
 

 
 

 



 

               
 

Slovo úvodem 
 
Milí přátelé,  
opět je před námi příjemná povinnost poohlédnout se za uplynulým rokem a zrekapitulovat 
jej. Byl to rok, který tak trochu připomínal dubnové počasí …  
Začátek roku byl ve znamení pokračujících finančních problémů a nejisté budoucnosti 
organizace. I v tomto nelehkém období se nám však dařilo podporovat lidi s postižením,  
byť v omezené míře, a konferencí v Kutné Hoře přispět k osvětě odborné i širší veřejnosti.  
Na jaře se situace obrátila k lepšímu a my jsme mohli opět podnikat všechny aktivity 
naplno. Úspěšně jsme zakončili dvouletou realizaci projektu Pacifik II a s chutí se pustili  
do realizace dvou nových projektů podpořených v rámci OPLZZ, Evropského sociálního 
fondu. Dařila se nám i pracovní rehabilitace, kterou jsme zajišťovali pro Úřad práce 
v Kutné Hoře.  
Na závěr bych ráda poděkovala všem svým kolegům za jejich dobře odvedenou práci, snahu 
a iniciativu. Velký dík patří i spolupracujícím organizacím, sponzorům, podporovatelům, 
sympatizantům – zkrátka všem, kteří nám v tom uplynulém roce drželi palce. 
Pevně věřím, že se organizaci bude i nadále dařit naplňovat své poslání a cíle.  

Lucie Vilímková, 
 ředitelka 

 
2010 byl rokem nového začátku organizace. V předcházejícím roce organizace získala  
na dotacích 65% z celkových nákladů. Tato finanční mezera se při nejlepší vůli a snaze 
nepodařila ani díky některým sponzorům pokrýt z jiných zdrojů. Na počátku 2010 
v organizaci v každé ze dvou pracovišť zůstala jedna pracovnice. Ostatní pracovnice byly 
v evidenci ÚP a hledaly si jiné zaměstnání. Všichni uživatelé, kteří potřebovali podporu, 
o službu přišli. Nakonec se sled nedobrých zpráv podařilo otočit díky ohromnému 
osobnímu nasazení zbývajících pracovnic, dostatečné míře dotací z veřejného rozpočtu  
a také zahájením nových projektových aktivit, které jsou financovány z ESF. 
Rytmus Benešov se svými zaměstnankyněmi prokázal vysokou míru houževnatosti, 
trpělivosti a osobního nasazení za svou poskytovanou službu a podporu lidem s postižením. 
V této náročné zkoušce obstála nejen organizace, ale také byly prověřeny vztahy 
s partnery. Ti opravdoví dokázali své kvality a podali pomocnou ruku v poslední chvíli. 
Většina pracovnic nastoupila do zaměstnání zpět a služba se začala vracet do potřebných 
kolejí. 

Pavla Fleischhansová, 
vedoucí agentury podporovaného zaměstnávání, pracoviště Benešov 

zastupující ředitelka 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

               
 

Posláním organizace Rytmus Benešov, o.p.s. je podpořit lidi se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním v aktivní zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při vzdělávání 
a pracovním uplatnění v běžném prostředí. 
 

Realizované služby a aktivity 
 
Uživateli našich služeb jsou lidé v produktivním věku se zdravotním nebo sociálním 
znevýhodněním, převážně s mentálním postižením; lidé, kteří potřebují dlouhodobou 
podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si zaměstnání v běžných 
podmínkách. 
 
Uživatelům služby nabízíme tyto programy:  

 podporované zaměstnávání 

 tranzitní program („ze školy do práce / do společnosti) 

 vzdělávací kurzy na zvyšování kompetencí při hledání zaměstnání  

  zajištění pracovní rehabilitace  
 

Dále společnost Rytmus Benešov poskytuje: 

