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Milí pøátelé, pøíznivci a uživatelé služeb, kolegové, dárci i další ètenáøi,
pøedkládáme Vám výroèní zprávu za rok 2008. Pøinášíme Vám informace o tom, kdo jsme,
co dìláme, pro koho a proè, kolik nás to stojí a kde na to bereme peníze.
Velice si vážím pøíležitosti pracovat pro organizaci, která se snaží uvádìt do života myšlenky
v duchu úvodního, bezmála sto let starého citátu. Rok 2008 pøinesl naší “ópéesce” mnoho
významných událostí. Za nejvìtší z nich považuji zahájení samostatné èinnosti organizace a
také otevøení nového (potøebného a žádaného) pracovištì v Kutné Hoøe.
K výsledkùm našeho loòského snažení pøispìlo jistì i dostateèné finanèní zajištìní a to
zejména díky dvìma navazujícím projektùm financovaným z blokového grantu NROS a díky
pøekvapivì vysoké provozní dotaci z MPSV.
Dìkuji všem kolegyním za nasazení, tvoøivost a výbornou práci, díky které se nám podaøilo
nejen zahájit, ale také bohatì rozvinout èinnost samostatné organizace, jak je patrné
z obsahu zprávy. Dìkuji také správní radì, která nás v naší práci podporuje a citlivì
usmìròuje.
V Benešovì, 3.6.2009
Pavlína Hradeèná, øeditelka spoleènosti
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1. Kdo jsme
Z ákladní ú daje
Vznik obecnì p rosp ì š né sp oleènosti
Spoleènost Rytmus Benešov, o.p.s. byla zapsána dne 21. kvìtna 2007 do rejstøíku obecnì
prospìšných spoleèností vedeného u Mìstského soudu v Praze v oddílu O, vložce èíslo 494.
Zakladatelem spoleènosti je obèanské sdružení Rytmus se sídlem Praha 2, Bruselská 16.
Spoleènost je založena na dobu neurèitou.

Sídlo a p rovozovny sp oleènosti
Sídlo: Mezihoøí 16, 256 01 Benešov
P rovozovna B eneš ov: Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov (Piaristická kolej)
P rovozovna Kutná H ora: Benešova 70/2, 284 01 Kutná Hora (areál úøadu práce)

Sp rávní rada
Slož ení sp rávní rady : Mgr. Pavla Bax ová, Mgr. Milada Vondráèková, Leoš Vích. Pan Leoš
Vích byl losem stanoven jako èlen správní rady, kterému konèí funkèní období po prvním roce
èinnosti. Zakladatel využil své zákonné možnosti a jmenoval dne 2.6.2008 Leoše Vícha
za èlena správní rady i pro následující funkèní období.
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Správní rada je statutárním org ánem spoleènosti. Za spoleènost jsou oprávnìni jednat
a podepisovat se vždy dva èlenové správní rady spoleènì. Správní rada zasedá minimálnì
dvakrát roènì.
Z asedání sp rávní rady v r. 2008:
§
2.1.2008 (schválení statutu spoleènosti, schválení zøízení poboèky v Kutné Hoøe)
§
4.12.2008 (zhodnocení èinnosti za rok 2008, stanovení termínu zveøejnìní
výroèní zprávy
Správní rada jmenuje a odvolává øeditele spoleènosti a dohlíží na jeho èinnost.
Ø editelka Ing. Pavlína Hradeèná je zplnomocnìna k jednání za spoleènost.

