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1 | ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
V uplynulém roce měla naše organizace možnost vyzkoušet si nové možnosti v oblastech, ve kterých jsme měli předtím
malé, či téměř žádné zkušenosti. Kromě nových výzev pokračovala i běžná práce v různých projektech v rámci služby
„Sociální rehabilitace“. O těchto projektech bych se nejprve krátce zmínil.
Do svého finále dospěl projekt „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“, který končil k datu 30. 11. 2013.
V rámci tohoto projektu jsme podpořili více uživatelů, než bylo plánováno, a tak se mohlo ukázat, že práce s uživateli
v podobných typech projektů má svůj smysl a je uživateli vyhledávána a využívána. V prosinci 2013 jsme díky dotaci z MPSV
měli možnost většině uživatelů zajistit vhodnou kontinuitu a pokračování služby.
Hned od 1. 1. 2013 jsme rozjížděli na pracovišti v Benešově nový grantový projekt „Dokážu to s Rytmusem“, který je
zaměřen na cílovou skupinu uživatelů s duševním onemocněním. Práce s těmito uživateli je náročná, je zde zapotřebí mít
více trpělivosti ve zdolávání překážek a na druhé straně i rozhodnosti, pokud jde o řešení nových a neznámých situací.
Od 15. 3. 2013 běží na pracovištích v Benešově a v Kutné Hoře další grantový projekt „S Rytmusem do práce“, který je, jak již
název napovídá, zaměřen na uplatnění uživatelů na otevřeném trhu práce. Náročnost tohoto projektu tedy spočívá
v intenzivní práci s uživateli, s jejich motivací, a také v intenzivní spolupráci se zaměstnavateli.
Nyní bych se chtěl zmínit o oněch již avizovaných nových zkušenostech a výzvách. Ve druhé polovině roku jsme pracovali na
průzkumu potřeb našich uživatelů, jejich blízkého sociálního okolí a též na potřebách našich partnerských organizací, mezi
něž patří hlavně domovy pro osoby se zdravotním postižením. Výsledkem tohoto průzkumu je nová struktura aktivit v rámci
služby „Sociální rehabilitace“. Další novinkou vyplývající z průzkumu, je registrace nové služby „Podpora samostatného
bydlení“. Očekávaný start této služby by měl být v prvních měsících roku 2014.
Vzrůstající počet pracovníků v naší organizaci s sebou nese též vzrůstající nároky na řízení celé organizace. Proto během
roku 2013 proběhlo tzv. strategické plánování, jehož výsledkem je strategický plán na období příštích dvou let. Mimo jiné se
v něm ukazuje nutnost vytvoření pevné struktury v organizaci, vytvoření managementu organizace, dále vytvoření pravidel
spolupráce a výměny informací mezi pracovišti v Benešově a v Kutné Hoře a též i stanovení jasných kompetencí pro všechny
pracovníky v organizaci. Dalším výsledkem strategického plánování je vytvoření pracovního místa pro pracovníka v oblasti
fundraisingu a PR a též i vytvoření celé strategie práce v této oblasti, která bude zcela jistě do budoucna pro organizaci
klíčová a rozhodne o jejím dalším fungování. Je proto nutné do spolupráce v oblasti fundraisingu a PR zapojit určitým
způsobem všechny pracovníky.
Další novou zkušeností je snaha o bližší spolupráci s místními samosprávami na Benešovsku i Kutnohorsku. Počáteční
seznamování je již za námi a máme zde první výsledky. Hodně starostů a pracovníků samospráv (hlavně z menších obcí) vidí
potřebu posilování sociálních služeb pro své spoluobčany a chtějí být informováni ze strany poskytovatelů sociálních služeb.
Proto jsme závěrem roku požádali o přijetí za řádné členy ve dvou MAS (místní akční skupina) - Posázaví a Lípa pro venkov.
Všechny výše vyjmenované činnosti a aktivity nelze dělat bez aktivního, motivovaného a pozitivně naladěného pracovního
kolektivu na obou našich pracovištích. Věřím, že takový zůstane i nadále.

2 | O SPOLEČNOSTI
2. 1. Kontaktní a identifikační data
Název organizace:
Sídlo:
Tel.:
Mobil:
e-mail:
www:
Organizační forma:
IČ:
Bankovní spojení:

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

Pracoviště Benešov:
Tel.:
e-mail:
www:

F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
+420 317 742 742
benesov@rytmus.org
www.benesov.rytmus.org
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Pracoviště Kutná Hora:
Tel.:
e-mail:
www:

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

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, Mgr. Jana Petranová
Ing. Alfred Richter, Michaela Oupická, Dis.; Mgr. Zuzana Bajerová
Mgr. Pavel Goby, ředitel

