

jsme registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb –
Sociální rehabilitace a Podpory samostatného bydlení.

Pracoviště benešov:
Tel.:
e-mail:

F. V. Mareše 2056, 256 01 benešov
+420 317 742 742
benesov@rytmus.org

Pracoviště Kutná hora:
Tel.:
e-mail:

Masarykova 598, 284 01 Kutná hora
+420 327 312 307
kutnahora@rytmus.org

ID datové schránky:

b3sihix

Prostřednictvím služby Sociální rehabilitace poskytujeme
podporu lidem se zdravotním postižením, kteří se chtějí více
osamostatnit a zapojit do života běžného pro jejich vrstevníky
v regionu.
Našimi klienty jsou zejména lidé, kteří chtějí:
získat zaměstnání na běžném pracovišti, udržet si jej a maximálně se v něm osamostatnit
získat a rozvíjet nové dovednosti
být aktivními členy společnosti

￭
￭
￭

Službu realizujeme prostřednictvím těchto programů:
Podporované zaměstnávání
Tranzitní program
Kurzy
Podpora při uplatňování práv

￭
￭
￭
￭

Prostřednictvím terénní služby Podpora samostatného bydlení
poskytujeme podporu lidem s mentálním a kombinovaným
postižením, kteří se chtějí co nejvíce osamostatnit a bydlet
v běžném prostředí.

2.2. Řídící orgány
Ředitel:

Správní rada:
Dozorčí rada:
Statutární orgán:

Mgr. Pavel Goby
Tel.: +420 773 391 187
pgoby@rytmus.org
Mgr. Pavla baxová, bc. Lucie Vilímková,
jitka Kukurová
Ing. alfred Richter, Dis.; Mgr. Zuzana
bajerová, Ing. Libor Matoušek
Mgr. Pavel Goby, ředitel

Našimi klienty jsou zejména lidé, kteří chtějí:

a udržet si vhodné bydlení
￭ získat
zvládat
samostatného života
￭ žít běžnýnároky
život podle svých přání a možností – prožívat vztahy,
￭ mít zaměstnání,
trávit volný čas podle svých představ, využívat

￭

2.3. Poslání a principy společnosti
Posláním organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je podporovat
lidi se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti
a seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení
a vzdělávání v běžném prostředí.
Principy naší organizace jsou založeny na:

přístupu
￭ občanském
využívání
běžných
zdrojů
￭ individuálním přístupu
￭ důrazu na kvalitu ke každému člověku
￭ aktivním přístupu uživatelů ke spolupráci
￭
Rytmus Střední Čechy, o.p.s. svou činností usiluje o rozvoj úrovně
dovedností a samostatnosti lidí s mentálním či duševním postižením tak, aby byli aktivními občany společnosti.
2.4. Cílové skupiny
Cílovou skupinou našich služeb jsou lidé se zdravotním postižením na území Středočeského kraje, kteří potřebují dlouhodobou
podporu při rozvoji sociálních a praktických dovedností. Tito
lidé mají ztížený přístup k běžným zdrojům společnosti a jsou
omezeni ve svém společenském uplatnění.
Dále jsme tu pro:
zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo mají zájem zaměstnat
uživatele našich služeb
rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů našich
služeb
opatrovníky
osoby pečující o člověka se zdravotním postižením
odbornou i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku
integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti

￭
￭
￭
￭
￭
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běžné služby apod.
rozhodovat o svém životě (samostatně nebo s přiměřenou
podporou)

3.

STALO SE V bENEšOVě
Splašená židle
V září na Masarykově náměstí v benešově odstartovala soutěž
Splašené židle, kterou již po třetí organizoval Rytmus Střední
Čechy, o.p.s. Počasí bylo výtečné. atmosféru doladila kapela
LemRoucha i zdatný moderátor pan Jiří Černík. Na náměstí se
sešlo na 100 diváků a samotný závod jelo 8 družstev. boj to byl
vyrovnaný. Vyhrál nejoriginálnější stroj z dílny pana MUDr.
Navrátila, který neváhal a sestrojil z kancelářské židle vozidlo se
zrcátkem i s klaksonem. Na trati jeho ordinaci vtipně prezentovali
studenti gymnázia, kteří svůj tým nazvali LOS CARLOS. Nakonec
to byli oni, kdo stanuli na stupni vítězů. jako druhý dojel tým ze
společnosti Pneu Stěhule s.r.o. a na bronzovém místě se umístila
firma Elektroměry z Trhového Štěpánova.
Výtěžek 13 264,50 Kč uhradil pronájem prostor na kurzy
společenského chování a tance pro lidi s hendikepem.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu a odvahu, kterou
prokázali svým vstupem do soutěže. Poděkování patří i všem,
kteří se podíleli na organizaci celé akce.

Účast na burze filantropie se vyplatila
Společnost Rytmus benešov, o.p.s. se zúčastnila burzy filantropie,
která se konala 9. 3. 2016 v benešově. Představila zde projekt
„Vaříme s Rytmusem“, který je zaměřený na realizaci dvou kurzů
vaření pro lidi s mentálním postižením.
Projekt nejvíce zaujal pana Zbyňka Stuchlíka - ředitele benešovských pekáren a cukráren – BENEA s.r.o. a Rytmusu věnoval šek
ve výši 5 000 Kč.
Společnosti bENEa s.r.o. i všem pořadatelům burzy filantropie
velice děkujeme.

Pracovníci Rytmusu ve Středních Čechách upekli 20. 8. 2016
výbornou husu pro akci Zlatá husa bedrčská.
Použili jsme nevšední recepturu založenou na kombinaci staročeského koření, ovoce a kaštanového medu. jak se pečínka povedla, sami oceňte.
Další milou zajímavostí bylo, že domácí bramborové a houskové
knedlíky zadělala a uvařila jedenáctiletá Eliška. Také zelí jsme
zvládli, jak červené, tak bílé. Při dochucování se Soňa a Katka
inspirovali starou kuchařskou mírou „přiměřeně“. V bedrči jsme
vydali v rekordním časovém úseku od 12:00 do 12:05 11 porcí
husy i s malým dezertem.
Na další ročník se těšíme a zveme také ostatní.
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Taneční kurzy 2016
historicky první taneční kurz pro lidi s mentálním postižením na
benešovsku uspořádala obecně prospěšná společnost Rytmus
Střední Čechy. Tanečníci se, pod profesionálním dohledem
PaedDr. blanky Takáčové, učili společenské tance, jako např. waltz,
tango, ale i mazurku nebo blues. Věneček proběhl, jak se patří –
dívky dostávaly květiny, chlapci kotiliony, proběhlo i předávání
dárků a různé společenské soutěže. a jak už to v tanečních bývá,
mladí účastníci byli nadšení, rozjaření; jejich rodiče a doprovody
dojati.
Děkujeme za trpělivost, vstřícnost a bezprostřednost lektorce
blance Takáčové a i všem asistentům a dobrovolníkům, jmenovitě
Elišce brabcové, anně bambasové, Dominiku Starému, Vojtovi
jonákovi, haně Kronovetrové, Richardu Fleishhansovi, Soně
bendové a šárce Matouškové. Poděkování patří i pronajímatelům
manželům Němcovým. bez Vás všech by to jednoduše nešlo!