Dozorèí rada
Slož ení Dozorèí rady : Ing. Alfred Richter, Michaela Oupická, DiS., Mgr. Zuzana Bajerová.
Ing. Alfred Richter byl losem stanoven jako èlen dozorèí rady, kterému konèí funkèní období
po prvním roce èinnosti. Zakladatel využil své zákonné možnosti a jmenoval dne 2.6.2008
Ing. Alfreda Richtera za èlena dozorèí rady i pro následující funkèní období.
Dozorèí rada je kontrolním org ánem spoleènosti. J ejím úkolem je zejména kontrolovat
správnost úèetnictví, pøezkoumávat roèní úèetní závìrku a dohlížet na to, aby èinnost
spoleènosti byla v souladu s právními pøedpisy, zakládací listinou a statutem.
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Náš tým v roce 2008
P racoviš tì v B eneš ovì
Kmenové p racovnice:
Ing . P avlína H radeèná – øeditelka spoleènosti
B c. Lucie Králová - zástupkynì øeditelky, vedoucí pracovištì v Benešovì. Má také
na starosti projekt Pacifik II, stará se o webové stránky a je metodièkou organizace.
Eva Šindeláøová Krejèová – pracovní konzultantka. Má na starosti práci
se zamìstnavateli, pøípravu akcí pro veøejnost a hledání sponzorù a dárcù.
B c. P avla F leischhansová - pracovní konzultantka. Má na starosti Tranzitní program,
komunitní plánování a administrativní podporu.
J itka R ù ž ièková pracovní konzultantka. Má na starosti fotodokumentaci.
J itka Mihaliaková, DiS. - pracovní konzultantka. Má na starosti vzdìlávací kursy
pro uživatele a stará se o didaktické pomùcky a materiály.
B c. J itka Marková - byla pracovní konzultantkou. Odvedla velký kus práce v projektu
Pacifik, významnì se podílela zejm. na øešení diskriminaèního jednání posudkového lékaøe
v Kutné Hoøe.
Ex terní sp olup racovníci:
B c. Lenka B aldová – pracovní asistentka. Má na starosti skupiny sebeobhájcù a knihovnu.
Eva Drbohlavová – pracovní asistentka
P etra Milsimerová - pracovní asistentka. J e lektorkou kursu Hospodaøení s penìzi.
Dag mar P odrouž ková – pracovní asistentka, zejména v tranzitním programu
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Václav Vilímek – autor a správce webových stránek
Andrea È echová, DiS. – byla pracovní konzultantkou. Pracovala u nás jen krátce.
J ohana Klasová - byla pracovní asistentkou
Mg r. Z uzana B ajerová – byla konzultantkou k novele zákona o zamìstnanosti v projektu
Pacifik
Ondøej H orvát – byl hodnotitelem v soutìži Stejná šance – Zamìstnavatel 2008

P racoviš tì v Kutné H oøe
Mg r.Kateøina H ájková - vedoucí pracovištì v Kutné Hoøe, pracovní konzultantka. J e pro
nás významnou posilou.
J aroslava Vanèurová - pracovní konzultantka. Úspìšnì se nauèila zvládnout novou práci.
P etra J iráková - pracovní asistentka
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2. Co dì láme, p ro koho a p roè
P oslání
Posláním spoleènosti Rytmus Benešov, o.p.s. je umožnit lidem se znevýhodnìním aktivní
zapojení a seberealizaci, zejména pøi vzdìlávání a pracovním uplatnìní v bìžném prostøedí.

P rincip y naš í p ráce
Obèanský p øístup
Naše práce vychází z toho, že lidé se znevýhodnìním jsou rovnoprávnými obèany a smìøuje
k tomu, aby mìli srovnatelné možnosti a podmínky s ostatními.

Vy už ívání bì ž ných zdrojù
Umožòujeme našim uživatelùm pøístup k bìžným zdrojùm (škola, zamìstnavatelé, úøady
a jiné instituce) a podporujeme je v jejich využívání.

Individuální p øístup ke kaž dé mu èlovì ku
Každý èlovìk je jedineèný ve svých potøebách i schopnostech. Vycházíme z jeho pøedstav
a možností. Služby pøizpùsobujeme lidem nikoli naopak. Naše èinnost je postavena
na individuální podpoøe.
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Dù raz na kvalitu
Klademe dùraz na kvalitu poskytovaných služeb a rovnocenný pøístup. Služby poskytují
kvalifikovaní pracovníci s odborným vzdìláním.

Aktivní p øístup už ivatele
Uživatele (a pøípadnì i jeho blízké okolí) zapojujeme do aktivní spolupráce, podporujeme
je v samostatnosti, rozhodování se a nezávislosti na službì.

