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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Rytmus Benešov, o.p.s. vstoupil do roku 2014 s jednou zásadní 
novinkou ve svých službách. Na obou pracovištích byla zaregistro-
vána a od 1. 1. 2014 i spuštěna nová terénní služba Podpora 
samostatného bydlení. Název služby napovídá, že chceme pod-
porovat lidi se zdravotním postižením v setrvání v jejich přiroze-
ném prostředí, hlavně v oblasti bydlení. Domnívám se, že tato
forma podpory je levnější než různé druhy pobytových služeb. 
Na druhé straně je třeba říci, že ne všichni lidé se zdravotním po-
stižením chtějí tuto službu využívat, mnohým z nich i v budoucnu
budou pobytové služby nadále vyhovovat. Zájem o naši novu
službu je však v současné době větší, než jsme schopni pokrýt.

V Podpoře samostatného bydlení nás však čeká ještě mnoho
práce, abychom dokázali vysvětlit prospěšnost a užitečnost této
služby. Velký úkol nás v této oblasti čeká při jednáních s opatrov-
níky a s představiteli místních samospráv. Opatrovníci jsou důležití
a chceme s nimi navázat společnou řeč v podpoře lidí, kteří chtějí
samostatně bydlet. Na místních samosprávách nás čeká mnoho
práce s pořizováním bytů pro případné uživatele služby. Všem, 
zainteresovaným musí být od začátku zřejmé, že Rytmus žádné byty
nevlastní a vlastnit ani nemůže. Půjde o složitou a dlouhodobě
zaměřenou práci, proto nelze očekávat nějaké rychlé výsledky.

Pro naší druhou zaregistrovanou službu Sociální rehabilitaci byl
rok 2014 poměrně úspěšným rokem, a v tomto úvodníku není
možné podrobně sdělit, co všechno se našim pracovníkům poda-
řilo dosáhnout v práci s uživateli. Krátce bych však chtěl zmínit 
to, že jsme se rozhodli ještě těsněji spolupracovat s blízkým 
okolím uživatelů (rodiče a ostatní příbuzní, opatrovníci, klíčoví 
pracovníci v domovech apod.) a snažíme se nejen o pravidelné
setkávání s nimi, ale scházíme se třeba i intenzivněji při řešení 
konkrétních životních situací našich uživatelů. Tuto strategii 
považujeme za důležitou nejen v Sociální rehabilitaci, ale i celkově
v naší práci v obou službách.

Velkým úkolem roku 2014 byla stabilizace práce managementu.
Management vycházel v roce 2014 z určitých představ, jak by
měla jeho práce vypadat. Nesmíme zapomínat, že management
byl vytvořen ve druhé polovině roku 2013 a na počátku roku 2014
si teprve osahával možnosti toho, jak efektivně fungovat. V prů-
běhu prvního roku fungování managementu došlo k některým
chybám a nejasnostem, já je však vidím ve většině případů jako
běžné „dětské nemoci“, které provázejí zrod každého podobného
projektu. Opakovaně jsme si vyzkoušeli, že některé zaručené a do-
poručené metody fungují v našich místních podmínkách výrazně
jinak, než je psáno na papíře. To by pro nás mělo být poučením,
že je třeba se na problémy podívat z jiného úhlu a zapojit do 
celého procesu více selského rozumu, vycházejícího ze současné
reality a místních podmínek.

Úspěch a rozvoj naší organizace je postaven na práci každého 
z nás, ředitelem počínaje a dobrovolníky konče. Rytmus Benešov,
o.p.s. má ve svých pracovnících a ve svých uživatelích potenciál,
který bychom my všichni měli neustále rozvíjet. Důležitým vodít-
kem k úspěchu každého z nás je to, že nás naše práce bude bavit,
budeme v ní vidět nějaký smysl a budeme z ní mít radost. Aby se
toto dařilo, to bych chtěl popřát celé organizaci, nám všem, našim
uživatelům, pracovníkům a lidem z nejbližšího okolí organizace
do dalších let.
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2. O SPOLEČNOSTI
2.1. Kontaktní a identifikační data
Název organizace: Rytmus Benešov, o.p.s.
Sídlo: F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
Tel.: +420 317 742 742
Mobil: +420 773 391 187
e-mail: benesov@rytmus.org
www: www.benesov.rytmus.org

www.kutnahora.rytmus.org
Organizační forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 279 03 508
Bankovní spojení: Číslo účtu: 224 840 73 99 / 0800

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

Pracoviště Kutná Hora: Masarykova 598, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 327 312 307
e-mail: kutnahora@rytmus.org
www: www.kutnahora.rytmus.org

2.2. Řídící orgány
Ředitel: Mgr. Pavel Goby

Tel.: +420 773 391 187
pgoby@rytmus.org

Správní rada: Mgr. Pavla Baxová, Bc. Lucie Vilímková, 
Mgr. Jana Petranová

Dozorčí rada: Ing. Alfred Richter, Michaela Oupická, Dis.;
Mgr. Zuzana Bajerová

Statutární orgán: Mgr. Pavel Goby, ředitel

2.3. Poslání a principy společnosti
Posláním organizace Rytmus Benešov, o.p.s. je podporovat lidi se
zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a se-
berealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělá-
vání v běžném prostředí. 
Principy naší organizace jsou založeny na občanském přístupu,
využívání běžných zdrojů, individuálním přístupu ke každému člo-
věku, důrazu na kvalitu a na aktivním přístupu uživatelů ke spo-
lupráci s námi.