Rytmus a Štrůdlfestík 2016
štůlfestík se konal tento rok v benešově úplně poprvé. a my byli
u toho.
Pátek 16. 9. 2016 proběhl u nás v Rytmusu ve znamení pečení
štrůdlů. Celkově se nám podařilo upéct 6 šišek. Polovina štrůdlů
byla sladká s jablky a druhá naslano se slaninou a sýrem. Domácí
těsto bylo vypracované dle tajného receptu naší kolegyně
Zuzky Osvaldové. Naše výrobky jsme odnesli paní Evě brabcové
do obchodu „Štrůdl do krabice“ a trpělivě jsme čekali do druhého dne na výsledky.
V sobotu 17. 9. jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení, kde
jsme převzali ceny od firmy Tupperware za krásné 2. místo za
štrůdl ve slané variantě.
Všechny soutěžní štrůdly byly rozprodány a výtěžek byl věnován
na podporu medvěda Jiříka z Konopiště.

Stejná Šance – Zaměstnavatel 2016
V roce 2016 proběhl již sedmý ročník soutěže Stejná šance –
zaměstnavatel 2016, prestižní soutěže zaměstnavatelů, kteří
dávají lidem s postižením na otevřeném pracovním trhu stejnou
šanci. Cílem soutěže je ocenit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají
lidi se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí
(tzn. v prostředí, kde pracují převážně lidé bez postižení) a tím
aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.
Soutěž proběhla v 5 krajích. Ve Středočeském kraji vyhlásily
organizace poskytující služby zaměstnanosti Rytmus Střední
Čechy, o.p.s. a GLE o.p.s. 21. února 2017 vítěze ročníku 2016.
Veřejnost nominovala do soutěže 27 středočeských firem –
zaměstnavatelů.
Odborná komise vyhodnotila navržené nominace dle určených kritérií.
1. místo – Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
2. místo – Kaufland Česká republika v.o.s.
3. místo – BILLA, spol. s r.o.
4. až 10. místo – Centrin CZ, s.r.o., Oblastní charita Kutná hora,
Město benešov, ICSS Odlochovice, hospic Dobrého Pastýře
Čerčany – TŘI, o.p.s., Kemper spol. s r.o., Mb advisor s.r.o. a hotel
u Kata
Vítězům a nominovaným firmám patří poděkování za naplňování
práva lidí se zdravotním postižením mít přístup a šanci k pracovnímu uplatnění.
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3.

STALO SE V KuTNé HOŘE

Rytmus v Kutné Hoře nezahálí
ačkoliv jsme poskytovateli sociálních služeb, naše práce nespočívá pouze v práci s uživateli. Pokud chceme budoucí uživatele
oslovit, musíme se také veřejně prezentovat. a můžeme říct, že
kutnohorský Rytmus je v poslední době opravdu vidět.
Ve dnech 14. a 15. října 2016 jsme se zúčastnili Veletrhu sociálních
služeb „Z kukly ven“, kde jsme měli možnost prezentovat naše
služby. akce byla určena široké veřejnosti a účastnilo se jí bezmála
20 organizací z Kutnohorska a přilehlých regionů. Veletrh nabídl
pestrý program, mimo jiné také přednášky socioložky PhDr. jiřiny
šiklové, CSc. a MuDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. na téma Stáří a umírání a nový systém integrovaných podpůrných služeb. Zájem
veřejnosti byl větší v pátek, přesto i v sobotu přilákal program
další návštěvníky.

Mimo akce určené široké veřejnosti jsme na přelomu roku 2016
a 2017 prezentovali naše služby na místních úřadech a institucích,
starostům obcí a ostatním poskytovatelům sociálních služeb
v regionu.
Díky všem těmto aktivitám, jsme v poslední době zaznamenali
výrazný nárůst zájemců o naše služby. jsme rádi, že se Rytmus
dostává do veřejného povědomí a lidé o nás vědí.
Vánoční dílny
V předvánočním čase si na našich dílnách mohli uživatelé vyrobit
drobné dárečky pro své blízké, ochutnat drobné cukroví a popovídat si u šálku kávy. Vyráběli jsme magnety a placky, vánoční
přáníčka, zdobili perníčky a nechybělo ani oblíbené lití olova.

Další možností propagace byl 2. ples kutnohorských neziskovek
pořádaný 30. ledna 2016. Tuto akci spolupořádá Rytmus Střední
Čechy ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi z Kutné
hory. Ples pomáhá zviditelnit služby těchto organizací a přiblížit
je veřejnosti. Výtěžek z plesu byl vložen do společného dlouhodobého projektu „Sklenářův dolík“. jedná se o projekt oživení
veřejného prostoru na okraji Kutné hory, který bude sloužit
k trávení volného času. Návštěvnost plesu byla dobrá a můžeme
říci, že se ples vydařil. Kromě informací o neziskovkách nabídl návštěvníkům možnost pobavit se a získat zajímavé ceny v tombole.
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4.

SLuŽbY V ROCE 2016

Službu SoCiální rehabilitaCe
na PraCovišti benešov

Službu SoCiální rehabilitaCe
na PraCovišti Kutná hora

využilo 51 uživatelů (se smlouvou) z toho 30 mužů a 21 žen,
20 dalších osob bylo v pořadníku čekatelů pro naplněnou
kapacitu a byla jim poskytnuta pouze neodkladná potřebná
individuální či skupinová podpora.

využilo 43 uživatelů (se smlouvou) z toho 23 mužů, 13 žen a 7 osob
do 18 let. 5 osob bylo v pořadníku čekatelů pro naplněnou
kapacitu a byla jim poskytnuta pouze neodkladná potřebná
individuální či skupinová podpora.
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Program Podporované zaměstnávání využívalo 18 osob.
V roce 2016 9 uživatelů Podporovaného zaměstnávání uzavřelo
pracovní poměr na otevřeném trhu práce.

Program Podporované zaměstnávání využívalo 6 osob.
V roce 2016 1 uživatel Podporovaného zaměstnávání uzavřel
pracovní poměr na otevřeném trhu práce.

Tranzitní program využilo 12 uživatelů a proběhly 3 skupinové
exkurze na pracovištích: Lahůdky jan Němec, Narex bystřice
s.r.o. a Technické služby benešov, s.r.o.

Tranzitní program
Tranzitní program v Kolíně – využilo 7 studentů a proběhly
exkurze ve firmách: beneš pekárna, s.r.o., Foxconn CZ, s.r.o.,
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., billa, spol. s r.o. Kolín.

Skupina Sebeobhájců měla 5 členů.
Tranzitní program v Kutné hoře – využilo12 studentů, proběhla
1 individuální praxe na pracovišti billa, spol. s.r.o. Kutná hora.
Exkurze proběhly na pracovištích: Philip Morris ČR, a.s. Kutná
hora, billa, spol. s r.o. Kutná hora, Zahradnické centrum hortis,
Čáslav, Rybářství na bylance; Prádelna MM.