P osky tované obecnì p rosp ì š né služ by
Sociální služ by
Organizace je zaregistrována v registru poskytovatelù sociálních služeb jako poskytovatel
sociální rehabilitace. Èíslo registrace sociální služby (identifikátor): 6318138.
Uživatelùm nabízíme dva základní programy sociální rehabilitace: Podporované
zamìstnávání a Tranzitní program.
P odp orované zamì stnávání je urèeno uživatelùm v produktivním vìku. C ílem služby
je pomoci lidem se znevýhodnìním na trhu práce najít a udrž et si zamì stnání v
bì ž né m p rostøedí.
Tranzitní p rog ram „ Z e š koly do p ráce“ je urèen pro mladé lidi se znevýhodnìním, kteøí
bìhem 1-2 let skonèí školní docházku. J edná se o komplex aktivit usnadòujících mladému
èlovìku se znevýhodnìním pøechod ze školního do pracovního prostøedí.

9

www.benesov.rytmus.org

P racovní rehabilitace
V roce 2008 probíhaly pøípravy na zahájení realizace pracovní rehabilitace ve spolupráci
s Úøadem práce v Kutné Hoøe. Pøedpokládáme, že pracovní rehabilitaci zahájíme ve druhém
pololetí roku 2009.

Vzdì lávací aktivity
V roce 2008 jsme nabídli našim uživatelùm dva vzdìlávací kursy:
Z ákladní obsluha P C - 3 absolventi
H osp odaøení s p enì zi – zkušební bìh, 1 absolvent

Dop lò ková èinnost
V roce 2008 nerealizovala organizace žádnou doplòkovou èinnost.

Naš e aktivity v roce 2008
Pracovištì Rytmus Benešov provozuje svoji èinnost od listopadu r. 2003, pùvodnì jako jedna
z poboèek o.s. Rytmus. Od 1.1.2008 jsme svým zøizovatelem - o.s. Rytmus – byli
vypuštìni do svìta neziskovek jako samostatná org anizace Rytmus Benešov, o.p.s.
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Po celou dobu fungování v Benešovì je naší hlavní èinností poskytování služby sociální
rehabilitace osobám se znevýhodnìním, pøevážnì s mentálním postižením. Služby jsou
poskytovány v prostorách organizace i v pøirozeném prostøedí uživatele - podle potøeby,
na základì individuálního plánu uživatele. J edná se pøevážnì o individuální práci
s uživatelem, kterou vhodnì doplòuje skupinová práce. C ílem služby je zejména zvyšování
samostatnosti v dovednostech, které vedou k sociálnímu zaèleòování uživatele.
V roce 2008 využilo služeb naší organizace 7 5 osob, což odpovídá kapacitì zaøízení. Z toho
se 44 uživateli byla uzavøena dohoda o poskytování služby, ostatní využili možnost
krátkodobého poradenství, rozhodují se, zda chtìjí služby využít nebo se k podpisu dohody
o poskytování služby pøipravují. Do zamì stnání nastoup ilo celkem 22 už ivatelù .
V organizaci probìhlo 10 individuálních odborných prax í studentù SŠ , VoŠ a VŠ .
Kromì bìžné èinnosti jsme v prùbìhu roku realizovali i nìkteré další aktivity. Nejdùležitìjší
z nich shrnuje následující odstavec.

Krok za krokem rokem 2008
Leden

§
Podaøilo se nám obhájit znaèku „Podporované zamìstnávání – vynikající kvalita“.
Znaèka je zaøazena do vládního programu Èeská kvalita.
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Ú nor

§
V
Kutné Hoøe jsme odhalili diskriminaèní pøístup posudkového lékaøe
k uživatelùm našich služeb.
§
Zahájili jsme vynikající spolupráci s Úøadem práce v Kutné Hoøe.

B øezen

§
Zahájili jsme prezentace zamìøené na pracovní uplatnìní lidí s mentálním
postižením, které jsme postupnì uskuteènili v 5ti zaøízeních ústavní péèe
na Benešovsku a Kutnohorsku. Zaznamenali jsme zde velký zájem o naše služby.
Díky, Honzo!
§
Probíhalo vyhodnocování soutìže Stejná šance – Zamìstnavatel 2008. Smyslem
akce je zejména ocenìní zamìstnavatelù, kteøí prokázali mimoøádný pøístup
k zamìstnancùm se znevýhodnìním. Díky, Ondøeji!