2. 3. Poslání a principy společnosti
Posláním organizace Rytmus Benešov, o.p.s. je podporovat lidi se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním v
aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.
Stavíme na základech občanského přístupu. Naše práce vychází z toho, že lidé se zdravotním postižením a sociálním
znevýhodněním jsou rovnoprávnými občany. Směřujeme k tomu, aby měli srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními.
Umožňujeme našim uživatelům přístup k běžným zdrojům (škola, zaměstnavatelé, úřady a jiné instituce) a podporujeme je
v jejich využívání.
Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách i schopnostech. Naše činnost je postavena na individuálním přístupu ke
každému člověku. Vycházíme z jeho představ a možností. Službu přizpůsobujeme lidem nikoli naopak.
Klademe důraz na kvalitu poskytované služby a rovnocenný přístup. Službu poskytují kvalifikovaní pracovníci s odborným
vzděláním.
Uživatele zapojujeme do aktivní spolupráce, podporujeme je v samostatnosti, rozhodování se a nezávislosti na službě.
Spolupracujeme i s jejich blízkým okolím.

2. 4. Cílové skupiny
Cílovou skupinou služby sociální rehabilitace jsou lidé v produktivním věku se zdravotním postižením v regionu
Benešovsko a Kutnohorsko, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji sociálních a praktických dovedností. Lidé, kteří
mají ztížený přístup k běžným zdrojům společnosti a jsou omezeni ve svém společenském uplatnění.
Dále jsme tu pro:






rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů našich služeb
opatrovníky
osoby pečující o člověka se zdravotním postižením
zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo mají zájem zaměstnat uživatele našich služeb
odbornou i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku integrace lidí se zdravotním nebo sociálním
znevýhodněním do společnosti

2. 5. Poskytovaná služba dle Zákona o sociálních službách
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob,
a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Sociální rehabilitaci poskytujeme formou terénních a ambulantních služeb.
Cílem služby je:




získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti
získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maximálně se v něm osamostatnit
posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské společnosti
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3 | NOVINKY | UDÁLOSTI
Zahájení projektu „S Rytmusem do práce“
„S Rytmusem do práce“ je nový projekt, který od 15. března 2013 realizuje obecně prospěšná společnost Rytmus Benešov.
Projekt je určen lidem se zdravotním postižením (OZP), především s mentálním nebo duševním, kteří chtějí získat a udržet si
pracovní uplatnění na trhu práce. Cílem projektu je zlepšit sociální a pracovní dovednosti a návyky uživatelů a dosáhnout
tak výrazného zmírnění jejich sociálního vyloučení.
Samotný projekt se skládá ze dvou hlavních částí. V prvním období probíhaly motivační kurzy, kde si účastníci osvojili
dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění. Klienti mohou dále absolvovat akreditované i neakreditované kurzy zaměřené
na pracovní a sociální dovednosti. Získané znalosti budou pak moci využít od roku 2014 v tzv. místech na zkoušku, kde by
měli po dobu 3 měsíců pracovat v běžném pracovním prostředí a v nových pracovních místech ve firmách, které se do
projektu zapojí. Firmám, které se pro tento krok rozhodnou a budou zaměstnávat lidi s mentálním a duševním postižením,
bude poskytována aktivní podpora a pomoc. Cílem projektu je podpora zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením a
zvýšení jejich dovedností potřebných pro uplatnění se v práci cestou vzdělávacích aktivit.
Rytmus Benešov, o.p.s. | Pracoviště Benešov
Projekt „Dokážu to s Rytmusem“
Od ledna 2013 byl v Benešově zahájen projekt s názvem „Dokážu to s Rytmusem“, který je zaměřen na osoby s chronickým
duševním onemocněním. Kromě podporovaného zaměstnávání projekt umožnil realizovat zcela novou aktivitu Podpůrné
skupiny pracujících. Jedná se o setkávání lidí s psychickými potížemi, kteří již pracují, potřebují však podporu při udržení
zaměstnání. První setkání proběhlo v červnu a účastnilo se ho 5 lidí. Dále se skupina scházela nepravidelně dle potřeb,
přibližně po dvou měsících. Vzájemná výměna zkušeností a sdílení problémů v práci je přínosem pro účastníky, ale také
zdrojem informací a inspirace pro nás pracovníky Rytmusu.
Dále v rámci projektu byla sestavena stručná příručka pro uživatele s názvem „Průvodce na cestě za novým zaměstnáním
(nejen) pro lidi s duševním onemocněním“. Na jejím vytváření se podíleli i zástupci z řad cílové skupiny. Brožura obsahuje
praktické informace z oblasti hledání zaměstnání a také užitečné rady, jak si práci udržet. Je k dispozici zdarma ke stažení na
webových stránkách Rytmusu (www.benesov.rytmus.org). Při realizaci projektu se podařilo navázat spolupráci také
s odbornými lékaři.
Benefiční koncert 2013
Skupiny Keks a Poprask vystoupily na benefičním koncertě v Benešově ve středu 18. září v Kulturním centru na Karlově. O
dobrou náladu a příjemnou atmosféru v průběhu večera se postaral moderátor Vláďa Slezák z Rádia Blaník a Ondřej
Horváth, bývalý uživatel služeb Rytmus Benešov. Výtěžek z koncertu byl poskytnut na úhradu asistencí pro lidi se
zdravotním postižením.

