


















Rytmus Benešov, o.p.s.
V roce 2009 využilo služby celkem 107 osob, z èehož 76 osob  v Benešovì a        
31 osob v Kutné Hoøe. S 52 uživateli byla uzavøena dohoda o poskytování služby v 
rámci nìkterého z programù, ostatní využili možnost krátkodobého poradenství 
nebo byli na konci roku evidovaní jako zájemci o službu. Zvýšený zájem o 
poskytovanou službu jsme zaznamenali zejména na pracovišti  v Benešovì, které 
evidovalo na konci roku  23 nových zájemcù o službu. 

 

U pøevážné vìtšiny 
uživatelù služby došlo k výraznému pozitivnímu posunu v dovednostech 
souvisejících s využívání bìžných zdrojù spoleènosti a uplatòováním svých práv. 
Celkem 22 uživatelù služby nalezlo v roce 2009 pracovní uplatnìní v bìžných 
podmínkách. 

Nácvik dovedností probíhal nejen individuálnì, ale také skupinovì v rámci tzv. Job 
klubù pro uživatele služby a zájemce o službu. V  roce 2009 jsme zrealizovali 
celkem 24 tìchto skupinových setkání, 12  v Benešovì a 12 v Kutné Hoøe.  

Podporované zamìstnávání je urèeno uživatelùm v produktivním vìku.

Služby v rámci tohoto programu využilo celkem 49  osob. 
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Rytmus Benešov, o.p.s.
PRACOVNÍ REHABILITACE metodou podporované zamestnávání
V roce 2009 jsme uspìli ve veøejné zakázce Realizace poradenských èinností       
a provádìní bilanèní diagnostiky pro uchazeèe o zamìstnání - “Poradenské 
èinnosti a pracovní rehabilitace”, jejímž zadavatelem byl Úøad práce v Kutné Hoøe.
V dubnu 2009 jsme tedy mohli s Úøadem práce uzavøít Rámcovou smlouvu            
o provedení poradenské èinnosti - Pracovní rehabilitace a zahájit spolupráci. 

V prùbìhu roku 2009 byly uzavøeny celkem 3 Dohody o provedení pracovní 
rehabilitace. 

Termíny realizace jednotlivých pracovních rehabilitací: 
26.10.2009 - 31.8.2010
23.11.2009 - 31.3.2010
23.11.2009 - 30.6.2010
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Povolení ke 
zprostøedkování 
zamìstnání: 
èj: 2009/9433-422/3, 
platnost: 3.4.2009 - 3.4.2012 
 

Pracovní rehabilitace - 
kontaktní osoba:  

Mgr.Kateøina Hájková 
773 391 190
kate.h@rytmus.org
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Rytmus Benešov, o.p.s.
PACIFIK II 
Období realizace: èervenec 2008 – èerven 2010 
Popis projektu: 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 práce. 
Hlavními aktivitami projektu 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). 
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2009REALIZOVANÉ PROJEKTY  
Pacifik II 

Blokový grant pro NNO NROS,   
CZ 0004 – 2.výzva, 
Zlepšení života v komunitách 
prostøednictvím aktivit a služeb 
NNO

Podpoøeno grantem z Islandu,  
Lichtenštejnska  a Norska            
v rámci  Finanèního mechanismu 
EHP a Norského finanèního 
mechanismu prostøednictvím 
Nadace rozvoje obèanské 
spoleènosti.
 















Rytmus Benešov, o.p.s.
Rozvaha
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AKTIVA 

stav k 1.1.2009 

v tis. Kè 

stav k 31.12.2009 

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 dlouhodobému majetku 

celkem 
0 0 

Krátkodobý majetek celkem  519 381 

Zásoby celkem  0 0 

Pohledávky celkem  34 56 

Krátkodobý finanèní majetek celkem 485 70 

Jiná aktiva celkem  0 255 

AKTIVA CELKEM  519 381 

 



Rytmus Benešov, o.p.s.
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PASIVA 

stav k 1.1.2009 

v tis. Kè 

stav k 31.12.2009 

v tis.Kè 

Vlastní zdroje celkem   0 -246 

Jmìní celkem  0 0 

Výsledek hospodaøení celkem 0 -246 

Cizí zdroje celkem   520 627 

Rezervy celkem   0 0 

Dlouhodobé závazky celkem 34 42 

Krátkodobé závazky celkem 486 565 

Jiná pasiva celkem  0 20 

PASIVA CELKEM  520 381 

 