2.4. Cílové skupiny
Cílovou skupinou našich služeb jsou lidé se zdravotním posti-
žením na území Středočeského kraje, kteří potřebují dlouhodo-
bou podporu při rozvoji sociálních a praktických dovedností. Tito
lidé 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 inte-
grace lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním do
společnosti

2.5. Poskytované služby dle Zákona o sociálních službách
V současné době máme zaregistrovány dvě sociální služby – 
Sociální rehabilitaci a Podporu samostatného bydlení:

Sociální rehabilitace rehabilitace je zaměřena na posilu osobních
kompetencí, schopností a dovedností člověka, 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.

Cílem služby je:
￭ získat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti

￭ získat a udržet si zaměstnání v běžných podmínkách a maxi-
málně se v něm osamostatnit

￭ posilovat uplatňování práv a aktivní zapojení do občanské spo-
lečnosti

Podpora samostatného bydlení terénní služba pro lidi se zdra-
votním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a roz-
voj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby
mohl žít a fungovat ve svém přirozeném sociálním prostředí a aby
mohl bydlet ve vlastní domácnosti v prostředí běžné komunity
osobně zvoleným způsobem, který je srovnatelný a běžný v dané
komunitě a odpovídá právům a povinnostem dané společnosti.
Cílem služby je podporovat lidi se zdravotním postižením v sa-
mostatném životě v běžném prostředí.
Náplní služby je trénink dovedností, které jsou třeba k samostat-
nému životu v běžném prostředí.
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3. NOVINKY/UDÁLOSTI
Seminář pro pečující „Život mého dospělého dítěte“ 
V březnu jsme v Kutné Hoře ve spolupráci s Mgr. Petrou Odstrčilo-
vou uspořádali setkání osob pečujících, kteří se zamýšlejí nad bu-
doucností své rodiny a hledají cesty k větší samostatnosti svých
dětí i jich samotných. Účastníci společně diskutovali nad zajíma-
vým tématem „Osamostatňování lidí s mentálním postižením“. 
Nejednalo se o klasickou přednášku, ale především o vzájemnou
výměnu zkušeností, sdílení starostí a radostí života. V listopadu
proběhlo setkání také v Benešově

Firmy dávají Stejnou šanci
Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže „Stejná šance – 
Zaměstnavatel 2014“ proběhlo v aule benešovského gymnázia 
21. května. Cílem soutěže je veřejně ocenit firmy, které zaměstná-
vají osoby se zdravotním postižením. Oceněni byli za 1. místo 
Autosalon Louda, spol. s.r.o., 2. místo Oblastní charita Kutná Hora,
3. místo AB Auto Brejla, s.r.o. Cenu Skokan roku 2014 získaly Tech-
nické služby Města Zruč nad Sázavou. „Vyhlásili jsme vítěze, ale 
vítězové jste pro nás vy všichni nominovaní,“ dodal na závěr ředitel
organizace Mgr. Pavel Goby. 

Kdo ŽIDLI má, bydlí
Naše organizace uspořádala 5. června na náměstí v Benešově ne-
tradiční závod na kancelářských křeslech pod názvem „Splašené
židle“. Výtěžek akce byl použit na výdaje spojené se službou Pod-
pora samostatného bydlení. Dobrou věc sportovním výkonem
podpořili pracovníci úřadů i firmy z Benešova. Pro diváky byla 
připravena tipovací soutěž o víkendový pobyt v rakouských 
Alpách pro 4 osoby. Sportovní dění komentoval moderátor Jiří
Černík, zahrála skupina Poprask. 

Divadelní benefiční představení  
V sobotu 26. července vítal diváky ve Vlašském dvoře nápis 
„Vyprodáno“. Přes 80 lidí přišlo na představení kutnohorského
ochotnického spolku TYL „Poslední číše pana Mikuláše“. Předsta-
vení mělo díky autentickým prostorům Vlašského dvora neopa-
kovatelnou atmosféru. Mohli jsme tak zažít dobu Mikuláše
Dačického na vlastní kůži. Výtěžek představení věnovali ochotníci
naší organizaci. Tento výtěžek byl použit na úhradu asistencí pro
lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním.
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Bubnování pro Rytmus v Kutné Hoře
V pátek 12. září se v parku U Tří pávů v Kutné Hoře rozduněly pro
Rytmus bubny hudebního uskupení Barrel Battery. Nevšední 
vystoupení mělo u přítomných diváků, i přes nepřízeň počasí,
velký úspěch. Součástí večera byl workshop, kde si posluchači pod
vedením kapelníka vyzkoušeli hru na různé hudební nástroje.
Společným bubnováním v parku i na náměstí jsme na vlastní kůži
pocítili, že hudba lidi skutečně spojuje. Výtěžek z akce byl pláno-
ván na asistence tréninku samostatného cestování lidí s mentál-
ním postižením. Přestože akce plánovaný výtěžek nepřinesla,
měla velký propagační význam.