  vzdělávací aktivity 

  poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním 

  publikační a osvětovou činnost na podporu integrace lidí se znevýhodněním 
 

V roce 2010 využilo služby celkem 120 osob (70 osob v Benešově a 50 osob v Kutné Hoře).  
S 18 uživateli byla uzavřena dohoda o poskytování služby v rámci některého z programů, 
ostatní využili možnost krátkodobého poradenství nebo byli na konci roku evidovaní  
jako zájemci o službu - čekatelé. U převážné většiny uživatelů služby došlo k výraznému 
pozitivnímu posunu v dovednostech souvisejících s využíváním běžných zdrojů společnosti 
a uplatňováním svých práv. 
Během roku bylo uskutečněno celkem 6 403 jednotlivých výkonů (jednání),  
z toho 286 jednání se zaměstnavateli. Pracovníci sestavili s uživateli 59 individuálních plánů. 
Celkem 16 uživatelů služby nalezlo pracovní uplatnění v běžných podmínkách (v Benešově 2 
na pracovní smlouvu, 7 na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti; v Kutné 
Hoře 2 na pracovní smlouvu, 1 na dohodu o pracovní činnosti). 
Nácvik dovedností probíhal individuálně, ale také v rámci Job klubů sdílením zkušeností  
a nácvikem ve skupině. V roce 2010 jsme zrealizovali celkem 24 Job klubů, 12 v Benešově  
a 12 v Kutné Hoře.  
 
Tranzitní program 
V roce 2010 jsme znovu obnovili spolupráci s Praktickou školou v Benešově. Se studenty 
řešíme věci nejen kolem vstupu na volný pracovní trh. Zaměřili jsme se také na trénink 
dovedností, které potřebují pro samostatnější každodenní život, jak se zlepšit  
např. v bezpečném cestování, nakupování, úpravě zevnějšku, řešení nečekaných situací, 
společenském chování. 
Společně se studenty, vyučující a pracovníky Rytmus Benešov jsme absolvovali praktické 
nácviky a tréninky, které jsme se studenty rozebírali a domlouvali se, co je třeba dál 
trénovat a zlepšovat. Měli jsme velkou radost z toho, co studenti dokáží sami zvládnout. 



 

               
 

V rámci ucelené spolupráce se daří zapojovat rodiče studentů a setkávat se s nimi, protože 
jsou významnými partnery v podpoře mladých lidí s postižením. 
 
Vzdělávací aktivity na zvyšování kompetencí při hledání zaměstnání  
Začátkem února 2010 se podařilo třem frekventantům úspěšně dokončit akreditovaný 
rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače v rozsahu 80 hodin. 
Do evidence zájemců o kurz Obsluha osobního počítače se postupně zapsali další tři 
uživatelé. I když nebylo v jejich schopnostech absolvovat osnovy a rozsah akreditovaného 
kurzu, rozhodli jsme se jim vyjít vstříc a připravili jsme vzdělávání na míru. Vytvořili jsme 
nový modul vzdělávacího kurzu s názvem Práce s počítačem. Osnovy jsme zjednodušili, 
přizpůsobili potřebám aktuálních zájemců a rozsah zkrátili na 25 hodin. Podařilo se nám 
realizovat jeden běh (červen - srpen). V průběhu vzdělávání si všichni osvojili základní 
dovednosti ovládání PC - zapnutí, vypnutí počítače, psaní jednoduchého textu, hry, 
malování, seznámení s internetem a elektronickou poštou. Ukázalo se, že i negramotný 
člověk se může naučit ovládat počítač a využívat jej podle svých zájmů. 
Osvědčení za absolvování kurzu Hospodaření s penězi získali během roku tři uživatelé. 
Každý běh kurzu probíhal individuálně dle potřeb konkrétního člověka.  
 
Sebeobhájci 
Organizace podporuje fungování skupin sebeobhájců v Benešově a v Kutné Hoře. Skupiny 
navštěvují lidé se zdravotním znevýhodněním, převážně lidé s mentálním postižením.  
Na setkáních se učí orientovat ve svých právech a povinnostech, komunikovat mezi sebou  
a bránit se proti projevům diskriminace. 
Skupina sebeobhájců Benešov má devět stálých členů, pravidelně se schází jednou měsíčně 
v prostorách agentury. Sebeobhájci Benešov, již fungují plně samostatně, zajišťují si veškeré 
organizační záležitosti, moderují si sami diskuzi, zapisují si důležité body ze setkání.  
Na skupinách je přítomen asistent, ale pouze jako podpora, pokud si nevědí s něčím rady. 
Témata, která skupina během roku 2010 řešila, jsou např.: kdy mám právo na odstupné, 
situace ve světě, moje finanční situace.  