Kurzy zaměřené na rozvoj dovedností v BN:

hospodaření s penězi – 4 uživatelé

Kurzy zaměřené na rozvoj dovedností v KH:
Práce s počítačem – 11 uživatelů
Kurz vaření – 8 uživatelů
Rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače – 2 uživatelé
Práce s PC neakreditovaný – 3 uživatelé
Kurz samostatného cestování – 3 uživatelé
Samostatné cestování – 2 uživatelé
Kurz vaření – 5 uživatelů
Kurz hospodaření s penězi – 1 uživatel

Program Neobyčejné rodičovství nevyužil žádný zájemce, proto
byl program ukončen a volná kapacita byla přesunuta do programu podporované zaměstnávání, kde je pořadník čekatelů.

Kurz jak trávit volný čas – 5 uživatelů

Rekvalifikační kurz Obsluha PC – 1 uživatel

PodPora SamoStatného bydlení
na PraCovišti benešov

PodPora SamoStatného bydlení
na PraCovišti Kutná hora

12 uživatelů (6 mužů, 6 žen), z toho 12 bydlících ve svém domově
v roce 2016, 3 čekatelé na službu a další 4 zájemci o službu.

1 uživatel (1 muž, 0 žen)

15

15

10

10

5

5
0

0
uživatelé

čekatelé

zájemci

uživatelé
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5.

PROjEKTY V ROCE 2016

ProJeKt „PodPora Pro SamoStatný život“
podpořen NF aVaST

Rytmus využil příspěvek ve 3 oblastech: v programu Podporované zaměstnávání, v programu Kurzy na zvyšování dovedností
a ve službě Podpora samostatného bydlení. V průběhu realizace
projektu byla podpořena skupina lidí s mentálním postižením
a lidí s duševním onemocněním. Celkem bylo podpořeno
18 osob.
V Podporovaném zaměstnávání byl obsahem spolupráce
trénink dovedností spojených s hledáním pracovního místa
v běžném pracovním prostředí. 3 osoby absolvovaly pracovní
praxi, 2 osoby uzavřely částečný pracovní poměr a 2 osoby práci
hledají.
V programu Kurzy na zvyšování dovedností uživatelé trénovali
dovednosti, aby byli více samostatní. 1 uživatel využil trénink
v cestování, 1 uživatel se učil základům ovládání počítače, 2 uživatelé nastoupili do rekvalifikace Obsluha PC, 2 uživatelé absolvovali kurz Vaření, 2 uživatelé absolvovali kurz jak trávit volný
čas, kde se učili např.: jak zvládnout výlet, jak využít službu Informačního a kulturního centra.

ZaháJení ProJeKtu „S rytmuSem do PráCe ii“

Organizace Rytmus Střední Čechy, o. p. s. od 1. 12. 2016 úspěšně
odstartovala začátek projektu S Rytmusem do práce II
(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002326) díky poskytnuté podpoře
ESF z OPZ. bude podpořeno 28 účastníků a hlavním cílem je
podpora lidí se zdravotním postižením v získání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce prostřednictvím návazných
aktivit – podporované zaměstnávání, tranzitní program,
tréninková pracovní místa a pracovní místa, oboje s možností
mzdových příspěvků pro zaměstnance. Zaměstnavatelé se do
spolupráce zapojí i formou motivačních setkání – tzv. Snídaněmi
s Rytmusem.

V Podpoře samostatného bydlení byly podpořeny 3 osoby.
Pracovníci služby podporují při hledání a zařizování vlastního
bydlení, aby člověk s postižením nemusel žít v ústavu, pokud
potřebuje podporu druhé osoby. 2 uživatelé v průběhu podpory
v roce 2016 získali své byty.

Projekt vytváří komplexní sítě podpory, které směřují k integraci
cílové skupiny na trh práce. aktivity jsou navrženy tak, že vycházejí ze skutečně zjištěných potřeb lidí se zdravotním postižením.
Navazujeme na již ukončený projekt realizovaný v letech 2013–
2015, též financovaný z prostředků ESF v OP LZZ.

ProJeKt „PodPora vybranýCh druhů SoCiálníCh
Služeb ve StŘedočeSKém KraJi“
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování
vybraných sociálních služeb na území Středočeského kraje. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.
Služba Podpora samostatného bydlení je realizována na základě Veřejnoprávní smlouvy č.S-14638/SOC/2016 v období
od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019. Cílem služby je podporovat lidi
se zdravotním postižením, ve věku 16 až 80 let, v samostatném
životě v běžném prostředí. Služba je realizována na pracovišti
v benešově a v Kutné hoře. Celkově službu využije 19 uživatelů.
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6.

PRACOVNÍ TÝm

Vedení organizace
Mgr. Pavel Goby – ředitel a statutární zástupce organizace
Ing. Pavlína hradečná
bc. Lucie Vilímková
Mgr. Petra Povolná
Mgr. Pavla Fleischhansová
Mgr. Věra Vavřinová
Mgr. Pavla Pírková

Klíčoví pracovníci ve službách – pracoviště Kutná Hora
Iva Vencovská DiS.
Mgr. Lenka Kršňáková
Mgr. Renata Slámová
Mgr. Lucie Poskočilová

Klíčoví pracovníci ve službách – pracoviště Benešov
jitka Mihaliaková DiS.
bc. Tomáš hovorka
Mgr. Klára štěpánková
Zuzana Osvaldová
Mgr. Renata Slámová
Mgr. Kateřina Sedláková

Asistenti ve službách
Zdeňka Slavíčková
jaroslava Vančurová

Asistenti ve službách
Soňa bendová
alena Kočová
jana Krejčová
Zdeňka hejná DiS.
bc. Kateřina šmolíková
hana Kronovetrová
Zdislava Marešová
Pomocníci ve službách
Lenka Moudrá
Provozní zázemí
šárka hašková
Mgr. Zdeňka bělohlávková
Petra Vilímková
Václav Vilímek
jakub hradečný
Tereza jungová
Věra bulíčková
Klára Smetanová
Externisté
Mudr. Dagmar Křížková
Daniel Kaucký DiS.
Mgr. Pavel Roubal
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7.

FINANČNÍ ČÁST

rozvaha ke dni 31.12. 2016
AKTIVA

B.

Krátkodobý majetek celkem

II.

Pohledávky celkem

II. 1.

Odběratelé

výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12. 2016
stav k
1.1.2016
v tis. Kč

stav k
31.12.2016
v tis. Kč

1 523,7

4 600,4

-152,6

2 090,9

0,6

3,3

-153,2

2 077,1

II. 17. jiné pohledávky
II. 18. Dohadné účty aktivní
III.

0,0

10,5

Krátkodobý finanč. majetek celkem 1655,3

2 481,9

III. 1. Pokladna
III. 3. Účty v bankách
IV.

5,1

29,8

1 650,2

2 452,1

21,0

27,6

21,0

27,6

1 523,7

4 600,4

Jiná aktiva celkem

IV. 1. Náklady příštích období
Aktiva celkem

PASIVA

stav k
1.1.2016
v tis. Kč

stav k
31.12.2016
v tis. Kč

352,8

230,7
0,3

A.

Vlastní zdroje celkem

I.

Jmění celkem

0,3

I. 1.

Vlastní jmění

0,3

0,3

II.

Výsledek hospodaření celkem

352,5

230,4

II. 1.

Účet výsledku hospodaření

II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

II. 6.

Dohadné účty pasivní

III.

Krátkodobé závazky celkem

NÁKLADY

I.

Spotřebované nákupy celkem

1.

Spotřeba materiálu

II.