První Snídaně se zaměstnavateli
Začátkem listopadu uspořádal Rytmus Benešov, o.p.s. první spo-
lečnou snídani středočeských zaměstnavatelů a zástupců úřadů
v příjemném prostředí hotelu Bellevue Karlov. Setkání nabídlo 
zaměstnavatelům prostor ke sdílení zkušeností a obav, které jsou
spojeny se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením. Své 
několikaleté zkušenosti se zaměstnáváním osob s postižením 
prezentoval ředitel benešovské pekárny Benea, s.r.o.

První celostátní setkání poskytovatelů sociální služby PSB
V listopadu jsme též organizovali 1. celostátního setkání poskyto-
vatelů sociální služby Podpora samostatného bydlení. Během 
setkání poskytovatelé sdíleli své zkušenosti z průběhu poskyto-
vání služby a společně diskutovali o jejích základních principech, 
o možnostech, jak s uživateli hledat vlastní bydlení nebo jak 
spolupracovat s opatrovníky uživatelů a hájit práva klientů.

Benefiční country bál Caramella
V sobotu 22. listopadu se v Benešově tančilo v rytmu country pro
dobrou věc. Během večera se střídala výuka country tanců s ta-
nečními vystoupeními skupiny Caramella. „Program byl úžasný,
všichni se bavili. Jsme rádi, že je lidem s námi dobře,“ říká Jitka 
Čadilová z organizace Rytmus. Na závěr předvedly tanečnice 
oblíbený kankán. Po celý večer hrála k tanci kapela Nota Bene. 
Získané peníze byly použity na asistence ve službě Podpora 
samostatného bydlení a umožnily tak lidem s postižením bydlet
podle jejich představ.

Seminář pro pečující „Sexualita mého dospělého dítěte“
V listopadu se v Kutné Hoře ve spolupráci se zkušeným lektorem
a konzultantem Petrem Eisnerem, DiS. uskutečnil pro pečující 
seminář. Cílem setkání bylo napomoci pečujícím zodpovědět
otázky týkající se sexuálního života jejich dětí s mentálním posti-
žením, pomoci jim v rozhodování, jaký přístup by ke svým dětem
měli zaujmout a jak jejich potřeby vnímat, podpořit, anebo 
naopak usměrnit. 
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Službu Sociální rehabilitace na pracovišti BN využilo 41 uživa-
telů (se smlouvou) z toho 24 mužů a 17 žen, 55 dalších osob bylo
v pořadníku čekatelů pro naplněnou kapacitu a byla jim poskyt-
nuta potřebná individuální či skupinová podpora.

Program Podporované zaměstnávání využívalo 17 osob:
V roce 2014 9 uživatelů PZ uzavřelo pracovní poměr na otevřeném
trhu práce.

Program Neobyčejné rodičovství využil 1 uživatel.
Skupina Sebeobhájců měla 5 členů.
Tranzitní program využilo 7 uživatelů.

Službu Sociální rehabilitace na pracovišti KH využilo 22 uživa-
telů (se smlouvou) z toho 14 mužů a 8 žen, 39 dalších osob bylo 
v pořadníku čekatelů pro naplněnou kapacitu a byla jim poskyt-
nuta potřebná individuální či skupinová podpora.

Program Podporované zaměstnávání využívalo 11 osob.
V roce 2014 9 uživatelů PZ uzavřelo pracovní poměr na otevřeném
trhu práce.

V roce 2014 jsme na pracovišti BN realizovali 5 kurzů zaměřených
na rozvoj dovedností.
Tyto kurzy absolvovalo celkem 15 účastníků.

4. SLUŽBY V ROCE 2014

V roce 2014 jsme na pracovišti KH realizovali 5 kurzů zaměřených
na rozvoj dovedností.
Tyto kurzy absolvovalo celkem 17 účastníků.