Fotografická výstava „Práce v hledáčku“
V roce 2013 se nám podařilo realizovat ojedinělou fotografickou výstavu. Jde o fotografie lidí v práci, kteří si našli a udrželi
zaměstnání prostřednictvím naší organizace. Stejně tak i fotografové jsou lidé s postižením, členové našeho kurzu
fotografování, který probíhal 3 roky. Vernisáž výstavy se uskutečnila 24. září v Městské výstavní síni v Benešově za účasti
hostů. V listopadu putovala výstava do divišovské knihovny a v prosinci byla k vidění na benefičním koncertě v Kutné Hoře.
Rytmus Benešov, o.p.s. | Pracoviště Kutná Hora
Den otevřených dveří v Kutné Hoře
U příležitosti 5. výročí založení kutnohorského pracoviště se konal Den otevřených dveří, jehož motto znělo „Rozumíme si“.
Akce se uskutečnila za podpory města Kutná Hora a zúčastnily se jí studentky oboru sociální činnost kutnohorské SOŠ a SOU
řemesel. Studentky a naši uživatelé spolupracovali na plnění různých úkolů, které úzce souvisejí s programem podporované
zaměstnávání a společně si vyrobili originální tričko jako památku na výjimečný den. Na programu byla také ukázka
skupinového setkání Job klub. Na den otevřených dveří přišli nejen návštěvníci z řad veřejnosti, ale i mnoha organizací, s
nimiž jsme navázali hlubší spolupráci.
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Workshop „Práce a důchody“
Rytmus Kutná Hora pořádal ve spolupráci s vrchním ředitelem úseku lékařské posudkové služby MUDr. Dušanem
Gajdoštíkem z ČSSZ workshop „Práce a důchody… aneb Je možné, aby lidé se zdravotním znevýhodněním a s invalidním
důchodem pracovali?“ Přednášky se zúčastnili zástupci z řad veřejnosti, ale také pracovníci organizací poskytujících služby
osobám se zdravotním postižením, kteří se s problematikou invalidních důchodů ve své praxi setkávají.
Benefiční koncert
U příležitosti 5. výročí založení organizace Rytmus Benešov, o.p.s, pracoviště Kutná Hora byl uspořádán benefiční koncert
Jiřího Schmitzera. Koncert se konal pod záštitou města Kutná Hora, pod patronátem místostarostky města Kutná Hora Mgr.
Dany Vepřkové a za podpory GASK Kutná Hora. Součástí koncertu byla fotografická výstava prací absolventů kurzu
fotografování Rytmus Benešov, která přiblížila den v práci lidí s handicapem. Akci navštívilo přes 120 osob. Výtěžek koncertu
je určen na úhradu asistencí pro lidi se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením a duševním onemocněním.

4 | SLUŽBA V ROCE 2013
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je v naší praxi zaměřena na posilu osobních schopností a dovedností člověka tak, aby mohl využívat
běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech
dalších oblastech kulturního a společenského života.

Benešov…
63

51

Kutná Hora…
36

ženy BN
muži BN

43

ženy KH
muži KH

Kurzy na zvyšování dovedností | Kurzy jsou uživatelům poskytovány zdarma.
Služba sociální rehabilitace zahrnuje také vzdělávání uživatelů. Cílem kurzů je usnadnit zapojení uživatelů do společnosti,
podpořit je ve využívání běžných zdrojů. Uživatelé prohlubují své dovednosti a získávají nové v různých oblastech života.

Pracoviště Benešov | Kurzy na zvyšování dovedností v roce 2013 absolvovalo v Benešově celkově 37 lidí. Podařilo se
uskutečnit: Kurzy vaření | Hospodaření s penězi | Práce s počítačem | Samostatné cestování. Novinkou se stal Zdravotně
kondiční kurz. Dlouhodobý Fotokurz byl zakončen výstavou. Dále proběhly dva běhy rekvalifikačního kurzu Obsluha PC,
které úspěšně absolvovalo 6 frekventantů.
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Pracoviště Kutná Hora | V tomto roce jsme realizovali 2 rekvalifikační kurzy, celkem absolvovali 3 lidé. Kurzy: Pomocný
administrativní pracovník | Obsluha osobního počítače. Dále jsme realizovali 10 běžných kurzů, které celkem absolvovalo 35
lidí. Kurzy: Základy vaření | Kurzy sociálních dovedností | Trénování paměti | Hospodaření s penězi | Cestování.