 
Realizované projekty 
 
Pacifik II 
Období realizace: červenec 2008 - červen 2010 
Popis projektu: Záměrem projektu Pacifik II bylo reagovat na konkrétní potřeby uživatelů 
služeb (především potřebu integrace a odstranění projevů diskriminace), které byly 
sledovány a systematicky zaznamenávány v průběhu projektu Pacifik. Projekt reagoval  
na výzvu v programové prioritě „Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu“. 
Hlavní cílovou skupinou byli obyvatelé domovů pro osoby se zdravotním postižením  
na Benešovsku a Kutnohorsku - lidé s mentálním postižením, kteří chtějí využívat běžné 
zdroje společnosti, zejména pracovat na běžném pracovišti.  
Hlavními aktivitami projektu bylo zejména individuální řešení situace jednotlivých 
znevýhodněných obyvatel Domovů a dále podpora vytvoření místních skupin sebeobhájců. 
Součástí projektu byla i systematická komunikace s pracovníky zúčastněných veřejných 
institucí (úřad práce, referát lékařské posudkové služby, …) opatrovníky a jinými, s cílem 
využít možností platné legislativy k prosazení změny ve vnímání lidí s postižením 



 

               
 

a překonání předsudků v možnostech uplatnění těchto lidí na pracovním trhu. Jedním 
z hlavních přínosů projektu bylo rozšíření kapacity a vytvoření nového pracoviště v Kutné 
Hoře jako odezvy na potřeby a zájem klientů o poskytované služby.  
 
Výstupy projektu: realizace služby sociální rehabilitace metodou podporované 
zaměstnávání (33 osob), realizace kurzů pro zvyšování kompetencí cílové skupiny - Základní 
obsluha PC (10 osob), Hospodaření s penězi (12 osob). U 91 % uživatelů služby se zlepšila 
životní situace, 97 % z nich mělo na konci projektu v pořádku osobní doklady a využívalo 
veřejné zdroje. Všichni znali svá základní práva a povinnosti. 61% uživatelů služby (20 osob) 
nalezlo v průběhu poskytování služby pracovní uplatnění v běžných podmínkách.  
Propagace myšlenky sebeobhajování v domovech pro osoby se zdravotním postižením  
(4 zařízení, celkem 92 osob). Vytvoření a podpora fungování 2 skupin sebeobhájců – 
v Benešově (21 setkání, průměrná účast 9 osob) a v Kutné Hoře (18 setkání, průměrná 
účast 9 osob) 
 
Konference „Od omezení k možnostem“ se uskutečnila 1. dubna 2010 v Kutné Hoře  
a zúčastnilo se jí 146 osob z celé republiky.  Zaznělo celkem 10 prezentací, které přednesli 
odborníci, zástupce uživatelů služby sociální rehabilitace, zástupci benešovské skupiny 
sebeobhájců a pracovníci organizace. Účastníci konference se dozvěděli teoretické  
i praktické informace z oblasti práv osob se zdravotním postižením, invalidních důchodů, 
opatrovnictví, sebeobhajování a širokou paletu postřehů o možnostech pracovního 
uplatnění osob se zdravotním postižením. Doprovodnou akcí konference byla fotografická 
výstava „Hledám si práci – chci být užitečný“, která prostřednictvím 30 velkoformátových 
fotografií doplněných textem prezentovala účastníkům konference, studentům, 
pedagogům a návštěvníkům kutnohorského gymnázia proces podporovaného 
zaměstnávání a konkrétní příklady integrace osob se zdravotním postižením na trh práce.  
 
 
Rytmus školí 
Období realizace: 1.5.2010 - 30.4.2012 
V květnu 2010 jsme zahájili projekt „Rytmus školí – vytváření vzdělávacího modulu  
pro osoby pečující“. Projekt realizují dvě pracovnice organizace společně s externími 
odborníky z praxe. Chceme poskytnout podporu lidem, kteří se doma starají o člověka  
se znevýhodněním a složitou situaci řeší sami nebo v rámci svého sociálního okolí. Cílem 
podpory je, aby pečující lidé nezůstávali ve složité situaci sami a měli možnost se poradit, 
získat potřebné informace či ve skupině vzájemně sdílet zkušenosti, zážitky, starosti  
i osobní úspěchy a překonané překážky. 
Sestavujeme šedesátihodinový vzdělávací kurz a informační brožuru, která bude obsahovat 
aktuální a potřebné informace z oblastí, dotýkajících se potřeb a života lidí s postižením. 
Z probíraných témat: Psychohygiena, Invalidní důchody, Problémové chování a jeho 
zvládání, Problematika zaměstnanosti, Opatrovnictví aj. 
 