Služby celkem

5.

Opravy a udržování

6.

Cestovné

279,1

1 244,3

4 369,7

2,3

40,4

6,3

9.

Mzdové náklady

3 314,3

6,3

10.

Zákonné sociální pojištění

1 086,1

0,0

12.

Zákonné sociální náklady

13,1

0,0

V.

Ostatní náklady celkem

27,8

0,3

22.

Dary

0,1

0,0

23.

Manka a škody

0,0

0,0

24.

jiné ostatní náklady
Náklady celkem

VÝNOSY

I.

27,7

0,3

6 005,5

66,7

Činnost
hlavní hospodářská
stav k
stav k
31.12.2016 31.12.2016
v tis. Kč
v tis. Kč

Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem

35,9

28,3
28,3

2,3

40,4

2.

Tržby z prodeje služeb

35,7

947,6

4 022,6

3.

Tržby za prodané zboží

0,2

0,0

Ostatní výnosy celkem

0,5

0,0

0,2

0,0

Úroky

0,0
144,1

18.

jiné ostatní výnosy

VI.

Přijaté příspěvky celkem

27.

Přijaté příspěvky (dary)

1,9

VII.

Provozní dotace celkem

29,9

24,1

29.

0,0

50,7

III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu
470,0
orgánů územních samosprávných celků

3 455,6

III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
3,0
III. 7. Závazky k institucím sociálního
125,5
zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
III. 8. Daň z příjmů

0,0

-56,8

10,0

C.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

34.

Daň z příjmů

306,7

D.

Výsledek hospodaření
po zdanění

9

0,0
76,7

294,4

306,7

48,4

5 805,0

IV.

4 600,4

107,3
5 805,0
5 948,7

279,8

294,4

0,0
48,4

Provozní dotace

271,4

1 597,1

0,3
107,3

Výnosy celkem

III. 17. jiné závazky

Pasiva celkem

0,0
59,2

15.

IV. 2. Výnosy příštích období

0,0

1 139,4

1,1

Jiná pasiva celkem

7,1
103,8
4 413,5

65,3

III. 13. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

0,9
59,2

Ostatní služby

0,0

III. 9. Ostatní přímé daně

313,9
1 250,3

Osobní náklady celkem

47,8

III. 1. Dodavatelé

0,9

8.

IV.

III. 4. Ostatní závazky

313,9

III.

-48,7
352,5

Činnost
hlavní hospodářská
stav k
stav k
31.12.2016 31.12.2016
v tis. Kč
v tis. Kč

0,0

1,9

-56,8

8,1

Zdroje financování 2016

Benefiční akce 2016

tis. Kč

dotace Středočeského kraje na poskytování služby
- Sociální rehabilitace benešov

1 890,9

dotace Středočeského kraje na poskytování služby Sociální rehabilitace Kutná hora

1 834,0

dotace Středočeského kraje na poskytování služby
- Podpora samostatného bydlení benešov

465,4

dotace Středočeského kraje na poskytování služby
- Podpora samostatného bydlení Kutná hora

422,8

Projekt OPZ - Podpora vybraných druhů sociálních
služeb ve Středočeském kraji - služba Podpora
samostatného bydlení – pracoviště benešov

170,0

4.6.

benešov Sportovně –
společenská
soutěž
„Splašené židle“

co

…a proč

na podporu
poskytovaných
sociálních
služeb
13 264,50
13 264,50

kde

co

podzim benešov taneční kurz
pro osoby
s mentálním
postižením

470,0
87,1

Provozní dotace od Města benešov pro rok 2016
na poskytování sociálních služeb

250,0
rozdíl zdroje - náklady:

73,5

dar v rámci akce „Tříkrálová sbírka“
- ŘK farnost Karlov, benešov

10,0

dary firemních a individuálních dárců (včetně darů
44,5
na podporu benefiční akce) použité na činnost organizace
v roce 2016
úhrady od uživatelů služby Podpora
samostatného bydlení

22,7

další zdroje (zejm. tržby za služby pro odbornou
veřejnost - konzultace, stáže apod.)

69,7

za kolik

Kč

Náklady na akci
(zejm. honorář
lektora, pronájem
66 666,00
sálu, hudba,
odměna asistentů,
informační letáky)
Zdroje financování
(kurzovné, přijaté
účelové dary, ostatní
dary)
66 666,00

Příspěvky, granty a dotace od dalších měst a obcí
103,5
na benešovsku a Kutnohorsku (včetně Města Kutná hora)
Příspěvek Úřadu práce v benešově (příspěvek na mzdu
administrativního pracovníka)

výtěžek v Kč

Fakultativní činnost 2016
kdy

prostředky ze Strukturálních fondů - Grant OPZ
– projekt „S Rytmusem do práce II“

CELKEM

kde

výtěžek CELKEM

Projekt OPZ - Podpora vybraných druhů sociálních
111,3
služeb ve Středočeském kraji - služba Podpora samostatného
bydlení – pracoviště Kutná hora
Příspěvek Nadačního fondu aVaST, projekt
„Podpora pro samostatný život“

kdy

6 025,4
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDITORA
RRYČĜHQt~þHWQt]iYČUN\

REHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL
5\WPXV6WĜHGQtýHFK\RSV
se sídlem F.V. Mareše 2056, Benešov,
36ý
]D~þHWQtREGREtRG01.01.2016 - 31.12.2016.
3ĜtORK\5R]YDKD
Výkaz zisku a ztrát
3ĜtORKDN ~þHWQt]iYČUFHY plném rozsahu