Rytmus Benešov, o.p.s.
Výkaz zisku a ztráty
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NÁKLADY 

stav k 31.12.2009 

v tis.Kè 

Spotøebované nákupy celkem   62 

Služby celkem  469 

Osobní náklady celkem 2 153 

Danì a poplatky celkem  14 

Ostatní náklady celkem  35 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem  
0 

Poskytnuté pøíspìvky celkem 0 

Daò z pøíjmù celkem 0 

NÁKLADY CELKEM  2 733 

 

VÝNOSY 
stav k 31.12.2009 

v tis.Kè 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 118 

Zmìna stavu vnitroorganizaèních zásob 

celkem 
0 

Aktivace celkem 0 

Ostatní výnosy celkem 1 050 

Tržby z prodeje majetku, zúèt.rezerv a 

opravných položek 
0 

Pøijaté pøíspìvky celkem 15 

Provozní dotace celkem  1 304 

VÝNOSY CELKEM  2 487 

 

Výsledek hospodaøení po zdanìní -246 

 





Rytmus Benešov, o.p.s.
ÚCETNÍ AUDIT 
Nezávislý úèetní audit provedl Ing. František Meierl, auditor è.o.1160. 
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Rytmus Benešov, o.p.s.
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Rytmus Benešov, o.p.s.
Zdroje financování
Èinnost organizace je závislá na podpoøe dotaèních a grantových programù. 
Dùležité jsou také finanèní a materiální dary a služby poskytnuté drobnými dárci.
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2009 v èíslech tis.Kè 

MPSV ÈR  1 050 

Støedoèeský kraj – Odbor sociálních vìcí 70 

Obec - Mìsto Benešov 18 

Obec – Mìsto Kutná Hora 14 

Úøad práce Benešov 25 

Úøad práce Kutná Hora  84 

Prostøedky ze Strukturálních fondù EU – 

Blokový grant, 2.výzva  
1 202 

Firemní a individuální dárci 15 

Vlastní zdroje 9 

Krátkodobé úvìry 246 

CELKEM  2 733 

 



Rytmus Benešov, o.p.s.

Firemní a individuální dárci: 
BAEST, a.s./ BEST, s.r.o./ Eltsen, a.s./ Jan Proskovec/ Auto Michálek, s.r.o./      
Jobi Energo, s.r.o./ Týdeník Jiskra/ Rádio Blaník
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Rytmus Benešov, o.p.s.
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Rytmus Benešov, o.p.s.
Vìøíme, že rok 2010 pøinese stabilnìjší období, ve kterém budeme moci i nadále 
realizovat službu sociální rehabilitace v obou jejích programech (Podporované 
zamìstnávání, Tranzitní program), vzdìlávací aktivity a pokraèovat ve spolupráci 
s Úøadem práce v Kutné Hoøe pøi zajištìní pracovní rehabilitace. Budeme i nadále 
podporovat skupiny Sebeobhájcù a svými aktivitami pøispívat k osvìtì odborné     
i širší veøejnosti. 

K 30.6.2010 ukonèíme realizaci projektu Pacifik II a zároveò vynikající 3letou  
spolupráci s Nadací rozvoje obèanské spoleènosti. 

Zahájíme 2 nové projekty: 
 - vytvoøení vzdìlávacího modulu pro osoby peèující o osobu blízkou 

(doba realizace: 1.5.2010 - 30.4.2012)
 - revize a dopracování systému vnitøní metodiky organizace

(doba realizace: 1.7.2010 - 31.12.2011)

Rytmus školí

Rytmus zvyšuje kvalitu

2009CO PRINESE ROK 2010    ?
Projekt CZ.1.04/3.1.03/45.00140 
Rytmus školí - vytvoøení 
vzdìlávacího modulu pro osoby 
peèující o osobu blízkou a 
projekt CZ.1.04/3.1.03/45.00037 
Rytmus zvyšuje kvalitu - revize 
a dopracování systému vnitøní 
metodiky organizace je 
financován z prostøedkù ESF 
prostøednictvím Operaèního 
programu Lidské zdroje a 
zamìstnanost a státního 
rozpoètu ÈR. 
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Rytmus Benešov, o.p.s.
Èinnost Rytmus Benešov, o.p.s. je podpoøena z prostøedkù státního rozpoètu Èeské 
republiky, Blokového grantu NROS, Evropského sociálního fondu EU a rozpoètù Mìsta 
Benešov a Mìsta Kutná Hora. 

© Rytmus Benešov, o.p.s. 
Benešov, èerven 2010
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