 

Rytmus zvyšuje kvalitu 
Období realizace: 1.7.2010 - 31.12.2011 
V červenci 2010 jsme zahájili projekt zaměřený na rekonstrukci, doplnění a aktualizaci 
vnitřní metodiky organizace. Ta by v konečném důsledku měla odpovídat standardům kvalit 



 

               
 

sociálních služeb v souladu se zákonem SQSS. Požadavek na realizaci projektu vzešel 
z vnímání nedostatků v pravidlech a postupech přejatých od mateřské organizace a jejich 
aktualizace pro naše poskytování služby. Naším cílem je zvyšovat kvalitu poskytovaných 
služeb, proto jsme uvítali výzvu ESF, která by nám měla umožnit uvést vnitřní předpisy  
do stavu, který bude odpovídat požadavkům inspekce kvality. 
Na projektu se podílí dvě pracovnice, koordinátorka projektu a specialistka proškolená 
v zavádění standardů kvality do praxe organizace, společně s externistkou, inspektorkou 
kvality sociálních služeb. 
 
Individuální projekt 
Vypracován a podán Individuální projekt služby sociální rehabilitace na Benešovsku 
k zajištění tříletého financování poskytovaných služeb Středočeským krajem v rámci 
projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. 
 
 

Události roku měsíc po měsíci v Benešově 

 
Únor 
ukončení rekvalifikačního kurzu Obsluha PC 
Březen 
znovuotevření organizace a poskytování služby 
Duben 
konference „Od omezení k možnostem“ 
v Kutné Hoře 
Květen 
zahájen projekt OPLZZ Rytmus školí 
účast na Konferenci Práce s rizikem 
Červen  
zahájen kurz PC 
konference QUIP 
ukončen projekt Pacifik II 
Červenec, srpen 
zahájen projekt Rytmus zvyšuje kvalitu 

 
Září 
ukončen kurz PC 
zahájena spolupráce s praktickou školou  
konzultace s Okresním soudem k problematice 
opatrovnictví 
Říjen 
přestěhování do nových prostor 
den otevřených dveří v rámci celostátní akce 
konference o Sociálních službách v Příbrami 
Listopad 
výběrové řízení na pracovního konzultanta 
Prosinec 
Vánoční dílny 
kontrola z FÚ 

 

 
 
 
 
 
 
Vánoční dílny 
(Benešov)  



 

 

RYTMUS Kutná Hora, (pracoviště RYTMUS Benešov, o.p.s.) 

Motto:  Na tržišti života je pestrá nabídka smysluplných činností. Alfried Längle  

To byl rok 2010 v Agentuře Rytmus v Kutné Hoře 
Velká neznámá -  takový pro nás měl být roku 2010. Konec roku předchozího nás seznámil 
s odvrácenou tváří štěstěny, která měla úřadovat i v roce nastávajícím.  Od úplného úpadku  
a ukončení činnosti nás zachránila Veřejná zakázka Úřadu práce v Kutné Hoře Realizace 
pracovní /rehabilitace, a požadavek pokračovat v realizaci projektu Pacifik II.  
Od ledna bylo zřejmé, že nadcházející rok 2010 prověří naše vztahy, motivaci, ochotu 
spočívat v nejistotě a přitom poskytovat kvalitní službu s úsilím šířit dobré jméno 
společnosti Rytmus. 
Na startovní čáře jsme stáli s nulovým finančním kontem, s torzem pracovního týmu,  
se zklamanými uživateli a s nadějí v duši, že situaci ustojíme. 
V praxi to znamenalo, že v pracovním poměru zůstala pouze vedoucí agentury, klíčová 
pracovní konzultantka docházela do agentury v rozsahu 39 hodin měsíčně při evidenci  
na úřadu práce, služba byla plně poskytována jen účastníkům pracovní rehabilitace, ostatní 
aktivity byly utlumeny a na dobu tří měsíců přerušeny.  
Teprve v dubnu, kdy jsme obdrželi dotaci MPSV a byly vyúčtovány první platby z pracovní 
rehabilitace, se mohl provoz agentury obnovit v udržitelném rozsahu.  
Rozkvět agentury pokračoval až do léta, kdy jsme mezi námi přivítali tři nové kolegyně. Díky 
pracovní rehabilitaci jsme měli dostatek mzdových prostředků pro asistentky,  
které významnou měrou přispěly ke zdárnému plnění veřejné zakázky. Období stability však 
trvalo pouze do listopadu, kdy bylo zřejmé, že dobré časy končí. Na konci roku byly 
ukončeny nově vzniklé pracovní poměry a do nového roku jsme vcházeli oslabeni jak 
personálně a finančně, tak i morálně.  
… a kolo osudu se točí dál. 
 