3UDKD=OLþtQ dne 11.5.2017
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
3ĜtMHPFH]ĜL]RYDWHOVSROHþQRVWL 5\WPXV6WĜHGQtýHFK\RSV
VHVtGOHP)90DUHãH%HQHãRY36ý
Výrok auditora
3URYHGOL MVPH DXGLW SĜLORåHQp ~þHWQt ]iYČUN\ REHFQČ SURVSČãQp VSROHþQRVWL 5\WPXV 6WĜHGQt
ýHFK\RSV(„REHFQČSURVSČãQiVSROHþQRVW VHVWDYHQpQD]iNODGČþHVNêFK~þHWQtFKSĜHGSLVĤ
která se skládá z rozvahy k 31.12.2016 YêND]X ]LVNX D ]WUiW\ ]D URN NRQþtFt 31.12.2016, a
SĜtORK\WpWR~þHWQt]iYČUN\NWHUiREVDKXMHSRSLVSRXåLWêFKSRGVWDWQêFK~þHWQtFKPHWRGDGDOãt
Y\VYČWOXMtFt informace. Údaje o REHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL jsou uvedeny SĜtOR]H WpWR~þHWQt
]iYČUN\
3RGOH QDãHKR Qi]RUX ~þHWQt ]iYČUND SRGiYi YČUQê D SRFWLYê REUD] DNWLY D SDVLY REHFQČ
SURVSČãQp VSROHþQRVWL k  D QiNODGĤ D YêQRVĤ D YêVOHGNX MHMtKR KRVSRGDĜHQt >D
SHQČåQtFKWRNĤ@]DURNNRQþtFtYVRXODGXVþHVNêPL~þHWQtPLSĜHGSLV\
Základ pro výrok
$XGLW MVPH SURYHGOL Y VRXODGX VH ]iNRQHP R DXGLWRUHFK D VWDQGDUG\ .RPRU\ DXGLWRUĤ ýHVNp
UHSXEOLN\ .$ ý5  SUR DXGLW NWHUêPL MVRX PH]LQiURGQt VWDQGarG\ SUR DXGLW ,6$  SĜtSDGQČ
doplQČQpDXSUDYHQpVRXYLVHMtFtPLDSOLNDþQtPLGRORåNDPL1DãHRGSRYČGQRVWVWDQRYHQiWČPLWR
SĜHGSLV\ MH SRGUREQČML SRSViQD Y RGGtOX 2GSRYČGQRVW DXGLWRUD ]D DXGLW ~þHWQt ]iYČUN\ 9
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexHP SĜLMDWêP .RPRURX DXGLWRUĤ ýHVNp
republiky jsme na REHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
Y\SOêYDMtFt ] XYHGHQêFK SĜHGSLVĤ 'RPQtYiPH VH åH GĤND]Qt LQIRUPDFH NWHUp MVPH
VKURPiåGLOLSRVN\WXMtGRVWDWHþQêDYKRGQê ]iNODGSURY\MiGĜHQtQDãHKRYêURNX
2VWDWQtLQIRUPDFHXYHGHQpYHYêURþQt]SUiYČ
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
YêURþQt ]SUiYČ PLPR ~þHWQt ]iYČUNX D QDãL ]SUiYX DXGLWRUD =D RVWDWQt LQIRUPDFH odpovídá
statutární orgán REHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL.
1iãYêURNN~þHWQt]iYČUFHVHNRVWDWQtPLQIRUPDFtPQHY]WDKXMH3ĜHVWRMHYãDNVRXþiVWtQDãLFK
SRYLQQRVWt VRXYLVHMtFtFK V RYČĜHQtP ~þHWQt ]iYČUN\ VH]QiPHQt VH V RVWDWQtPL LQIRUPDFHPL D
posouzení, zdD RVWDWQt LQIRUPDFH QHMVRX YH Yê]QDPQpP PDWHULiOQtP  QHVRXODGX V ~þHWQt
]iYČUNRX þL V QDãLPL ]QDORVWPL R ~þHWQt MHGQRWFH ]tVNDQêPL EČKHP RYČĜRYiQt ~þHWQt ]iYČUN\
QHER ]GD VH MLQDN W\WR LQIRUPDFH QHMHYt MDNR Yê]QDPQČ PDWHULiOQČ  QHVSUiYQp 7DNp
posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech
Y\SUDFRYiQ\ Y VRXODGX V SĜtVOXãQêPL SUiYQtPL SĜHGSLV\ 7tPWR SRVRX]HQtP VH UR]XPt ]GD
RVWDWQt LQIRUPDFH VSOĖXMt SRåDGDYN\ SUiYQtFK SĜHGSLVĤ QD IRUPiOQt QiOHåLWRVWL D SRVWXS
vypracováQt RVWDWQtFK LQIRUPDFt Y NRQWH[WX Yê]QDPQRVWL PDWHULDOLW\  WM ]GD SĜtSDGQp
QHGRGUåHQtXYHGHQêFKSRåDGDYNĤE\E\OR]SĤVRELOpRYOLYQLW~VXGHNþLQČQêQD]iNODGČRVWDWQtFK
informací.
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1D]iNODGČSURYHGHQêFKSRVWXSĤGRPtU\MHåGRNiåHPHSRVRXGLWXYiGtPH že
•
RVWDWQtLQIRUPDFHNWHUpSRSLVXMtVNXWHþQRVWLMHåMVRXWpåSĜHGPČWHP]REUD]HQtY~þHWQt
]iYČUFHMVRXYHYãHFKYê]QDPQêFK PDWHULiOQtFK RKOHGHFKYVRXODGXV~þHWQt]iYČUNRX
a
•
RVWDWQtLQIRUPDFHE\O\Y\SUDFRYiQ\YVRXODGXVSUiYQtPLSĜHGSLV\
Dále MVPHSRYLQQLXYpVW]GDQD]iNODGČSR]QDWNĤDSRYČGRPtRREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL,
NQLPåMVPHGRVSČOLSĜLSURYiGČQtDXGLWXRVWDWQtLQIRUPDFHQHREVDKXMtYê]QDPQp PDWHULiOQt 
YČFQp QHVSUiYQRVWL 9 UiPFL XYHGHQêFK SRVWXSĤ MVPH Y REGUåHQêFK RVWDWQtFK Lnformacích
åiGQpYê]QDPQp PDWHULiOQt YČFQpQHVSUiYQRVWLQH]MLVWLOL
OGSRYČGQRVWstatutárního orgánu REHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL ]D~þHWQt]iYČUNX
Statutární orgán REHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL RGSRYtGi]DVHVWDYHQt~þHWQt]iYČUN\SRGiYDMtFt
YČUQê D SRFWLYê REUD] Y VRXODGX V þHVNêPL ~þHWQtPL SĜHGSLV\ D ]D WDNRYê YQLWĜQt NRQWUROQt
V\VWpP NWHUê SRYDåXMH ]D QH]E\WQê SUR VHVWDYHQt ~þHWQt ]iYČUN\ WDN DE\ QHREVDKRYDOD
Yê]QDPQp PDWHULiOQt QHVSUiYQRVWL]SĤVREHQpSRGYRGHPQHERFK\ERX
3ĜL VHVWDYRYiQt ~þHWQt ]iYČUN\ MH statutární orgán REHFQČ SURVSČãQp VSROHþQRVWL povinen
posoudit, zda je REHFQČ SURVSČãQi VSROHþQRVW VFKRSQD QHSĜHWUåLWČ WUYDW D SRNXG MH WR
UHOHYDQWQt SRSVDW Y SĜtOR]H ~þHWQt ]iYČUN\ ]iOHåLWRVWL WêNDMtFt VH MHMtKR QHSĜHWUžitého trvání a
SRXåLWtSĜHGSRNODGXQHSĜHWUåLWpKRWUYiQtSĜLVHVWDYHQt~þHWQt]iYČUN\VYêMLPNRXSĜtSDGĤNG\
statutární orgán plánuje zrušení REHFQČ SURVSČãQp VSROHþQRVWL QHER XNRQþHQt MHMt þLQQRVWL
UHVSNG\QHPiMLQRXUHiOQRXPRåQRVWQHåWDNXþLQLW
2GSRYČGQRVWDXGLWRUD]DDXGLW~þHWQt]iYČUN\
1DãtPFtOHPMH]tVNDWSĜLPČĜHQRXMLVWRWXåH~þHWQt]iYČUNDMDNRFHOHNQHREVDKXMHYê]QDPQRX
PDWHULiOQt  QHVSUiYQRVW ]SĤVREHQRX SRGYRGHP QHER FK\ERX D Y\GDW ]SUiYX DXGLWRUD
REVDKXMtFt Qiã YêURN 3ĜLPČĜHQi PtUD MLVWRW\ MH YHONi PtUD MLVWRW\ QLFPpQČ QHQt ]iUXNRX åH
DXGLW SURYHGHQê Y VRXODGX V YêãH XYHGHQêPL SĜHGSLV\ YH YãHFK SĜtSDGHFK Y ~þHWQt ]iYČUFH
RGKDOtSĜtSDGQRXH[LVWXMtFtYê]QDPQRX PDWHULiOQt QHVSUiYQRVW1HVSUiYQRVWLPRKRXY]QLNDWY
GĤVOHGNX SRGYRGĤ QHER FK\E D SRYDåXMt VH ]D Yê]QDPQp PDWHULiOQt  SRNXG O]H UHiOQČ
SĜHGSRNOiGDW åH E\ MHGQRWOLYČ QHER Y VRXKUQX PRKO\ RYOLYQLW HNRQRPLFNi UR]KRGQXWt NWHUi
XåLYDWHOp~þHWQt]iYČUN\QDMHMtP]iNODGČSĜLMPRX
3ĜLSURYiGČQtDXGLWXYVRXODGXVYêãHXYHGHQêPL SĜHGSLV\MHQDãtSRYLQQRVWtXSODWĖRYDWEČKHP
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
•
,GHQWLILNRYDW D Y\KRGQRWLW UL]LND Yê]QDPQp PDWHULiOQt  QHVSUiYQRVWL ~þHWQt ]iYČUN\
]SĤVREHQpSRGYRGHPQHERFK\ERXQDvrhnout a provést auditorské postupy reagující na
WDWRUL]LNDD]tVNDWGRVWDWHþQpDYKRGQpGĤND]QtLQIRUPDFHDE\FKRPQDMHMLFK]iNODGČ
PRKOLY\MiGĜLWYêURN5L]LNRåHQHRGKDOtPHYê]QDPQRX PDWHULiOQt QHVSUiYQRVWNQtå
GRãOR Y GĤVOHGNX SRGYRGX MH YČWãt než riziko neodhalení významné (materiální)
QHVSUiYQRVWL ]SĤVREHQp FK\ERX SURWRåH VRXþiVWt SRGYRGX PRKRX EêW WDMQp GRKRG\
IDOãRYiQt~P\VOQiRSRPHQXWtQHSUDYGLYiSURKOiãHQtQHERREFKi]HQtYQLWĜQtFKNRQWURO
statutárního orgánu.
6H]QiPLWVHVYQLWĜQtPkontrolním systémem REHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL relevantním
•
pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s
RKOHGHPQDGDQpRNROQRVWLQLNROLDE\FKRPPRKOLY\MiGĜLWQi]RUQD~þLQQRVWYQLWĜQtKR
kontrolního systému.
3
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•
•