Duben

§
V aule benešovského gymnázia byl slavnostnì vyhlášen „Zamìstnavatel roku“.
Potìšilo nás, že vítìz soutìže - firma Aksamite, s.r.o. uspìla a „zvítìzila“
i v celostátním kole soutìže. Díky, Evo!
§
Probìhlo jednání neziskových organizací Benešovska s Mìstem Benešov
o možnostech èerpání prostøedkù z ROP (plánovaná rekonstrukce bývalých
kasáren).

Kvì ten

§
K naší velké radosti jsme spustili
nové
www.benesov.rytmus.org. Díky, Lucko a Vašku!
§
Zahájili jsme 3. bìh kursu „Základní obsluha PC “.

webové

stránky

–
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È erven

§
Èeská televize odvysílala reportáž v poøadu Reportéøi ÈT, která si vzala na mušku
diskriminaèní pøístup posudkového lékaøe v Kutné Hoøe k uživatelùm našich
služeb. Díky, J itko!
§
Ukonèili jsme úspìšný projekt Pacifik I (podpoøený prostøednictvím blokového
grantu NROS). Díky, Zuzko!
§
Zakonèili jsme 3. bìh kursu „Základní obsluha PC “, frekventanti kursu pøevzali
osvìdèení.
§
Probìhla úspìšná prezentace Tranzitního programu v ZŠ a PŠ v Konopiš ské ulici
v Benešovì spojená s neformální diskusí s rodièi a blízkými uživatelù našich
služeb. Díky, Pavlo a Dášo!

È ervenec
Srp en
Z áøí

§
Zahájili jsme projekt Pacifik II (podpoøený prostøednictvím blokového grantu
NROS, 2. výzva).

§
Zaèali jsme pracovat na zprovoznìní nového pracovištì v Kutné Hoøe.
§
Rozšíøili jsme náš pracovní tým.
§
Probìhlo jednání na ústøedí ÈSSZ. Tématem bylo øešení problematiky
pøehodnocování invalidních dùchodù klientù ústavní péèe.
§
Pøipojili jsme se k mezinárodní akci „Týden pro inkluzi“. Ve vestibulu polikliniky
v Benešovì se uskuteènila výstava fotografií z prùbìhu našich služeb
a v Benešovském deníku probìhl on-line rozhovor s øeditelkou organizace.
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Ø íjen

§
Zahájili jsme první zkušební bìh kursu „Hospodaøení s penìzi“. Díky, Petro!
§
Zaèaly se scházet skupiny Sebeobhájcù, což jsou lidé pøevážnì s mentálním
postižením, kteøí se uèí prakticky zacházet se svými obèanskými právy
a povinnostmi. Díky, Lenko!

Listop ad

§
V Benešovì jsme se (v rámci budovy) pøestìhovali do vìtších, svìtlejších
a útulnìjších kanceláøí.
§
Oslavili jsme 5 let fungování v Benešovì. Pøi té pøíležitosti probìhla široká
prezentace v médiích.

P rosinec

§
Zúèastnili jsme se Konference poskytovatelù sociálních služeb Støedoèeského
kraje.
§
Pro své uživatele a pøíznivce jsme uspoøádali tradièní a oblíbené „Vánoèní dílny“.
Díky, J itko, Evo a J itko!
§
Oficiálnì jsme otevøeli nové pracovištì v Kutné Hoøe, kde probìhl Den
otevøených dveøí. Díky, Katko, J arko a Petro!
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P rojekty
S.U .P .R .
Období realizace: èerven 2007 – srpen 2008. Z droje financování: C IP EQ UAL,
tématická priorita 9.1. Zlepšování zamìstnanosti, opatøení 1.1. Zlepšování pøístupu
a návratu na trh práce pro osoby obtížnì integrovatelné v oblastech C íle 1, Akce 3.
Projekt navazoval na projekt Podporované zamìstnávání pro sociálnì odpovìdné firmy,
realizovaný o.s. Rytmus. Klíèovými aktivitami projektu bylo uspoøádání soutìže STEJ NÁ
Š ANC E – Zamìstnavatel 2008, úprava a provoz portálu www.stejnasance.cz , organizace
semináøù pro zamìstnavatele, provedení Auditù pøíležitostí pro podporované zamìstnávání
ve firmách a organizace J ob klubù pro uživatele služby podporované zamìstnávání.
Naše organizace se projektu úèastnila v roli p artnera.