Avšak i přes naše obavy, které se naplnily téměř vrchovatě, byl rok 2010 rokem úspěšným. 
Z mého pohledu by se úspěchy daly rozdělit na úspěchy směrem k uživatelům a úspěchy 
směrem vně, mimo organizaci.  
Co se týče uživatelů, pro přehlednost několik čísel:  
- do realizace pracovní rehabilitace bylo zapojeno 6 účastníků 
- z toho 3 získali pracovní smlouvy se zaměstnavateli na otevřeném trhu práce,  

1 smlouvu o smlouvě budoucí (bude uzavřena v roce 2011) 
- po absolvování pracovní rehabilitace byla služba podporovaného zaměstnávání 

ukončena u 4 účastníků 
- celkem 3 účastníci pracovní rehabilitace úspěšně ukončili Rekvalifikační kurz Obsluha PC 
- další 3 uživatelé služby podporované zaměstnávání zvýšili své dovednosti v kurzu Práce 

s PC a 5 uživatelů absolvovalo kurz Hospodaření s penězi 
- službu podporované zaměstnávání v roce 2010 pravidelně využívalo 25 uživatelů,  

dalším 30 osobám byla poskytnuta jednorázová nebo krátkodobá konzultace 
- vždy 1x v měsíci se scházela skupina sebeobhájců, která se stabilizovala na 9 uživatelích 
- pravidelně 1x měsíčně probíhaly skupinové aktivity /Job kluby/ – odděleně pro účastníky 

pracovní rehabilitace a pro ostatní uživatele 
- agenturu podporovaného zaměstnávání začali vyhledávat i ti uchazeči o práci,  

kteří nespadají do naší cílové skupiny 



 

 

Úspěchy směrem vně organizace 
- navázali jsme spolupráci s dalšími úřady a neziskovými organizacemi v regionu 

Kutnohorska a Kolínska - Diakonie ČCE Čáslav; Centrum sociální rehabilitace Fokus Kolín;   
Prostor, o.s. Kolín;  Volno, o.s. Kolín, Úřad práce Kolín, Domov Svojšice  

- upevnili jsme spolupráci s dosud spolupracujícími organizacemi v rámci Komunitního 
plánování, a to během týdenního Veletrhu sociálních služeb ve městě Kutná Hora 

- uspořádali jsme celostátní Konferenci o problematice uplatňování práv a využívání 
běžných zdrojů společnosti u lidí se zdravotním postižením 

- agentura se zapojila do Lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování Vlády ČR 
- v rámci veřejné zakázky pro ÚP Kutná Hora jsme upevnili pozici kvalitního, odborného 

poskytovatele pracovní rehabilitace 
- po přestěhování do nových prostor jsme se stali součástí běžné komunity, agentura je 

plně bezbariérová, dostupná běžné populaci, která by k nám jinak nezavítala 

 
 

Rok 2010 v Kutné Hoře v událostech 
Leden - Březen  
- smlouvy s uživateli jsou přerušeny do konce března 2010, služba probíhá pouze  

u uživatelů, kteří navštěvují vzdělávací kurzy a u účastníků pracovní rehabilitace 
- probíhá příprava celostátní Konference, kterou realizujeme v rámci projektu Pacifik II 
- v únoru probíhá v agentuře praxe studentky UHK, obor sociální práce - v létě se z ní 

stane naše kolegyně 
Duben 
- obnovení smluv se všemi uživateli  
- celostátní Konference o problematice uplatňování práv a využívání běžných zdrojů 

společnosti u lidí se zdravotním postižením  
Květen 
- navázali jsme spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Vlády ČR v Kutné Hoře 
- prezentace agentury a služby PZ na ÚP Kolín 
Červen 
- navázána spolupráce s Domovem Svojšice   
Červenec 
- stěhování agentury z úřadu práce na ul. Masarykovu 598, Kutná Hora 
- navázali jsme spolupráci s Centrem sociální rehabilitace Fokus Kolín 
- počátek realizace projektu OPLZZ Rytmus zvyšuje kvalitu 
Srpen 
- teambuilding pracovníků agentury 
- agentura se stala členem Lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování Vlády 