PSB BN: 5 uživatelů (3 mužů, 2 ženy), z toho jeden bydlící ve svém
bytě v roce 2014, 5 čekatelů na službu, kterým byla poskytnuta
potřebná individuální podpora

PSB KH: 1 uživatel, z toho 1 bydlící ve svém bytě v roce 2014, 
2 čekatelé na službu, kterým byla poskytnuta potřebná individuální
podpora
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5. PRACOVNÍ TÝM
Benešov
Mgr. Pavel Goby – ředitel organizace
Mgr. Pavla Fleischhansová – metodik organizace, zástupce ředitele
Mgr. Jana Bernoldová – vedoucí pracoviště
Ing. Pavlína Hradečná – externí ekonomická pracovnice organizace
Jitka Čadilová – fundraiser
Bc. Iva Horálková – administrativní pracovník, fundraiser
Jitka Mihaliaková Dis. – koordinátor projektu
Bc. Pavel Kocábek – pracovní konzultant
Mgr. Kateřina Sedláková – case manager
Bc. Michal Kulhavý – pracovní konzultant 
Zdeňka Hejná Dis. – pracovní konzultant
Bc. Klára Štěpánková – pracovní konzultantka 
Karel Lalik – asistent
Jana Krejčová – asistentka 
Bc. Renata Slámová – asistentka 
Zdislava Marešová – asistentka
Lucie Švejdová, Dis. – asistentka
Pavel Janouš, Jiří Bittner – pomocní lektoři
MUDr. Dagmar Křížková – externí pracovník 
MUDr. Štěpán Hájek – externí pracovník
Mgr. Zdeňka Adamčíková – externí pracovník
Mgr. Petr Brabec – externí pracovník 
Jakub Hradečný – externí pracovník 
Václav Vilímek – správa webových stránek
Jiří Motka, Milan Jedlička – úklid 
Bc. Lucie Vilímková – mateřská dovolená
Mgr. Odstrčilová Petra – externí pracovník
Bc. Vilímková Petra – externí pracovník, účetní

Kutná Hora
Mgr. Zdeňka Bělohlávková – vedoucí pracoviště, koordinátorka projektu
Mgr. Martina Bendová – pracovní konzultantka
Mgr. Veronika Šenkapounová – pracovní konzultantka
Mgr. Lenka Cabrnochová – pracovní asistentka, od 1. 9. pracovní
konzultantka
Mgr. Lucie Poskočilová – case manager
Mgr. Hana Bílá – administrativní pracovnice, sociální pracovnice
Jaroslava Vančurová – asistentka
Zdenka Slavíčková – asistentka
Mgr. Pavla Pírková – asistentka
Mgr. Petra Vášová – asistentka
Roman Hyška, Zdeněk Machota, Kamil Kovařík, Roman Hruška –
poradci pro úpravu textů do snadného čtení
Hana Zavřelová, Klára Smetanová – úklid

6. FINANCOVÁNÍ HLAVNÍ ČINNOSTI
Zdroje financování 2014 tis. Kč

MPSV ČR – Sociální rehabilitace Benešov 1 197,8

MPSV ČR – Sociální rehabilitace Kutná Hora 833,0

MPSV ČR – Podpora samostatného bydlení Benešov 605,0

MPSV ČR – Podpora samostatného bydlení Kutná Hora 548,0

Individuální projekt – Sociální rehabilitace 1 414,9
ve Středočeském kraji

prostředky ze Strukturálních fondů – OP LZZ 1 164,7
– projekt Dokážu to s Rytmusem

prostředky ze Strukturálních fondů – OP LZZ 2 346,3
– projekt S Rytmusem do práce

Město Benešov – dotace na provoz + účelový grant 150,0

Město Kutná Hora – dotace na provoz a účelové granty 38,7

příspěvky, granty a dotace od dalších měst a obcí  61,5
na Benešovsku a Kutnohorsku

dar v rámci akce „Tříkrálová sbírka“ 10,0
– ŘK farnost Karlov, Benešov

dary firemních a individuálních dárců 113,3
(včetně darů na podporu benefičních akcí)

platby od uživatelů služby Podpora samostatného bydlení 0,3

další zdroje (zejm. tržby za služby pro odbornou 72,6
veřejnost – konzultace, stáže apod.)

CELKEM 8 556,1

Benefiční akce 2014
kdy kde co … a proč výtěžek v Kč

5. 6. 14 Benešov Sportovně –  na službu 6 144,00
společenská soutěž Podpora
„Splašené židle“ samostatného

bydlení

26. 7. 14 Kutná Divadelní  na asistence  7 000,00
Hora představení uživatelům

ochotnického služeb
spolku Tyl

12. 9. 14 Kutná Koncert a výtěžek byl  -536,00
Hora bubenický zamýšlen na

workshop asistence
Barrell Battery uživatelům

při cestování, 
akce skončila 
prodělkem 
a to zejména 
z důvodu nepřízně 
počasí 

22. 11. 14 Benešov Countrybál na asistence  35 503,95
se skupinou uživatelům služby
Caramella Podpora 

samostatného 
bydlení

výtěžek CELKEM 48 111,95
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7. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
7.1. Hospodaření organizace
Organizace vykázala v roce 2014 náklady na hlavní činnost ve
výši 8 392 506,39 Kč. Na Benešov z toho připadá 4 964 742,13 Kč
a na Kutnou Horu 3 427 764,26 Kč. Celkově hospodařila organi-
zace se ziskem ve výši 163 554,56 Kč.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců podle
zvláštního právního předpisu k 31. 12. 2014 byl 15,25.