•

PosoudLW YKRGQRVW SRXåLWêFK ~þHWQtFK SUDYLGHO SĜLPČĜHQRVW SURYHGHQêFK ~þHWQtFK
RGKDGĤ D LQIRUPDFH NWHUp Y WpWR VRXYLVORVWL statutární orgán REHFQČ SURVSČãQp
VSROHþQRVWL uvedl YSĜtOR]H~þHWQt]iYČUN\
3RVRXGLWYKRGQRVWSRXåLWtSĜHGSRNODGXQHSĜHWUåLWpKRWUYiQtSĜLVHVWDYHQt~þHWQt]iYČUN\
statutárním orgánem D WR ]GD V RKOHGHP QD VKURPiåGČQp GĤND]Qt LQIRUPDFH H[LVWXMH
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
Yê]QDPQČ]SRFK\EQLWVFKRSQRVWREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL trYDWQHSĜHWUåLWČ-HVWOLåH
GRMGHPHN]iYČUXåHWDNRYiYê]QDPQi PDWHULiOQt QHMLVWRWDH[LVWXMHMHQDãtSRYLQQRVWt
XSR]RUQLWYQDãt]SUiYČQDLQIRUPDFHXYHGHQpYWpWRVRXYLVORVWLYSĜtOR]H~þHWQt]iYČUN\
D SRNXG W\WR LQIRUPDFH QHMVRX GRVWDWHþQp Y\MiGĜLW PRGLILNRYDQê YêURN 1DãH ]iYČU\
týkající se schopnosti REHFQČ SURVSČãQp VSROHþQRVWL WUYDW QHSĜHWUåLWČ Y\FKi]HMt ]
GĤND]QtFKLQIRUPDFtNWHUpMVPH]tVNDOLGRGDWDQDãt]SUiY\1LFPpQČEXGRXFtXGiORVWL
nebo podmínky mohou vést k tomu, že REHFQČ SURVSČãQi VSROHþQRVW ztratí schopnost
WUYDWQHSĜHWUåLWČ
9\KRGQRWLWFHONRYRXSUH]HQWDFLþOHQČQtDREVDK~þHWQt]iYČUN\YþHWQČSĜtORK\DGiOH
WR]GD~þHWQt]iYČUND]REUD]XMHSRGNODGRYpWUDQVDNFHDXGiORVWL]SĤVREHPNWHUêYHGH
NYČUQpPX]REUD]HQt

Naší povinností je informovat statutární orgán PLPRMLQpRSOiQRYDQpPUR]VDKXDQDþDVRYiQt
DXGLWX D R Yê]QDPQêFK ]MLãWČQtFK NWHUi MVPH Y MHKR SUĤEČKX XþLQLOL YþHWQČ ]MLãWČQêFK
Yê]QDPQêFKQHGRVWDWNĤYHYQLWĜQtPNRQWUROQtPV\VWpPX
3UDKD=OLþtQGQH11.5.2017
2YČĜHQí provedl auditor Ing. František MEIERL, /DþQRYVNi3UDKD=OLþtQ
zapsaný v VH]QDPXDXGLWRUĤYHGHQpP.RPRURXDXGLWRUĤý5SRGHYþ

Ing. František MEIERL
DXGLWRUHYþ
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8.

PODěKOVÁNÍ

Firemní a individuální dárci a sponzoři

Spolupracující média

Nadační fond aVaST | Nadační fond j&T | Sprinkler Group s.r.o. |
Velteko s.r.o. | TZb PRO s.r.o. | ELMOZ CZECh s.r.o. | Vaneo s.r.o. |
VhS benešov s.r.o. | Pulse Czech Republic s.r.o. |
adart Computers s.r.o. | Tereza Kheková | Pekárny benea s.r.o. |
Farní charita benešov | Marks and Spencer Czech Republic a.s. |
Pinko benešov s.r.o. | Definity Systems s.r.o. | MuDr. Karel Navrátil
| hasiči bedrč | Ing. Petra Doubková | S-Centrum benešov |
Rehabilitační ústav Kladruby | Pneu Stěhule s.r.o. | Elektroměry
Trhový štěpánov s.r.o. | Pilotem na zkoušku – Mavisys s.r.o. |
Kavalierglass Sázava a.s. | Petr Eisner, DiS. | agrofarma, Vladimír
škvor Teplýšovice

Kutnohorské listy | Kutnohorský deník | Obzory Kutnohorska |
Svoboda.info | Český Rozhlas Region | Týdeník 5+2 dny |
5plus2.cz | Zpravodaj města benešova | Rádio bLaNÍK |
Čerčanský zpravodaj | Votické noviny | benešovský deník