ČR 
Září 
- Veletrh sociálních služeb v Kutné Hoře - navázali jsme bližší vztahy s poskytovateli  

na Kutnohorsku, prostor pro propagaci služby 
- nové pracovnice absolvovaly kurz Asistence dospělým lidem s mentálním postižením 
Říjen 
- probíhá Týden sociálních služeb, připojili jsme se Dnem otevřených dveří 
- zúčastnili jsme se Krajské konference poskytovatelů sociálních služeb v Příbrami 
- proběhlo pracovní setkání s klíčovými pracovníky našich uživatelů v Domově Barbora 



 

 

 
Listopad 
- v Kutné Hoře pracovní setkání všech pracovníků organizace k projektu Rytmus zvyšuje 

kvalitu  
- v agentuře probíhá praxe studentky UHK, obor sociální práce 
- úspěšně ukončena realizace Veřejné zakázky pracovní rehabilitace pro Úřad práce 
Prosinec 
- jednání s členy správní rady ohledně dalšího fungování agentury v Kutné Hoře 
 
Na tomto místě bych ráda poděkovala svým kolegyním Jarce, Janě, Hance a Evě  
za nasazení, se kterým se nám podařilo úspěšně přestát těžké chvilky, za ochotu, kterou se 
podílely na provozu agentury a za důvěru ve mně kladenou. Holky, přeji vám všem hodně 
štěstí a úspěchů!    
 

Kateřina Kolínská,  
vedoucí pracoviště Rytmus Kutná Hora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdeněk v práci 
(Kutná Hora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skupina sebeobhájců 
(Kutná Hora) 



 

 

Náš tým v roce 2010 

 
Benešov 
Bc. Lucie Vilímková ředitelka organizace, koordinátorka projektu Pacifik II,  

metodička PZ, koordinátorka projektu Rytmus zvyšuje kvalitu, 
 odchod na mateřskou dovolenou 
Bc. Pavla Fleischhansová zástupkyně ředitelky, vedoucí pracoviště,  

koordinátorka projektu Rytmus školí, pracovní konzultantka 
Ing. Pavlína Hradečná ekonomická pracovnice organizace, mzdová účetní 
Jitka Mihaliaková, Dis. specialistka projektu Rytmus školí, pracovní konzultantka, 

specialistka na vzdělávání uživatelů služby sociální rehabilitace 
Jitka Růžičková  pracovní konzultantka, pracovnice PR- fotodokumentace 
Bc. Lenka Baldová  pracovní konzultantka, specialistka na podporu sebeobhájců, 

koordinátorka projektu Rytmus zvyšuje kvalitu 
Mgr. Ivana Krákorová přijata jako projektový manažer, od IX/2010 měla funkci 

ředitelky organizace a koordinovala projekt Rytmus zvyšuje 
kvalitu,  
ukončila pracovní poměr ve zkušební době v X /2010 

Mgr. Pavel Goby pracovní konzultant 
Eva Drbohlavová  pracovní asistentka 
 
Kutná Hora 
Mgr. Kateřina Kolínská (Hájková) vedoucí pracoviště, specialistka na pracovní 

rehabilitaci, specialistka na vytváření vnitřní metodiky 
organizace v projektu Rytmus zvyšuje kvalitu, pracovní 
konzultantka 

Jaroslava Vančurová   pracovní konzultantka 
Mgr. Jana Veselá   pracovní asistentka 
Hana Bílá    pracovní asistentka 
Mgr. Eva Pospíšilová   pracovní asistentka 
 
Správní rada 
Mgr. Pavla Baxová, Mgr. Milada Vondráčková, Leoš Vích 
Dozorčí rada 
Ing. Alfred Richter, Michaela Oupická, DiS.; Mgr. Zuzana Bajerová. 
 