7.2. Účetní uzávěrka 
Účetnictví organizace vedla v r. 2014 externí ekonomická pracov-
nice Ing. Pavlína Hradečná, IČ 86566202. Mzdovou agendu zajistila
externí mzdová účetní Jana Kmotrasová, IČ 86562193. Daňové 
poradenství poskytla Marie Dědová, ev. č. 1083. 

Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem a nebyly
shledány žádné nedostatky v hospodaření organizace. 

7.3. Rozvaha ke dni 31. 12. 2014

NÁKLADY Činnost
hlavní hospodářská
stav k stav k

31.12.2014 31.12.2014 
v tis. Kč v tis. Kč

I. Spotřebované nákupy celkem 373,4 x
1. Spotřeba materiálu 373,4 x

II. Služby celkem 1 710,4 x
5. Opravy a udržování 19,1 x

6. Cestovné 247,7 x

8. Ostatní služby 1 443,6 x

III. Osobní náklady celkem 6 052,6 x
9. Mzdové náklady 4 566,7 x

10. Zákonné sociální pojištění 1 467,8 x

12. Zákonné sociální náklady 18,0 x

V. Ostatní náklady celkem 256,1 x
18. Ostatní pokuty a penále 1,7 x

22. Dary 40,0 x

24. Jiné ostatní náklady 214,5 x

Náklady celkem 8 392,5 x

VÝNOSY Činnost
hlavní hospodářská
stav k stav k

31.12.2014 31.12.2014 
v tis. Kč v tis. Kč

I. Tržby za vlastní výkony 1 451,4 x
a za zboží celkem

2. Tržby z prodeje služeb 1 451,4 x

IV. Ostatní výnosy celkem 1,3 x
15. Úroky 1,0 x

18. Jiné ostatní výnosy 0,2 x

VI. Přijaté příspěvky celkem 278,5 x
27. Přijaté příspěvky (dary) 278,5 x

VII. Provozní dotace celkem 6 824,9 x
29. Provozní dotace 6 824,9 x

Výnosy celkem 8 556,1 x
C. Výsledek hospodaření 163,6 x

před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění 163,6 x

7.4. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

AKTIVA stav k stav k
1.1.2014 31.12.2014 
v tis. Kč v tis. Kč

B. Krátkodobý majetek celkem 7 268,2 4 115,1
II. Pohledávky celkem 6 941,7 3 237,8
II. 1. Odběratelé 1 572,7 294,5

II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 62,3 0,0

II. 6. Pohledávky za zaměstnanci 1,8 0,0

II. 17. Jiné pohledávky 5 573,3 2 943,3

II. 18. Dohadné účty aktivní -268,3 0,0

III. Krátkodobý finanč. majetek celkem 297,3 848,0
III. 1. Pokladna 4,8 17,2

III. 3. Účty v bankách 292,5 830,9

IV. Jiná aktiva celkem 29,2 29,3
IV. 1. Náklady příštích období 29,2 29,3

Aktiva celkem 7 268,2 4 115,1

PASIVA stav k stav k
1.1.2014 31.12.2014 
v tis. Kč v tis. Kč

A. Vlastní zdroje celkem 189,2 352,8
I. Jmění celkem 0,3 0,3
I. 1. Vlastní jmění 0,3 0,3

II. Výsledek hospodaření celkem 188,9 352,5
II. 1. Účet výsledku hospodaření 99,2 163,6

II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená 89,8 188,9
ztráta minulých let

B. Cizí zdroje celkem 7 079,0 3 762,4
II. Dlouhodobé závazky celkem 80,3 50,4
II. 6. Dohadné účty pasivní 80,3 50,4

III. Krátkodobé závazky celkem 6 998,7 3 711,9
III. 1. Dodavatelé 12,7 59,1

III. 4. Ostatní závazky 0,0 14,7

III. 7. Závazky k institucím sociálního 123,6 189,2
zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

III. 9. Ostatní přímé daně 27,7 42,7

III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu 6 321,3 2 810,2
orgánů územních samosprávných 
celků

III. 17. Jiné závazky 513,4 596,1

Pasiva celkem 7 268,2 4 115,1
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7.5. Zpráva auditora
Nezávislý účetní audit provedl Ing. František Meierl, auditor č.o. 1160

Zpráva auditora vedení  

Rytmus - Benešov o.p.s. 
 

 
 Rytmus  - 

Benešov o.p.s.    27903508  k  31. prosinci 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasiv 

sdružení Rytmus – Benešov o.p.s.   k 31. prosinci 2014 

za rok 2014 

republice.    