Kurzy na zvyšování dovedností 2013 |
Rytmus Benešov, o.p.s.
Pracoviště Benešov | Kutná Hora
Vaření | 28 lidí
Fotografování | 7 lidí
8

2

6

28

Práce s počítačem, neakr. | 2 lidí
Hospodaření s penězi | 6 lidí

9

Samostatné cestování | 5 lidí
7
5

6

2

7

Obsluha osobního PC, akr. | 7 lidí
Zdravotně kondiční kurz | 9 lidí
Trénování paměti | 6 lidí
Sociální dovednosti | 8 lidí
Pomocný administrativní
pracovník, akr. | 2 lidé

Podporované zaměstnávání
Cílem programu podporované zaměstnávání je pomoci lidem se zdravotním postižením najít a udržet si zaměstnání v
běžném prostředí. Program je poskytován po dobu 2 let, v odůvodněných případech může být o rok prodloužen.
Podporované zaměstnávání je postaveno na individuální a osobní podpoře poskytované uživatelům programu a jejich
zaměstnavatelům.
Součástí programu je zejména:
• trénink sociálních dovedností, spojených s hledáním pracovního místa, s docházkou do zaměstnání a s výkonem práce
• nalezení pracovního místa, které odpovídá požadavkům a možnostem uchazeče o práci a potřebám zaměstnavatele
• zajištění individuální podpory přímo na pracovišti (pracovní asistence po dobu nezbytně nutnou)
Aktivit se v celém průběhu roku zúčastnilo 48 lidí, z toho v Benešově 25 lidí a v Kutné Hoře 23 lidí.
Neobyčejné rodičovství
V roce 2013 jsme v programu Neobyčejné rodičovství navázali na program odborného poradenství pro rodiče s mentálním
postižením a úspěšně jej rozšířili o podporu formou individuálních asistencí v přirozeném prostředí těchto rodin. Cílem je
rozvíjet dovednosti rodičů, tak aby si osvojili nové kompetence potřebné pro adekvátní péči o vlastní dítě.
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Služba směřuje k postupnému osamostatňování rodičů s mentálním postižením tím, že pomáhá rodičům rozvíjet a budovat
nové dovednosti a schopnosti, např. v oblasti uspokojování potřeb dítěte jako je hygiena, zdraví, odpočinek, strava či v
oblastech budování hranic ve vztahu s dítětem nebo plánování času, aktivit a rodinného rozpočtu. Službu pilotně využila v
roce 2013 jedna rodina, kterou podle potřeb podporoval 1-4 x měsíčně asistent.
V rámci navázané spolupráce se Somatopedickou společností, o.s. jsme také dokončili a distribuovali sebevzdělávací
materiály pro rodiče s mentálním postižením, jež jsou volně dostupné na našich webových stránkách. Projekt po celou dobu
podporovali Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. z University of New South Wales, PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. z Katedry
Speciální pedagogiky Univerzity Karlovy, MUDr. Štěpán Hájek, Martin Rutar a Mgr. Zdeňka Adamčíková.
Sebeobhájci
V roce 2013 se v Benešově uskutečnilo celkem 9 setkání, kterých se zúčastnilo 7 lidí. Došlo ke změně asistenta. Byla
dokončena prezentace „Nebojte se nás, jsme jako vy“, která by měla být během 1. pololetí roku 2014 pilotně ověřena na
jedné škole. Několik Sebeobhájců ke konci roku 2013 ukončilo své členství ve skupině, proto v současné době skupina
rozmýšlí, zda se pokusí rozšířit své řady o nové členy či setkávání ukončí. V roce 2013 chtěli Sebeobhájci z Benešova
uspořádat setkání se Sebeobhájci z Brandýsa, setkání bylo z důvodu dlouhodobé nemoci asistenta z Brandýsa odloženo.
V Kutné Hoře proběhlo 6 setkání s průměrnou účastí 8 Sebeobhájců. Diskutovalo se mimo jiné nad tématy amnestie,
prezidentské volby, neuctivé jednání, asertivní komunikace.
Tranzitní program
V tomto roce jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s praktickou školou v Benešově, kde celkem 11 studentů dokončilo
skupinový motivační kurz, jehož cílem bylo zaměřit se na budoucnost studentů. Žáci měli možnost vyzkoušet si pracovní
pohovory a plánovat společně se svým širokým okolím představu o své další životní cestě. Studenti se učili uvažovat o sobě
jako o dospělých lidech a v řadě dovedností se osamostatňovat. V září jsme navázali na předešlou práci s 8 studenty. Dva
žáky jsme podpořili kurzem samostatného cestování, nově jsme zaměřili pozornost na možnosti studentů v budoucím
životě, navštívili jsme společně Rytmus Sokolov, kde se žáci seznámili s uživateli služby Podpora samostatného bydlení a
vyzkoušeli si plánování, přípravu a realizaci několikadenní cesty.
V Kutné Hoře se podařilo navázat bližší spolupráci s praktickou školou. Celkem 5 studentů navštěvovalo skupinový
motivační kurz s obdobnou náplní jako v Benešově.