 
Poděkování za spolupráci 
 
Externí spolupracovníci 
Mgr. Jiří Albrecht - supervizor, Mgr. Elena Strupková - supervizorka, 
MUDr. Dušan Gajdoštík, Kateřina Pokorná, Ondřej Horváth 
 
Partneři 
Rytmus, o.s. (Praha), Rytmus Chrudim, o.p.s., 



 

 

DÚSP Tloskov, ICSS Odlochovice, Villa Vallila, Praktická škola Benešov 
Domov Barbora, p.s.s - Mgr. Maria Klailová, Domov Iváň, p.s.s - MUDr. Josef Domas 
Úřad práce Kutná Hora - PhDr. Iva Pospíšilová - zástupce ředitele, Ing. Václav  Kaše - ředitel, 
Úřad práce Benešov  
Kutnohorský deník, Obzory Kutnohorska, Tep regionu, ČTK 
Ing. Jaroslav Procházka - BOZP 
E-Quip   
Karel Šindelář - cattering 

 
Zaměstnavatelé Benešov: 
Technické služby Benešov s.r.o., Kaufland ČR,v.o.s, ELKO, Nový Knín v.d. Pobočka Miličín, 
Společnost AGP PLUS SERVICE s.r.o. Kostelec nad Černými lesy, Narex s.r.o Bystřice, 
Sita CZ a.s. Benešov, SWBC-úklid a.s., Miloš Hauzar, Reoplast, EKO-SAB, a.s ,  
Ochrana fauny ČR,v.o.s. Votice 
 
Zaměstnavatelé KH  
Technické služby města Kutná Hora, s.r.o.;  KH Facility Services, s.r.o;  
Domov Barbora, p.s.s.; Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, 
Nemocnice Kutná Hora 
 
Sponzoři  
RWE, Benea, Cukrárna Potůček, Jiskra - regionální týdeník 
 
 
Provoz služby podporované zaměstnání financovali 
 
 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   
 
Humanitární fond Středočeského kraje  
 
 
Město Benešov   Město Kutná Hora   
  
 
 
Realizované projekty financovali 
Blokový grant NROS 
 
                                                  

 
 
OPLZZ ESF 
            

 
 



 

 

 

ROZVAHA  
ke dni 31. 12. 2010 ve znění vyhlášky c. 476/2003 Sb.  
 

A K T I V A 
 

  Stav k prvnímu  
dni účet. období 

    Stav k poslednímu  
dni účet. období 

Krátkodobý majetek celkem 381 043,13 337 246,74 

Pohledávky celkem 55 383,00 186 769,57  

Odběratelé 12 757,00 0,00  

Poskytnuté provozní zálohy 41 736,00 41 736,00 

Ostatní přímé dane 890,00 0,00  

Nároky na dotace a ostatní zúčtovaní 
se státním rozpočteme 

 
0,00 

 
10 737,57  

Nároky na dotace a ostatní zúčtování  
s rozp. org. úz. samosprávných celků 

 
0,00 

 
134 000,00 

Jiné pohledávky 0,00 296,00  

Krátkodobý finanční majetek celkem 70 208,00 135 789,17 

Pokladna 2 048,00 2 939,00  

Úcty v bankách 68 160,00 132 850,17 

Jiná aktiva celkem 255 452,13 14 688,00  

Náklady příštích období 0,00 14 688,00  

Příjmy příštích období 255 452,13 0,00 

Aktiva celkem 381 043,13 337 246,74  

 

P A S I V A 
 

  Stav k prvnímu  
dni účet. období 

    Stav k poslednímu  
dni účet. období 

Vlastní zdroje celkem  -245 787,18 -1 298,30 

Jmění celkem 291,00 291,00 

Vlastní jmění 291,00 291,00 

Výsledek hospodaření celkem -246 078,18 -1 589,30  

Účet výsledku hospodaření X 244 488,88 

Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta minulých let -246 078,18 -246 078,18 

Cizí zdroje celkem 626 830,31 338 545,04 

Dlouhodobé závazky celkem 41 736,00 41 736,00 

Dohadné úcty pasivní 41 736,00 41 736,00 

Krátkodobé závazky celkem 565 094,31 234 370,42  

Dodavatelé 18 620,31 5 227,42  

Zaměstnanci 91 202,00 0,00  

Závazky k institucím sociálního 
zabezpečeni a veřejného zdr. pojištění 

1 910,00 63 752,00  

Ostatní přímé daně 0,00 7 002,00  

Jiné závazky 453 362,00 158 389,00  

Jiná pasiva celkem 20 000,00 62 438,62  

Výnosy příštích období 20 000,00 62 438,62 

Pasiva celkem  381 043,13 337 246,74  



 