P acifik
Období realizace: èerven 2007 – èerven 2008. Z droje financování: Nadace rozvoje
obèanské sp oleènosti, Blokový grant pro NNO finanèních mechanismù EHP/Norska
(Zlepšení života v komunitách prostøednictvím aktivit a služeb NNO), MPSV
Z ámì rem p rojektu bylo zmìnit situaci osob - nositelù plného invalidního dùchodu podle
§ 39, pís. a) zákona è. 155/1995 sb. O dùchodovém pojištìní prostøednictvím novely zákona
o zamìstnanosti. Projekt probíhal prostøednictvím spolupráce s konkrétním domovem
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pro osoby se zdravotním postižením ve Støedoèeském kraji – Domovem Iváò, kde vìtšinu
obyvatel tvoøí právì nositelé tohoto typu invalidního dùchodu. Zároveò probíhala spolupráce
také se skupinou sebeobhájcù (tj. lidí s postižením, kteøí mluví sami za sebe a snaží
se s pomocí ostatních odborníkù prosadit zájmy osob s postižením). Dále se projekt
realizoval ve spolupráci s pøíslušnými Úøady práce a v nìkolika dalších domovech pro osoby
se zdravotním postižením ve Støedoèeském kraji, kde žijí znevýhodnìní lidé, diskriminovaní
ve svém pøístupu k práci. Projekt tak reagoval na výzvu k vytvoøení dílèích zmìn/opatøení
v prioritì Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu. Souèástí projektu byla
i pøíprava skupiny sebeobhájcù k vystoupení na ÚP s cílem prosadit zmìnu ve vnímání tìchto
lidí spoleèností, pøekonání pøedsudkù v možnostech jejich uplatnìní na pracovním trhu.
Cílovou skup inou p rojektu byly osoby s mentálním postižením, které dlouhodobì žijí
v ústavní péèi. U tìchto lidí lze sledovat mnohostrannou diskriminaci pøi využívání bìžných
zdrojù a porušování práv a to zejm. omezení ze strany lékaøské posudkové služby, omezení
vyplývající ze zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm a omezení pøi registraci na úøadu
práce. Uvedené oblasti diskriminace a porušování práv byly v projektu Pacifik postupnì
odkrývány a podrobnì monitorovány. Získaný materiál posloužil jako východisko
pro realizaci projektu Pacifik II.
Naše organizace byla p øíjemcem finanèní podpory, realizátorem a koordinátorem
projektu.
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P acifik II
Období realizace: èervenec 2008 – dosud.
Z droje financování: Nadace rozvoje obèanské spoleènosti, Blokový grant pro NNO
finanèních mechanismù EHP/Norska (Zlepšení života v komunitách prostøednictvím aktivit
a služeb NNO), MPSV
Zámìrem projektu Pacifik II je reagovat na konkrétní potøeby uživatelù služeb (zejm.
potøeba integrace a odstranìní projevù diskriminace, které byly sledovány a systematicky
zaznamenávány v prùbìhu projektu Pacifik. Projekt tak reaguje na výzvu v prioritì Posílení
lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu. Hlavní cílovou skupinou jsou obyvatelé
Domovù pro osoby se zdravotním postižením, které byly zapojeny do aktivit projektu Pacifik
- lidé s mentálním postižením, kteøí dlouhodobì žijí v ústavním zaøízení a chtìjí pracovat na
bìžném pracovišti. U tìchto lidí lze sledovat diskriminaci pøi využívání bìžných zdrojù a to
zejm. omezení ze strany lékaøské posudkové služby, omezení vyplývající ze zbavení
zpùsobilosti k právním úkonùm a omezení pøi registraci na úøadu prác
H lavními aktivitami p rojektu je zejm. systematické individuální øešení situace
jednotlivých znevýhodnìných obyvatel Domovù a dále podpora vytvoøení místních skupin
sebeobhájcù (tj. lidí s postižením, kteøí mluví sami za sebe a snaží se s pomocí ostatních
odborníkù prosadit zájmy osob s postižením). Souèástí projektu je i systematická
komunikace s pracovníky zúèastnìných veøejných institucí (úøad práce, referát lékaøské
posudkové služby, opatrovníci,...) s cílem využít možnosti platné legislativy, prosazovat
zmìnu ve vnímání lidí s mentálním postižením a pøekonávat pøedsudky v možnostech
uplatnìní tìchto lidí na pracovním trhu. J edním z hlavním pøínosù projektu je rozšíøení
kapacity a územní pùsobnosti poskytovaných služeb – posílení pracovištì v Benešovì
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a vytvoøení nového pracovištì v Kutné Hoøe a to jako odezva na potøeby a zájem klientù
o poskytované služby.
Naš e org anizace je p øíjemcem finanèní podpory, realizátorem a koordinátorem
projektu.