Spolupracující zaměstnavatelé, kteří umožnili praxi nebo
zaměstnali v roce 2016
bezpečnostní služba TaO | TRW autoelektrika, s.r.o. | Kaufland
Česká republika v.o.s. | billa, spol. s r.o. | Eltsen a.s. | Městská
knihovna benešov | Technické služby benešov, s.r.o. | Lahůdky
jan Němec | Narex bystřice s.r.o. | školní statek Středočeského
kraje – Ovocná školka benešov | Kh hotels s.r.o. – hotel u Kata
Kutná hora | beneš Pekárna s.r.o. Kutná hora

obce a města, které nás finančně podporují
Město benešov | Město Kutná hora | Obec Chlístov |
Obec Struhařov | Obec Rabyně | Obec Čerčany | Obec Soběhrdy |
Město Týnec nad Sázavou | Obec Chotýšany | Město Čáslav |
Obec Vranov | Obec Chrášťany | Město Votice |
Město Trhový štěpánov | Obec Teplýšovice | Obec Olbramovice |
Město Mnichovice | Město Říčany | Obec Vysoký Újezd |
Městys Vrchotovy janovice | Obec Krhanice | Město bystřice |
Obec Ostředek | Městys Divišov | Obec Petroupim | Obec jankov

aktivity rytmus benešov, o.p.s. podporují
Město benešov

Město Kutná hora

na burze Filantropie 2016 nás podpořili
Pekárny benea s.r.o. | Ing. Zdeněk Karásek, Mediagrafik

akci Splašená židle 2016 podpořili
Město benešov | Pivovar Ferdinand benešov s.r.o. |
Kapela LemRoucha | hasiči Teplýšovice | Rádio blaník | Pekařství
Červený, benešov | DZS Struhařov a.s. | jiří Černík |
Střední zdravotnická škola benešov | Studenti Gymnázia benešov
| Pekárny benea s.r.o. | VZP, pobočka benešov | jiskra benešov s.r.o.
| benešovský deník
Dobrovolníci: David Rezek, Lenka Moudrá, anna Pospíšilová

taneční kurzy 2016 podpořili
Miroslav Němec – hotel Týnec | Taneční škola PaedDr. blanky
Takáčové | Sprinkler Group s.r.o.
Dobrovolníci: Eliška brabcová, anna bambasová, Vojtěch jonák
Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu
Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

druhý ples Kutnohorských neziskovek podpořili
Praktická škola Kutná hora | SMERO, spol. s r.o.

externí spolupracovníci
MuDr. Dagmar Křížková | Petr Eisner, DiS. | Daniel Kaucký |
Mgr. jan Kostečka | Mgr. Pavel Roubal | jaroslav Turek

Spolupracující organizace | partneři
Praktická škola benešov | Město benešov | Město Kutná hora |
Úřad práce benešov | Úřad práce Kutná hora | Úřad práce Kolín |
Úřad práce Příbram | asociace pro pracovní rehabilitaci ČR |
Diakonie ČCE Vlašim, azylový dům | OSSZ benešov | POSáZaVÍ
o.p.s. | LÍPa PRO VENKOV z.s. | MuDr. Růžena Munduchová |
CLINTERaP, s.r.o. – MuDr. Yvona hendrychová | Domov barbora
Kutná hora | Domov Na hrádku | Centrum u bartoloměje |
Oblastní charita Kutná hora | Fokus Mladá boleslav – středisko
Kolín | Fokus Praha | Praktická škola Kutná hora | Domov Vyšší
hrádek p.s.s. | Rytmus Výchovní Čechy o.p.s. | CSS Tloskov |
ICSS Odlochovice | Rytmus – Od klienta k občanovi o.p.s. |
Villa Vallila z.s. | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Praha | Software production, s.r.o. – systém E-Quip |
Gymnázium benešov | Eva brabcová – štrůdl do krabice
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9.

PŘÍLOHA: NAšE PRÁCE

a přece to vyšlo – příběh davida

Karel

Když David začal využívat program podporované zaměstnávání,
měl s prací již určité zkušenosti. jako absolvent Praktické školy
benešov si práci vyzkoušel v rámci praxe. Na úvodních schůzkách
se David seznámil s povinnostmi při hledání práce, vytvořil si
představu o práci, učil se psát životopis, motivační dopis atd.

Karel, 42 let, vstoupil do programu podporované zaměstnávání
v červenci 2015 rovnou po přihlášení a nemusel být evidován
v nepopulárním pořadníku čekatelů na službu. Stanovil si dva cíle,
přičemž jeden se z velké části podařilo naplnit. jedná se o cíl
naučit se hodiny. Karel se naučil poznávat čísla od jedné do sedmi
a seznámil se také s pojmem polovina. Společně s konzultantkou
vytvářel obrázkovou pomůcku pomáhající mu učit se hodiny.
V oblasti zaměstnání, na které byl zaměřen další cíl – najít si práci
v Kutné hoře, se podařilo domluvit praxi na hřbitově, Karlovi se
zde velmi líbilo. Díky této zkušenosti si vyzkoušel pravidelně
vstávat a docházet do práce, dále také komunikovat s kolegy
v práci, přičemž tato dovednost je pro Karla velmi důležitá
a během praxe ji také zlepšoval.
Pro Karla je důležité, že se učí pravidelnosti, trénuje hodiny a naučil
se pracovat s diářem – ačkoliv neumí číst a psát je schopen se
orientovat ve svém diáři a rozpoznat zaznamenané schůzky.
Podporu ve svých aktivitách nyní čerpá v rámci nového projektu
„S Rytmusem do práce II.“

Po krátké době se mu ve spolupráci s pracovním konzultantem
podařilo najít zaměstnání v Základní škole Netvořice na pozici
pomocné údržbářské práce – úklid v budově a areálu školy, zalévání, zahradnické práce a pomoc školníkovi. V průběhu práce
využil a poznal další výhodu podporovaného zaměstnávání a to
asistenci na pracovišti. Dle hodnocení od zaměstnavatele práci
vykonával dobře a velice zodpovědně. Po skončení pracovního
poměru, který byl sjednaný na dobu určitou, opět začal s pracovním konzultantem hledat práci další.
Došlo k oslovení několika firem s dotazem na možnost zaměstnání,
reakce se vracely kladné i záporné. Čekání na vhodnou práci
může být složité - střídají se období větších či menších vyhlídek.
Davidovi se práci dlouho nedařilo najít. Čas rychle utíkal, ale když
už se schylovalo ke konci služby, svitla naděje.
V jednání začala být práce ve společnosti bILLa, spol. s r.o. benešov na pozici vybalování zboží. Přece to vyšlo a s velkou radostí
David nastoupil. Z počátku na pracovišti probíhala asistence,
ale po několika dnech bylo dohodnuto, že asistence není třeba.
David práci vykonával po celou sjednanou dobu velice dobře
a svědomitě. Radost dělal nejen panu vedoucímu, ale i ostatním
kolegům. Nyní opět čeká na zahájení další spolupráce.
Svého zaměstnavatele nominoval David v soutěži Stejná šance –
Zaměstnavatel 2016, ve které se společnost bILLa umístila na
hezkém třetím místě.