Celkový přehled za rok 2013
celkový počet lidí, kteří využili podporu v organizaci:
počet uživatelů PZ s dohodou o poskytování služby:
počet zaměstnaných uživatelů na otevřeném trhu práce:
počet uživatelů, kteří využili poradenství:
počet uživatelů, kteří absolvovali Kurzy na zvyšování dovedností:
počet uživatelů Tranzitního programu:
čekatelé na program PZ v rámci sociální rehabilitace k 31. 12. 2013
počet Sebeobhájců:

Benešov
114
25
6
12
37
8
18
7

Kutná Hora
79
23
7
29
38
5
8
9
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5 | PRACOVNÍ TÝM
Mgr. Pavel Goby – ředitel organizace
Mgr. Pavla Fleischhansová – metodička organizace, zástupkyně ředitele
Mgr. Jana Bernoldová – personální manažerka
Ing. Pavlína Hradečná – externí ekonomická pracovnice organizace
Hana Moravcová – PR, fundraising
Mgr. Alžběta Kolumpeková – specialistka PR
Mgr. Zdeňka Starcová – specialistka PR
Jitka Mihaliaková, DiS. – koordinátorka projektu
Bc. Pavel Kocábek – pracovní konzultant
Mgr. Kateřina Sedláková – pracovní konzultantka
Jitka Čadilová – pracovní konzultantka
Zdeňka Hejná, DiS. – pracovní konzultantka
Bc. Klára Štěpánková – asistentka, pracovní konzultantka
Lalik Karel – asistent
Eva Drbohlavová – asistentka
Zuzana Osvaldová – asistentka
Pavel Janouš, Jiří Bittner, Miroslav Procházka, Karel Latta – pomocníci lektorů
Hana Laliková – administrativní pracovnice
MUDr. Dagmar Křížková – externí pracovnice
Mgr. Zdeňka Adamčíková – externí pracovnice
Mgr. Radka Svobodová – externí pracovnice
Mgr. Petr Brabec – externí pracovník
MUDr. Dušan Gajdoštík – externí pracovník
Pavel Klas, Kolman František, Jiří Drevňák, Milan Kučera – zaměstnanci tréninkového pracoviště
Pavla Hořejší, Jana Jiráková, Jiří Zíka – externí pracovníci
Václav Vilímek – správa webových stránek
Renata Jandová – úklid
Bc. Vilímková Lucie – specialistka na příručku

Kutná Hora
Mgr. Zdeňka Bělohlávková – vedoucí pracoviště
Mgr. Martina Bendová – pracovní konzultantka
Mgr. Veronika Šenkapounová – pracovní konzultantka
Mgr. Hana Bílá – administrativní pracovnice, asistentka
Jaroslava Vančurová – asistentka
Magdaléna Vrábelová – asistentka
Markéta Mikynová, Roman Hyška – pomocníci lektorů
Markéta Mikynová – úklid
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6 | FINANCOVÁNÍ HLAVNÍ ČINNOSTI

Zdroje financování 2013

v tis. Kč

MPSV ČR - Sociální rehabilitace Benešov

60

MPSV ČR - Sociální rehabilitace Kutná Hora

56

Prostředky ze Strukturálních fondů - OP LZZ

997

- projekt Dokážu to s Rytmusem
Prostředky ze Strukturálních fondů - OP LZZ

1 501

- projekt S Rytmusem do práce
Obec - Město Kutná Hora
Obec - Město Benešov
Individuální projekt - Sociální rehabilitace

9
50
2 377

Benešov
Individuální projekt - Sociální rehabilitace

2 497

Kutná Hora
Benefiční koncert - Benešov

52

Benefiční koncert - Kutná Hora

43

Firemní a individuální dárci

26

Vlastní zdroje

69

CELKEM

7 737

7 | ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
7. 1. Hospodaření organizace
Organizace vykázala v roce 2013 náklady na základní činnost ve výši 7 638 411,05 Kč. Na Benešov z toho připadá
4 446 956,94 Kč a na Kutnou Horu 3 191 454,11 Kč. Celkově hospodařila organizace se ziskem ve výši 99 159,71 Kč.
Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem a nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření organizace.

7. 2. Účetní závěrka
Účetnictví organizace vedla v r. 2013 externí ekonomická pracovnice Ing. Pavlína Hradečná, IČ 86566202. Mzdovou
agendu zajistila externí mzdová účetní Jana Kmotrasová, IČ 86562193. Daňové poradenství poskytla Marie Dědová, ev. č.
1083.
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7. 3. Rozvaha ke dni 31. 12. 2013
stav k 1. 1. 2013

stav k 31. 12. 2013

AKTIVA
v tis. Kč

v tis. Kč

B.