     „  výrok  bez výhrad “ 
 
V Praze, dne 15.   2015 

         
        .............................. 
                                                                                          Ing. František Meierl 

                                                                                           auditor- ní 1160 

        

 - Rozvaha 

- Výkaz  zisku a ztráty  

-  
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8.  PODĚKOVÁNÍ 
Externí spolupracovníci
Program Neobyčejné rodičovství MUDr. Štěpán Hájek | Mgr.
Zdeňka Adamčíková | Za spolupráci na vytváření příručky Zamě-
stnat člověka s duševním onemocněním? Proč ne?! (projekt 
Dokážu to s Rytmusem) MUDr. Dagmar Křížková | Michal Červenka
(Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Vlašim) | Ing. Jaroslava 
Pilátová (VZP) | Lenka Karmazínová (Baest)|workshop pro osoby
pečující Mgr. Petra Odstrčilová | workshop pro osoby pečující Petr
Eisner, DiS.

Spolupracující organizace | partneři
Město Benešov | Město Kutná Hora | Úřad práce Benešov | Úřad
práce Kutná Hora | Úřad práce Kolín | Úřad práce Příbram | OSSZ
Benešov | Praktická škola Benešov | Praktická škola Kutná Hora |
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov | Diako-
nie ČCE Vlašim | Diakonie Vlašim – azylový dům | PhDr. Karel Kříž
| MUDr. Radka Šafandová | PhDr. Věra Tawilová | MUDr. Růžena
Munduchová | CLINTERAP, s.r.o. – MUDr. Yvona Hendrychová |
MUDr. Lada Zahálková | MUDr. Eva Vorlová | PhDr. Kateřina 
Nosková | Domov Barbora Kutná Hora | Centrum u Bartoloměje |
Domov Na Hrádku | Domov Iváň | Oblastní charita Kutná Hora |
Fokus Mladá Boleslav – středisko Kolín | Fokus Praha Rytmus 
Chrudim, o.p.s. | CSS Tloskov | ICSS Odlochovice | Villa Vallila o.s.,
komunitní dům | Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením Praha | Software production, s.r.o. – systém E-Quip |
MUDr. Dagmar Křížková | Jaroslav Turek | Vladislav Slezák – Rádio
BLANÍK | Hudební skupina POPRASK | Informační centrum 
Benešov | Informační centrum města Kutná Hora | Gymnázium 
Benešov | PaedDr. Olga Medlíková | Schreiber Benešov s.r.o. | 
Sellier Bellot Vlašim a.s. | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.
| Biopharm Jílové a.s. 

Spolupracující média
Zpravodaj města Benešova | Rádio BLANÍK | Týdeník JISKRA | 
Čerčanský zpravodaj | Votické noviny | Kutnohorské listy | Kutno-
horský deník | Svoboda.info | Český Rozhlas Region | Dobrý.info 
| Obzory Kutnohorska | Čáslavské listy | Zpravodaj města Kolína |
Týdeník 5+2 dny 

Spolupracující zaměstnavatelé, kteří umožnili praxi nebo 
zaměstnali:
D. I. SEVEN, a.s. | Domov pro seniory Vlašim | Domov seniorů 
Benešov| Muzeum umění a designu Benešov | Baest,a.s. | Ing. Libor
Kolář – Hotel U Kata | Centrin CZ s.r.o. Pečovatelská služba Benešov
| Stavební firma Dráb | VOŠ a Střední zemědělská škola Benešov |
VZP Benešov | ZŠ Netvořice| Rehabilitační ústav Kladruby | PILC
ODPADY s.r.o. | Dušan Lapáček – LEPOR | Technické služby Kutná
Hora, spol. s r.o. | Městská knihovna Kutná Hora | KH TEBIS s.r.o. |
HpH models, s.r.o. | Bystřická prádelna Jaromír Rezek

Benefiční bubnování Barrel Battery v Kutné Hoře podpořili:
Město Kutná Hora | Restaurace U Hájků, Nové Dvory | Rybářské
potřeby MIDAS s.r.o. | HK visage studio - Kateřina Hönigová | 
Kutnohorsko.cz, o.p.s. | Josef Matura kavárna U Tří pávů | Ondřej
Horálek | Svět zdraví a krásy Nutristyl | Merhautovo pekařství, s.r.o.
| Agrofarma Škvor Teplýšovice | Pivovary Staropramen s.r.o. | Tech-
nické služby Kutná Hora, spol. s.r.o. | Informační centrum města
Kutná Hora | Městská knihovna | Potraviny Manh Ngo Van | Dobrá
čajovna Kutná Hora | Ambiente mode | Kosmas, s.r.o. | T-Mobile
Czech Republic a.s.
Dobrovolníci: Roman Hruška | Zdeněk Machota | Kamil Kovařík |
Roman Hyška | Radek Kurka | Petra Pospíšil | Klára Smetanová 