S panem martinem spolupracujeme ve službě Podpora
samostatného bydlení od června 2016.
Na začátku spolupráce bydlel pan Martin se svou matkou v rodinném domě, kde také bydlí jeho starší bratr s rodinou. Martin si
přál bydlet sám, a proto požádal Rytmus Střední Čechy o pomoc
při hledání vlastního bydlení.
Klíčový pracovník poskytuje podporu a pomoc pouze v oblastech,
ve kterých Martin potřebuje. je to především podpora při jednání
na úřadech a při vyřizování úředních dokumentů a pomoc při
jednání s veřejnými i soukromými službami.
Martin s podporou v srpnu 2016 podal na příslušný Městský úřad
žádost o přidělení bytu. Spolupráce s pracovníky Městského
úřadu byla a je i nadále velmi vstřícná.
byt od města byl Martinovi přidělen v listopadu 2016 a následně
mu byl v prosinci 2016 předán k užívání.
Velkou životní oporou Martina je jeho matka a zároveň opatrovnice, která ho velmi podporovala při hledání vlastního bydlení,
pomáhala při stěhování a při zařizování bytu.
Nyní Martin bydlí v novém bytě, službu Podpora samostatného
bydlení využívá i nadále, se svou rodinou udržuje vzájemné kontakty. Do Rytmusu chodí vařit, vaří i ve své nové domácnosti
s podporou asistentky, zúčastňuje se volnočasových aktivit –
chodí plavat.
Podpora a pomoc je Martinovi dále poskytována při jednání na
úřadech a při návštěvách lékaře.
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Jan – Kurz samostatného cestování
janovi je 20 let, bydlí s rodiči v Říčanech u Prahy. Navštěvuje
Praktickou školu v benešově. Do školy ho každý den vozí matka
autem. Na Rytmus se obrátila matka v říjnu 2015 s požadavkem
naučit jana cestovat vlakem, prozatím pouze cestou ze školy
domů. jan byl zvyklý cestovat, vlakem jezdil často a rád. Dobře se
orientoval také po Říčanech. Měl však obavy cestovat samostatně.
jan byl zařazen do pořadníku čekatelů na kurzy v rámci služby
Sociální rehabilitace.
jan začal využívat Kurz samostatného cestování v únoru 2016.
Trénoval cestování s asistentkou pravidelně jednou týdně v odpoledních hodinách. asistentka vyzvedla jana v družině, poté ho
doprovázela domů do Říčan.
jan si v průběhu kurzu osvojil mnoho dovedností – zcela bezpečně
dojde na nádraží, zvládne si sám koupit lístek a použít kartičku
ZTP/P. Při cestě vlakem se chová bezpečně, hlídá si dle hlášení
zastávky, ví, kde má vystoupit. Celkem dobře se orientuje po
Říčanech, zapamatoval si cestu kolem rybníka domů. Celkově se
míra potřebné podpory snížila, samostatně však jan ještě necestuje. je třeba dále trénovat bezpečné přecházení přechodů, naučit
rozpoznat správné nástupiště, pracovat s jeho obavou cestovat
sám a procvičit řešení mimořádných situací. Při cestování zažil
jan s asistentkou několik nečekaných událostí – např. odjezd
vlaku z jiného nástupiště, uzavřenou cestu v Říčanech, nesprávné
hlášení ve vlaku. Zpočátku reagoval velmi emotivně, ale s podporou asistentky se učil, jak mimořádné situace řešit. Tyto zkušenosti byly pro jana přínosem, podruhé se v podobné situaci
choval klidněji.
V závěru kurzu byla janovi nabídnuta možnost využít službu
Podpora samostatného bydlení, v rámci které může v tréninku
cestování pokračovat.

Zdeněk
Zdeněk, 55 let, navštěvuje Rytmus již delší dobu. V programu
podporované zaměstnávání, ve kterém je od listopadu 2015, si
stanovil dva cíle. Chtěl by si najít a udržet zaměstnání. Tento cíl se
zatím nedařilo zcela naplnit. Zdeněk měl v rámci služby možnost
absolvovat neplacenou praxi v zahradnictví, což velmi ocenil,
jelikož 1,5 roku studoval na učilišti obor zahradníka. Na pracovišti
s ním byl zaměstnavatel velmi spokojený a v budoucnu by jej rád
zaměstnal, když na to bude mít finanční prostředky. Zdeňkovi se
také díky této zkušenosti zvýšilo sebevědomí. Další cíl, který si
Zdeněk stanovil, je chodit na schůzku pět minut před jejím konáním, což se Zdeňkovi výborně daří naplňovat.
Ve spolupráci s Rytmusem si Zdeněk celkově rozvíjí dovednosti
a učí se nové věci. Získal mnoho pracovních zkušeností, sepsal
s konzultantkou životopis a osobní profil, přičemž při těchto
aktivitách byl velmi aktivní a poměrně iniciativní. Zdeněk měl
také možnost vyzkoušet si cvičný pohovor se zaměstnavatelem.
Dostal zpětnou vazbu jak od zaměstnavatele, tak od konzultantky,
která se pohovoru účastnila jen jako pozorovatel.
Stejně jako další uživatelé, také Zdeněk využil nabídku vstoupit
do nového projektu „S Rytmusem do práce II“, kde podpora při
hledání svého zaměstnání dále probíhá a je zde příležitost vytvořit pracovní místo s finančním příspěvkem pro zaměstnavatele.

Cestu do Sadské už zvládnu sám
Pan jiří se obrátil na Rytmus, protože se chtěl samostatně naučit
cestovat do Sadské, kam jezdí na léčebné pobyty. Dosud tam
jezdil pouze za doprovodu pracovníka Domova pro osoby se
zdravotním postižením. Chtěl být v tomto směru samostatný
a nezávislý na ostatních. Využil tedy nabízeného kurzu samostatného cestování v rámci sociální rehabilitace. Na úvodních lekcích
s lektorem kurzu společně plánovali trasu a zjišťovali, jakou konkrétně potřebuje podporu. Při teoretických lekcích se společně
zabývali možnými riziky, s kterými se člověk běžně při cestování
setkává. bylo potřeba zvolit nejvhodnější vlakové spojení tak,
aby spoje co nejlépe navazovaly.
Při praktickém nácviku cesty potřeboval pan jiří natrénovat
hlavně přestupy mezi jednotlivými spoji a čtení v informačních
tabulích. Zpočátku se panu jiřímu stávalo, že mu při přestupu
vlak ujel. Nejdříve si nevěděl rady, jak takovou situaci řešit.
S lektorem kurzu proto vytvořili rizikový plán, ve kterém se na
podobné věci připravili. Postupem času byl schopen si vyhledat
náhradní spoj a cestu úspěšně absolvovat. Pan jiří měl také
obavy zeptat se průvodčího na radu ohledně cesty. bál se negativních reakcí. Při cestách jsme ho podporovali v tom, aby se
v případě potřeby na radu neváhal zeptat. Pan jiří postupně
zjišťoval, že se není v tomto směru třeba obávat. jelikož na léčebné
pobyty jezdil pan jiří s velkým zavazadlem, s jehož manipulací
měl někdy na nástupištích potíže, zařadili jsme do tréninku cesty
i nácvik této dovednosti. Postupným snižováním asistence se
pan jiří na trase do léčebny víc a víc osamostatňoval a nepotřeboval již doprovod lektora. V závěru kurzu jsme se ujistili, že je
schopen cestu bez problému zvládnout sám. Panu jiřímu se splnilo
jeho přání nebýt při cestování na ozdravný pobyt závislým na
ostatních lidech v jeho okolí.
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