P odì kování za dobrou sp olup ráci
o.s. Rytmus
Rytmus C hrudim, o.p.s.
Rytmus Liberec, o.p.s.
ÚP Kutná Hora
ÚP Benešov
Mìsto K. Hora
Mìsto Benešov
Posázaví, o.p.s.
DÚSP Tloskov
Domov Iváò
Domov Barbora
Domov Na Hrádku
IC SS Odlochovice
o.s. Villa Vallila, komunitní dùm
Diakonie ÈC E Vlašim, azylový dùm
ZŠ a PŠ Benešov

Mgr. Strupková
OSSZ Benešov
Knihovna a Infocentrum Èerèany
Obec Èerèany
Týdeník J iskra
Rádio Blaník
Benešovský deník
Firma J an Proskovec
Ing.arch. J an Š paèek
J obi Energo, s.r.o.
... a další
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U ž ivatele naš ich služ eb v roce 2008 zamì stnali:
Benea, s.r.o. – Benešov - pomocné pekaøské práce
Èlovìk zpìt k èlovìku o.s. – Samopše - pomocná síla v kuchyni, pomocná síla
v prádelnì, pomocné ergoterapeut. práce, pomocné práce
Firma Martin Jirkù – Benešov - tøídìní druhotných surovin
Kaufland ÈR,v.o.s. - OD Benešov - roznos firemních letákù, práce v lahvárnì,
manipulace se zbožím
Metaz a.s. - Týnec nad Sázavou - máèení jader, manipulace s vozíky
OBI Roztyly - prodavaè v metrovém zboží
Restaurace Na Pohoøí - Zruè nad Sázavou - pomocné práce v kuchyni
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3. Kolik nás to stojí
Naš e hosp odaøení
V roce 2008 hospodaøila naše organizace s rozpoètem 2 555 000,- Kè. Úèetní závìrka byla
pøezkoumána schválena dozorèí radou organizace - nebyly shledány žádné nedostatky.
Poté byla úèetní závìrka schválena správní radou.
Úèetní závìrka byla dále ovìøena nezávislým auditorem a nebyly shledány žádné
nedostatky v hospodaøení organizace.

Ú èetní závì rka
Úèetnictví organizace zpracovává ex terní úèetní firma Uniprompt, s.r.o. se sídlem Nádražní
2040, 256 01 Benešov, IÈ 46348115.
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R ozvaha
stav k 1.1. 2008
v tis. Kè

stav k 31.12. 2008
v tis. Kè

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

Dlouhodobý finanèní majetek celkem

0

0

Oprávky k dlouhod. majetku celkem

0

0

Krátkodobý majetek celkem

0

485

Zásoby celkem

0

0

Pohledávky celkem

0

0

Krátkodobý finanèní majetek celkem

0

485

J iná aktiva celkem

0

0

AKTIVA CELKEM

0

485

AKTIVA
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stav k 1.1. 2008
v tis. Kè

