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1. Základní údaje 
 

� Název organizace: Rytmus Benešov, o.p.s. 
� Organizační forma: Obecně prospěšná společnost. Společnost Rytmus Benešov, 

o.p.s. byla zapsána dne 21. května 2007 do rejstříku obecně prospěšných společností 
vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 494. 

� Sídlo: Mezihoří 16, 256 01 Benešov 
� Provozovna: Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov 
� IČ: 27903508 
� Bankovní spojení: Číslo účtu: 43-369100247/0100 Komerční banka, a.s. se sídlem 

Praha1, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, provozovna Benešov 
� Zakladatel: je občanské sdružení Rytmus se sídlem Praha 2, Bruselská 16.  
� Správní rada: Mgr. Pavla Baxová, Mgr. Milada Vondráčková, Leoš Vích. Správní rada 

je statutárním orgánem společnosti. Za společnost jsou oprávněni jednat a 
podepisovat se vždy dva členové správní rady společně.  

� Dozorčí rada: Ing. Alfred Richter, Michaela Oupická, DiS., Mgr. Zuzana Bajerová. 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.  

� Ředitelka: Ing. Pavlína Hradečná. Ředitelka je jmenována správní radou společnosti 
a je zplnomocněna k jednání za společnost.  

 



 2

2. O společnosti 
  
2.1 Poslání 
Posláním společnosti Rytmus Benešov, o.p.s. je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní 
zapojení a seberealizaci, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.  
 
2.2 Principy 

� Občanský přístup 
Naše práce vychází z toho, že lidé s postižením jsou rovnoprávnými  občany a 
směřuje k tomu, aby měli srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními.  

� Běžné zdroje 
Umožňujeme našim uživatelům přístup k běžným zdrojům (škola, zaměstnavatelé, 
úřady a jiné instituce) a podporujeme je v jejich využívání.  

� Individuální přístup ke každému člověku 
Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách i schopnostech. Vycházíme 
z jeho představ a možností. Služby přizpůsobujeme lidem nikoli naopak. Naše činnost 
je postavena na individuální podpoře.  

� Důraz na kvalitu 
Důraz klademe na kvalitu poskytovaných služeb a rovnocenný přístup. Služby 
poskytují kvalifikovaní pracovníci s odborným vzděláním.  

� Aktivní přístup uživatele 
Uživatele, případně jeho blízké okolí, zapojujeme do aktivní spolupráce, podporujeme 
je v samostatnosti, rozhodování se a nezávislosti na službě. 

 

2.3 Cílové skupiny  
Uživateli našich služeb mohou být: 

� lidé se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, převážně však s mentálním 
postižením  

� lidé, kteří potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání 
a udržení si zaměstnání  

� lidé, kteří hledají nebo chtějí hledat zaměstnání v běžných podmínkách 
Poskytované služby jsou určeny převážně lidem s mentálním postižením. 
Naše organizace je tu dále pro:  

� rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů našich služeb  
� zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo mají zájem zaměstnat osoby z naší cílové 

skupiny 
� odbornou i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku integrace lidí se zdravotním 

nebo sociálním znevýhodněním do běžné společnosti 
 
2.4 Poskytované služby  

� sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání 
� tranzitní program ze školy do práce 
� pracovní rehabilitace 
� vzdělávací aktivity 
� poradenská činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním 

 
3. Činnost v roce 2007  
 
Ode dne zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností (21.5.2007) do 31.12.2007 
neposkytovala společnost Rytmus Benešov, o.p.s. žádné služby. 
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4. Zpráva o hospodaření – účetní uzávěrka 
 
4.1 Rozvaha 
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4.2 Výkaz zisku a ztráty 
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4.3 Příloha 
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5. Kontakty 
 
Sídlo: Mezihoří 16, 256 01 Benešov 
Provozovna: Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov 
Tel.: 317 742 742 
E-mail: benesov@rytmus.org 
 
Kontaktní osoba – ředitelka společnosti: Ing. Pavlína Hradečná, tel. 777 945 380, 
pajah@rytmus.org 
 
6. Poděkování 
 
Děkujeme všem, kdo nám v roce 2007 vycházeli vstříc a podporovali nás při zakládání naší 
obecně prospěšné společnosti Rytmus Benešov.  