Krátkodobý majetek celkem

940

7 268

II.

Pohledávky celkem

153

6 942

II. 1.

Odběratelé

0

1 573

II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

42

62

II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

0

2

II. 17.

Jiné pohledávky

0

5 573

II. 18.

Dohadné účty aktivní

111

-268

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

758

297

III. 1.

Pokladna

7

5

III. 3.

Účty v bankách

751

292

IV.

Jiná aktiva celkem

29

29

IV. 1.

Náklady příštích období

29

29

940

7 268

Aktiva celkem

stav k 1. 1. 2013

stav k 31. 12. 2013

PASIVA
v tis. Kč

v tis. Kč

30

189

A.

Vlastní zdroje celkem

I.

Jmění celkem

0

0

I. 1.

Vlastní jmění

0

0

II.

Výsledek hospodaření celkem

30

189

II. 1.

Účet výsledku hospodaření

x

99

II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

30

90

B.

Cizí zdroje celkem

850

7 079

II.

Dlouhodobé závazky celkem

48

80

II. 6.

Dohadné účty pasivní

48

80

III.

Krátkodobé závazky celkem

676

6 999

III. 1.

Dodavatelé

113

13

III. 7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

97

124

III. 9.

Ostatní přímé daně

21

28

III. 13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních
samosprávných celků

0

6 321

III. 17.

Jiné závazky

445

513

IV.

Jiná pasiva celkem

126

0

IV. 2.

Výnosy příštích období

126

0

Pasiva celkem

880

7 268

15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

7. 4. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2013
Činnost
NÁKLADY

hlavní

hospodářská

stav k 31. 12. 2013

stav k 31. 12. 2013

v tis. Kč

v tis. Kč

I.

Spotřebované nákupy celkem

435

x

1.

Spotřeba materiálu

435

x

II.

Služby celkem

1 693

x

5.

Opravy a udržování

6.

Cestovné

8.

16

x

170

x

Ostatní služby

1 507

x

III.

Osobní náklady celkem

5 484

x

9.

Mzdové náklady

4 117

x

10.

Zákonné sociální pojištění

1 351

x

12.

Zákonné sociální náklady

16

x

V.

Ostatní náklady celkem

26

x

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1

x

18.

Ostatní pokuty a penále

2

x

19.

Odpis nedobytné pohledávky

24.

Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

0

x

23

x

7 638

x

Činnost
VÝNOSY

hlavní

hospodářská

stav k 31. 12. 2013

stav k 31. 12. 2013

v tis. Kč

v tis. Kč

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

4 913

x

2.

Tržby z prodeje služeb

4 913

x

IV.

Ostatní výnosy celkem

1

x

15.

Úroky

1

x

VI.

Přijaté příspěvky celkem

149

x

27.

Přijaté příspěvky (dary)

149

x

VII.

Provozní dotace celkem

2 674

x

29.

Provozní dotace

2 674

x

Výnosy celkem

7 737

x

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

99

x

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

99

x
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7. 5. Zpráva auditora
Nezávislý účetní audit provedl Ing. František Meierl, auditor č. o. 1160.
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8 | PODĚKOVÁNÍ
Externí spolupracovníci
V motivačním kurzu Mgr. Jana Skoumalová | Bc. Jakub Bernold | MVDr. Jiřina Sedláková | Ing. Jaroslav Procházka |
MVDr. Libor Sedlák | Vlasta Gobyová | Program Neobyčejné rodičovství Doc. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. z University
of New South Wales| PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. z Katedry Speciální pedagogiky Univerzity Karlovy | MUDr. Štěpán
Hájek | Mgr. Zdeňka Adamčíková | Martin Rutar | Somatopedická společnost, o.s. | Za spolupráci na vytváření příručky
Průvodce na cestě za novým zaměstnáním (projekt Dokážu to s Rytmusem) – MUDr. Dagmar Křížková | Jana Jiráková | Jiří
Zíka | Pavla Hořejší