stav k 31.12. 2008
v tis. Kè

Vlastní zdroje celkem

0

0

J mìní celkem

0

0

Výsledek hospodaøení celkem

0

0

Cizí zdroje celkem

0

485

Rezervy celkem

0

0

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

Krátkodobé závazky celkem

0

485

J iná pasiva celkem

0

0

AKTIVA CELKEM

0

485

P ASIVA
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Výkaz zisku a ztráty
NÁKLADY

stav k 31.12. 2008
v tis. Kè

Spotøebované nákupy celkem

203

Služby celkem

543

Osobní náklady celkem

1 767

Danì a poplatky celkem

12

Ostatní náklady celkem

30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

0

Poskytnuté pøíspìvky celkem

0

Daò z pøíjmù celkem

0

NÁKLADY CELKEM

2 555
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VÝNOSY

stav k 31.12. 2008
v tis. Kè

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

0

Zmìny stavu vnitroorganizaèních zásob celkem

0

Aktivace celkem

0

Ostatní výnosy celkem

1 050

Tržby z prodeje majetku, zúèt. rezerv a opravných položek celkem

0

Pøijaté pøíspìvky celkem

5

Provozní dotace celkem

1 500

VÝNOSY CELKEM

2 555

Ú èetní audit
Nezávislý úèetní audit provedl Ing. František Meierl, auditor è.o. 1160.
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4. Kde na to bereme p eníze
Z droje financování
Naši èinnost bychom nemohli realizovat bez finanèní podpory dotaèních a grantových
programù. Dùležité jsou pro nás i finanèní a materiální dary a služby poskytnuté drobnými
dárci. J ednotlivé zdroje financování jsou uvedeny v následující tabulce:

Z droje financování 2008 v èíslech
Støedoèeský kraj - Odbor soc. vìcí
MPSV ÈR

tis. Kè
0
1 050

Obec - Mìsto Kutná Hora

0

Obec - Mìsto Benešov

10

Úøad práce Benešov

0

Úøad práce Kutná Hora

0

Prostøedky ze Strukturálních fondù EU Dotace - Blokový grant, 1. výzva, NROS

615

Prostøedky ze Strukturálních fondù EU Dotace - Blokový grant, 2. výzva, NROS

875

Firemní a indiv. dárci

CELKEM

5

2 555
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Zdroje financování 2008
MPSV ÈR
Mìsto Beneš ov
Blok ový grant 1.výzva
Blok ový grant 2.výzva
firemní a indiv.
dárci

P odì kování p atøí firemním a individuálním dárcù m:
J obi Energo, s.r.o.
J an Proskovec
Motoslužby Ø íha
Tomáš Podroužek
Ing.arch. J an Š paèek
Benea s.r.o

Ovocenka – František Ž ahour
Pivovar Ferdinand
Týdeník J iskra
Rádio Blaník
Benešovský deník
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5. Kontaktní ú daje
R y tmus B eneš ov, o.p .s.
Mezihoøí 16, 256 01 Benešov
www.benesov.rytmus.org
www.rytmus.org

P rovozovna B eneš ov
Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov
tel. + 420 317 742 742
E-mail: benesov@ rytmus.org
P rovozovna Kutná H ora
Benešova 70/2, 284 01 Kutná Hora
tel. + 420 950 131 490
E-mail: kutnahora@ rytmus.org
IÈ : 27903508, DIÈ : C Z – 27903508
B ankovní sp ojení
È íslo ú ètu: 43- 36 9 100247 / 0100
Komerèní banka, a.s. se sídlem Praha1, Na Pøíkopì 33, 114 07 Praha 1,
provozovna Benešov
V Benešovì, èerven 2009
Pavlína Hradeèná, øeditelka spoleènosti
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Projekty Pacifik a Pacifik II jsou podpoøeny grantem z Islandu, Lichtenštìjnska
a Norska v rámci Finanèního mechanismu EHP a Norského finanèního mechanismu
prostøednictvím Nadace rozvoje obèanské spoleènosti.

Projekt S.U.P.R. je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpoètem Èeské republiky.