Benefiční country bál Caramella v Benešově podpořili:
Město Benešov | KIC Benešov | Jiskra | J+J Čadilovi – fotoslužby |
Prádelna Kyselý, a.s. | Tria v.o.s. Olbramovice | RENGL, s.r.o. | Yolit
s.r.o. | Big Board, Praha | Sportcentrum Monínec s.r.o. | Michal Žaba,
firma Klíč | Posázaví, o.p.s. | Vetos, s.r.o. | VOD Zdislavice | Rádio
BLANÍK | TM Studio | Zlatnictví Jaroslava Klápová | Delikomat s.r.o.
| Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. | Pivovar Ferdinand,
a.s. | VOŠ a SZeŠ Benešov | JOBI Energo, s.r.o. | Fitko Benešov | ČSAD
Benešov | Rádio Sázava | Country rádio | Český rozhlas

Dárci | sponzoři
Město Týnec nad Sázavou | Město Votice, Město Bystřice | Město
Trhový Štěpánov | Městys Vrchotovy Janovice | Městys Divišov |
Obec Chotýšany | Obec Struhařov | Obec Petroupim | Obec Popo-
vice | Obec Čerčany | Obec Václavice | Obec Vranov | Obec Ostředek
| Obec Hvězdonice | Obec Vysoký Újezd | Obec Olbramovice | VHS
Benešov s.r.o., BENEA Benešov, s.r.o. | Truck centrum, Benešov |
Martin Rutar | ABEL – Computers, s.r.o. | Alza.cz a.s. | Ochotnický
spolek Tyl Kutná Hora | BAEST Machines & Structures, a.s. | DZS
Struhařov, a.s. | Khekova pekárna | Petr Dejnožka Ovoce, zelenina
| Turek & spol., s.r.o. | restaurace Na Poště | Miloš Eichler s.r.o. | 
Cukrárna Ovocenka | Plzeňský Prazdroj, a.s. | Troja Catering s.r.o. 
| Zámek Jemniště – Mgr. Petra Sternbergová | Bio Vavřinec, s.r.o. |
Líšno, a.s. | Ludmila Kulhavá | Raiffeisenbank a.s. | S-centrum 
Benešov | Miroslava Mackeová | Quo s.r.o. | Linde Gas a.s. | Bellevue
hotel Karlov | Billa spol. s.r.o. | Benea s.r.o. | SOŠ a SOU Vlašim | 
Prodejna farmářských produktů U Kešnerky | Benerest, s.r.o. | ZUŠ
Josefa Suka Benešov, BILLA v.o.s. | Agrofarma Škvor Teplýšovice |
Pavol Mihaliak | Římskokatolická farnost Benešov | Delikomat s.r.o.
| Michal Žaba | Yolit s.r.o. | Jaroslava Klápová | Prádelna Kyselý a.s.

Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. podporují:
Město Benešov Město Kutná Hora

Dobrovolníci 
Ondřej Horváth | Martina Červová | Vojtěch Kunte | Michaela 
Krejzová | Ing. Jiří Čadil | Richard Matějka | Jakub Hradečný | 
Bohunka Kocábková | Pavel Kocábek ml. | Ludmila Kulhavá | Alena
Gobyová | Richard Fleischhans | Michael Kršňák | Jan Bernold 
| Naděžda Musilová | Jiří Malý | Miroslav Procházka | Jiří Bittner | 
Richard Matys
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9. PŘÍLOHA/
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Využívaná služba – program: Rekvalifikační kurz Pomocný 
administrativní pracovník 

Příběh slečny Hany
Slečna Hana je mladá žena s maturitou a žije ve společné domác-
nosti se svými rodiči. Na Rytmus se obrátila se žádostí o pomoc
při hledání práce a naučit se nové dovednosti, které jí pomohou
najít vhodné zaměstnání. Využila příležitosti absolvovat rekvalifi-
kační kurz Pomocný administrativní pracovník. V průběhu kurzu
se slečna Hana učila napsat obchodní dopis, poslat mail, naučila

se vytvořit tabulku v programu Excel a pracovat s programem
Word. Praxi absolvovala na běžném pracovišti kutnohorské firmy,
kde měla možnost vyzkoušet si nově nabyté dovednosti. Slečna
Hana získala nové pracovní zkušenosti, které jí mohou pomoci
najít si zaměstnání. 
Jak probíhal kurz Pomocný administrativní pracovník?

„Dvakrát týdně jsem přijela na kurz, který trval 2,5 hodiny. Na počítači
jsem se učila udělat tabulku v Excelu, to bylo docela těžký. Taky jsem
se naučila skenovat. Ale nejvíc jsem ráda, že vím, jak napsat obchodní
dopis. Všechno se mi hodilo při praxi v kanceláři.“ 

Názor zaměstnavatele:
„Paní je šikovná, sice trochu pomalejší, ale svojí práci si udělala dobře,
bylo na ní spolehnutí. Pomáhala mi hlavně třídit faktury, zakládala
šanony, nemusela jsem se s tím zdržovat a udělala jsem si v klidu svoji
práci.“