Spolupracující organizace | partneři
Praktická škola Benešov | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov| Město Benešov | Město Kutná Hora
| Úřad práce Benešov | Úřad práce Kutná Hora | Úřad práce Kolín | Úřad práce Příbram | Diakonie ČCE Vlašim, Azylový
dům | OSSZ Benešov | PhDr. Karel Kříž | MUDr. Radka Šafandová | PhDr. Věra Tawilová | MUDr. Růžena Munduchová |
MUDr. Šárka Poupětová | CLINTERAP, s.r.o. - MUDr. Yvona Hendrychová | PhDr. Kateřina Nosková | MUDr. Lada
Zahálková | Jaroslav Turek | Domov Barbora Kutná Hora | Centrum u Bartoloměje | Domov Na Hrádku | Domov Iváň |
Oblastní charita Kutná Hora | Fokus Mladá Boleslav – středisko Kolín | Praktická škola Kutná Hora | hudební skupina KEKS
| Jiří Schmitzer | Rytmus Chrudim, o.p.s. | CSS Tloskov | ICSS Odlochovice | o.s. Villa Vallila, komunitní dům | Společnost
pro podporu lidí s mentálním postižením Praha | ČSAD Benešov a.s. | Česká unie pro podporované zaměstnávání, o.s. |
Software production, s.r.o. - systém E-Quip | Gymnázium Benešov | MUDr. Dagmar Křížková | MUDr. Eva Vorlová |
Vláďa Slezák - Rádio BLANÍK | Hudební skupina POPRASK | Informační centrum Benešov | Bystřická prádelna Jaromír
Rezek

Spolupracující média
Kutnohorské listy | Kutnohorský deník | Obzory Kutnohorska | Svoboda.info | Čáslavské listy | Český Rozhlas Region,
Středočeský kraj | TEP regionální týdeník | Týdeník 5+2 dny | 5plus2.cz | Zpravodaj města Benešova | Rádio BLANÍK |
Týdeník JISKRA | Čerčanský zpravodaj | Votické noviny

Spolupracující zaměstnavatelé, kteří umožnili praxi nebo zaměstnali
SWBC – úklid, a.s., Praha | D.I.SEVEN, a.s., Benešov | Zahradnictví U kozla, Benešov | Městská knihovna Benešov |
Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov | potraviny Vlasák, Týnec nad Sázavou | T.A.O. bezpečnostní služba, Kolín |
SITRONICS Telecom Solutions Votice | Restaurace U Modré kočky Votice | BENEA s. r. o. Benešov | Technické služby
Kutná Hora spol. s.r.o. | Zers, s.r.o. | Pilc odpady, s.r.o. | SMERO, spol. s. r. o. | OKO 69, s.r.o. | OKIN group | Městský
domov důchodců Kolín

Benefiční koncert v Kutné Hoře podpořili:
Město Kutná Hora | Gask – Galerie Středočeského kraje | Český Rozhlas Region, Středočeský Kraj | Kutnohorský deník |
Dobrý Info – Regionální měsíčník | PB Production Kutná Hora | Label, spol. s r.o. | Tavírna sýrů Salix, s.r.o. |
Pilc odpady, s.r.o. | Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. | Michal a Jaroslav Bílí - BRB | Jiří Bělohlávek Tisea Environmentální služby | Pavel Prchal - Gamat servis | Turistické informační centrum Kutná Hora | Městská knihovna |
Marta Šenkapounová
Dobrovolníci: Markéta Mikynová | Hana Zavřelová | Petra Židlická | Jana Šonková | Roman Hyška | Radek Kurka | Kamil
Kovařík | Zdeněk Machota | Martin Torák

Benefiční koncert v Benešově podpořili:
Město Benešov | BIO Vavřinec, s.r.o. | DANONE a.s. | DZS Struhařov, a.s. | Jiskra | J+J Čadilovi – fotoslužby |
JV Agency, s.r.o. | skupina KEKS | KIC Benešov | Kuchyně skříně, Michal Šostý – Václav Laštovka | Líšno, a.s. | Agentura
MADI | Michal Žaba, firma Klíč | Miloš Eichler, s.r.o. maso – uzeniny | Outdoor akzent, s.r.o. | Ovocenka, s.r.o. | Pekárna
Turek, s.r.o. | Petr Střelka, Ovoce-Zelenina | Pivovar Ferdinand, a.s. | skupina Poprask | Posazavi, o.p.s. | Pulse Wellness
and Fitness | Rádio BLANÍK | RENGL, s.r.o. | Sportcentrum Monínec | Tria, v.o.s. | TM Studio | Truck Centrum Benešov |
Yolit, s.r.o. | Zlatnictví Jaroslava Klápová
Dobrovolníci: Ing. Martin Vonášek | Ing. Jiří Čadil | Martina Červová | Michaela Nohová | Roman Míka | Renata Jandová |
Michaela Krejzová | Petra Vršecká | Miroslav Flegr | Milan Pekárek | David Schlőgel | Richard Matějka | Ondřej Horváth |
Jan Bernold | Mgr. Dagmar Bernoldová | Martin Klenovec | Vojtěch Goby | Martin Zeman | Jakub Hradečný | Vojtěch
Hradečný | Jana Krejčová | Bohuslava Kocábková
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Dárci | sponzoři
Město Benešov | Město Kutná Hora | Město Týnec nad Sázavou | BENEA Benešov, s.r.o. | Truhlářství Padevět – Roman
Padevět, Pavol Mihaliak | Truck centrum, Benešov | TRIA, v.o.s., Olbramovice | Michaela Pěkná | Martin Rutar |
Ing. Pavel Janouš | ABEL – Computers, s.r.o. | DELIKOMAT, s.r.o. | PROSPERI, s.r.o. | Vladimír Škvor | Město Bystřice |
Obec Čerčany | Obec Olbramovice | Městys Vrchotovy Janovice |