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2010  
 

 hlavní 
činnost 

hospodářská 
činnost 

Spotřebované nákupy celkem 158 381,00   x 

Spotřeba materiálu 158 381,00 x 

Služby celkem 641 441,85  x 

Opravy a udržování 25 267,00  x 

Cestovné 49 829,00  x 

Ostatní služby 566 345,85  x 

Osobní náklady celkem 1 863 827,00 x 

Mzdové náklady 1 406 361,00 x 

Zákonné sociální pojištění 450 099,00 x 

Zákonné sociální náklady 7 367,00 x 

Ostatní náklady celkem 87 287,01  x 

Ostatní pokuty a penále 2 000,00 x 

Jiné ostatní náklady 85 287,01 x 

Náklady celkem 2 750 936,86 x 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 422 100,00 x 

Tržby z prodeje služeb 422 020,00 x 

Tržby za prodané zboží 80,00 x 

Ostatní výnosy celkem 77,31  x 

Úroky 77,31 x 

Přijaté příspěvky celkem 45 000,00 x 

Přijaté příspěvky (dary) 45 000,00 x 

Provozní dotace celkem 2 528 248,43 x 

Provozní dotace 2 528 248,43 x 

Výnosy celkem 2 995 425,74 x 

Výsledek hospodaření před zdaněním 244 488,88 x 

Výsledek hospodaření po zdanění 244 488,88 x 



 

 

Náklady Podporované zaměstnávání Benešov  1 496 156,- Kč 
nákupy  125 981,- Kč 
služby     436 186,- Kč 
osobní náklady     928 549,- Kč 

ostatní          5 440,- Kč 
 

Náklady Podporované zaměstnávání Benešov     612 706,- Kč 
nákupy  21 423,- Kč 
služby     84 803,- Kč 
osobní náklady     501 664,- Kč 

ostatní 4 796,- Kč 
 

 Provozní dotace MPSV na poskytování služeb: 1 761 000,- Kč 

 Dotace z Humanitárního fondu Středočeského Kraje na provoz: 246 560,- Kč 
 
vlastní příjmy od Úřadu práce z pracovní rehabilitace a rekvalifikací 419 050,- Kč 

 
Náklady - projekt Pacifik II 
298 350,- Kč - financováno jako spoluúčast projektu ze zdrojů na poskytování služeb 
podporovaného zaměstnávání 
 
Náklady - projekt Rytmus školí 
Grant OP LZZ ESF -  do výše nákladů roku 2010: 248 733,38 Kč 
 
Náklady - projekt Rytmus zvyšuje kvalitu 
Grant OP LZZ ESF - do výše nákladů roku 2010: 240 258,57 Kč 
 
 
 
 



 

 



 

 

Najdete nás 
 

 

 
F.V.Mareše 2056 
(budova naproti České poště) 
256 01 Benešov                                              
 
tel:  317 742 742 
mobil:  773 391 182  Pavla Fleischhansová - vedoucí služby 
  777 222 131  Lukáš Laichter - ředitel 
e-mail: benesov@rytmus.org  
www: http://benesov.rytmus.org 
 
 
 
  
Masarykova 598 
284 01 Kutná Hora 
 
tel:  327 312 307 
mobil:  773 391 190 Kateřina Kolínská 

     - vedoucí služby/pracoviště 
 
 
e-mail: kutnahora@rytmus.org 
www: http://benesov.rytmus.org 
 
 
Můžeme přijet za vámi.  
Osobní návštěvu u nás  
doporučujeme předem domluvit, 
abychom byli přítomni.  
 
 
SLUŽBY POSKYTUJEME BEZPLATNĚ 
 
 
 
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: Benešov, F. V. Mareše 2056, 256 01 
IČ: 279 03 508 
bankovní spojení: 224 840 73 99 / 0800 

Číslo registrace sociální služby (identifikátor): 
sociální rehabilitace - pracoviště Benešov: 6318138 
sociální rehabilitace - pracoviště Kutná Hora: 6954811 
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