Využívaná služba: Sociální rehabilitace – Kurz samostatného
cestování

Příběh pana Zdeňka
Panu Zdeňkovi je 54 let a žije v chráněném bytě v Kutné Hoře. 
Pochází však z Mladé Boleslavi, kde s prarodiči prožil své dětství 
a mládí. Dodnes se do Mladé Boleslavi jede rád podívat. V poslední
době tam jezdil v doprovodu svého klíčového pracovníka.
Přáním pana Zdeňka bylo, aby do Mladé Boleslavi mohl jezdit
sám, když si to naplánuje. Využil možnosti zapsat se do kurzu 
samostatného cestování, kde mohl s podporou Rytmusu cestu 
natrénovat.
V úvodních lekcích kurzu se ukázalo, že pan Zdeněk se velmi dobře
orientuje po městě, dobře si pamatuje trasy, ale nemá zkušenost
se samostatnou cestou vlakem. Zaměřil se tedy na nácvik cesto-
vání vlakem, přestupy mezi vlaky a využívání MHD. S postupným
ubýváním asistence se naučil vyhledávat informace o vlakových
spojích, zjistit, z kterého nástupiště mu jede vlak, sledovat hlášení
nebo se poradit s průvodčím. 
V průběhu kurzu se s podporou lektora připravoval na vše, co 
potřeboval k tomu, aby zvládl celodenní cestu do Mladé Boleslavi 
a zpět. Na jednotlivých lekcích procvičoval samostatnou přípravu
před cestou, učil se předcházet rizikům, která mohou vzniknout,
poradit si v různých situacích. Nacvičil si například, jak požádat 

o rozměnění drobných na jízdenku, nebo kde se může po cestě
občerstvit. Pan Zdeněk kurz úspěšně zakončil. V cestování po 
nacvičené trase se osamostatnil natolik, že nyní cestuje zcela sám
bez doprovodu.

Co o své zkušenosti říká pan Zdeněk? „Na začátku pro mě bylo 
obtížné přestupování z vlaku do vlaku. Nevěděl jsem, do jakého vlaku
nastoupit. Jsem rád, že jsem se přihlásil do kurzu cestování. Teď můžu
jezdit do Mladé Boleslavi sám. Dát kytky na hrob, podívat se tam. 
A třeba můžu potkat starý známý.“

Využívaná služba: Podpora samostatného bydlení

Příběh paní Anny
Paní Anna vstoupila do služby Podpora samostatného bydlení
Rytmus Benešov, o.p.s. na jaře 2014 s jasnou představou o novém
bydlení. Chtěla se přestěhovat blíže svému zaměstnání, žít se
svým partnerem blízko své dlouholeté kamarádky. Měla před-
stavu malého bytu v Benešově.
V uskutečnění jejího snu jí podporoval její opatrovník, sestra a klí-
čová pracovnice z pobytové služby, ze které se chtěla odstěhovat.
Podpůrčí tým paní Anny byl na běžnou praxi poměrně velký a jed-
notný. Jednání s ním probíhala v příjemné atmosféře, ze které bylo
patrné, že lidi kolem paní Anny opravdu stojí za ní.
V cestě za snem paní Anny však stálo zároveň i mnoho překážek.
První a největší byla možnost žít společně s partnerem. Partner
žije v pobytové službě v Pardubickém kraji a jeho opatrovník 
rozhodně nebyl společnému žití partnerů nakloněn. Společně 
s paní Annou jsme vedli mnohá jednání s opatrovníkem partnera
i pobytovou službou. Z jednání vyplynula potřeba sejít se se všemi
angažovanými lidmi kolem partnerů. Opatrovník paní Anny sou-
hlasil se schůzkou v Pardubickém kraji a navíc nabídl paní Anně
možnost cestovat s ním. Bohužel, opatrovník partnera na poslední
chvíli schůzku odřekl. Nový termín schůzky nám nedal. Paní Anna
se rozhodla, že bude cestu za osamostatněním podstupovat
sama. Chodila si prohlížet soukromé byty, konzultovala je s opa-
trovníkem i makléři. Získala mnoho nových dovedností v oblasti
vyřizování si osobních záležitostí a jednání s neznámými lidmi, 
ale byty v soukromém vlastnictví pro ni byly většinou finančně
nedostupné. 
Paní Anna podala žádost o přidělení městského bytu v Benešově
a opatrovník z jejích úspor složil kauci. Anně byt přidělen nebyl.
Anna byla velmi zklamaná a další byty již shánět nechtěla, 
rozhodla se zůstat v pobytové službě, kde žije.

Příběh paní Anny ukazuje, na jak nelehkou cestu se lidé opouště-
jící pobytové služby vydávají, pokud nejsou obce a jejich obyva-
telé připraveni na nové sousedy s různými potřebami.

Cesta za osamostatněním je velmi dlouhá s množstvím překážek
a potřebou kompromisů, přesto však věříme, že rok 2015 přinese
nové možnosti a úspěchy pro lidi s postižením, kteří se rozhodli
osamostatnit a začít žít v běžném prostředí.