Další aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. podporují:
Město Benešov

Město Kutná Hora

Provoz služby sociální rehabilitace financují:

19

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

9 | PŘÍLOHA | PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Pan Jiří
Využívaná služba | program: Podporované zaměstnání
Příběh pana Jiřího
Panu Jiřímu je 45 let a žije v Domově pro lidi se zdravotním postižením. Již delší dobu tam pomáhá v kuchyni u myčky a
rozváží obědy. Chtěl by si najít zaměstnání také mimo Domov a naučit se nové věci. Proto se obrátil na Rytmus o.p.s. a stal
se uživatelem služby sociální rehabilitace metodou Podporovaného zaměstnávání. Pan Jiří měl možnost vyzkoušet si práci
na tréninkovém pracovišti. Tréninkové pracoviště bylo realizováno díky dotaci města Votice. Měl možnost si vyzkoušet práci
v běžném pracovním prostředí a naučit se dovednosti, které může uplatnit na trhu práce. Získal tak nové pracovní
zkušenosti a dovednosti, které mu mohou pomoci při dalším hledání práce. Rád by si našel práci na delší dobu. Jiří se také
zapojil do kolektivu a byl jeho součástí.
Jak vypadala služba Podporovaného zaměstnávání dle slov pana Jiřího? „Chodil jsem na Jobku a na kurz. Mám
konzultanta a hledáme práci. S konzultantem jsme našli práci U modré kočky ve Voticích. Vynášel jsem
odpadky. Loupal brambory, cibuli, česnek. Myl nádobí, strouhal rohlíky na robotě. Zvonil zvonkem na
číšníka. Líbilo se mi tam. Rád bych našel práci v kuchyni na delší dobu .“
Jak hodnotí práci Jiřího zaměstnavatel? „Pan Jiří vykonával pomocné práce v kuchyni. Při práci byl vidět
zájem vykonávat svěřenou práci co nejkvalitněji a s plným nasazením.“

Pan Miroslav
Využívaná služba | program: Kurz zvyšování dovedností, kurz vaření
Příběh pana Miroslava
Pan Miroslav žije v domově pro osoby se zdravotním postižením společně se spolubydlícím v plně vybavené domácnosti.
Pan Miroslav má stálé zaměstnání, na Rytmus se obrátil s cílem, že se chce naučit samostatně připravovat svá jídla.
V domácnosti má dobře vybavený kuchyňský kout, ale stravu si dle svých slov připravuje jen výjimečně: „Vařím rybu na
Vánoce a vajíčka.“, po zbytek času odebírá jídla ze společné jídelny v domově.
Pan Miroslav popisuje začátek kurzu vaření pořádaného organizací Rytmus. „Chodil jsem v létě,… vařili jsme tři,
jeden ne, nejezdil mu autobus… když kluci nepřišli, vařil jsem sám.“ „Rád tady, bylo nás víc.“ Do kurzu
docházeli tři účastníci. Vždy na začátku kurzu se domluvili, co si chtějí připravit na dalším setkání, také se domluvili, kdo
zajistí nákup surovin. V průběhu kurzu si postupně uživatelé zkoušeli nakupovat podle receptů za doprovodu asistenta.
Účastníci měli možnost vyzkoušet si teplou i studenou kuchyni, hlavní jídlo, polévku a zákusek. „Okurky a ještě bylo
kolínka s masem, ještě dělal knedlíky s vajíčkem,… rýži.“
A jak kurz probíhal? „Jeden s tebou nakoupit… pak všichni uvařili a snědli, když nechtěl kuře s rýží, bral do
práce, uklízeli.“ Ke kurzu nepatřilo jen samotné vaření, ale také nácvik stolování a samozřejmě úklidu po přípravě jídla.
Kurz měl i teoretickou část, kde byla probírána témata jako uskladňování a výběr potravin, stolování, hygiena,…
Na závěr kurzu si každý uživatel mohl vybrat recept, který si chtěl vyzkoušet sám doma. „Zkusit jestli to jde, jde to…
Vařil bramborák. Někdy ho dělá, někdy ne. Brambory koupí doma s klíčovou, máme krám. Vaří sám,
dává klukům a Janě.“ Pan Miroslav si chtěl doma zkusit připravit bramborák, naučil se ho připravovat sám. Připravuje
bramborák nejen pro sebe, ale i pro spolubydlící, od kterých se občas do Rytmusu dostanou pozitivní ohlasy. Pan Miroslav
má zájem účastnit se kurzu vaření pro pokročilé. A z jakého důvodu? „Naučí kuře s rýží doma.“
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