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�� Začátky spolupráce Začátky spolupráce –– podzim 2008podzim 2008

-- vzájemné informování vzájemné informování 

o potřebách našich klientů a o možnostech o potřebách našich klientů a o možnostech 
RytmusuRytmusu

o vyjednávání s úřady o možnosti o vyjednávání s úřady o možnosti přeposouzenípřeposouzení
invalidity u osob s „ID z mládí“invalidity u osob s „ID z mládí“

�� Služba sociální rehabilitace poskytována od října 2008Služba sociální rehabilitace poskytována od října 2008
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��Únor 2009 Únor 2009 –– schůzka pracovníkůschůzka pracovníků

-- ze schůzky pořízen zápis, upřesněny některé ze schůzky pořízen zápis, upřesněny některé 
postupy a bylo diskutováno o budoucí dohodě o postupy a bylo diskutováno o budoucí dohodě o 
spolupráci mezi domovem a agenturouspolupráci mezi domovem a agenturou

�� Březen 2009 Březen 2009 -- podpis dohody o spoluprácipodpis dohody o spolupráci

-- dohoda o spolupráci je uzavřena mezi oběma dohoda o spolupráci je uzavřena mezi oběma 
poskytovateli sociálních služebposkytovateli sociálních služeb

�� Základem spolupráce je dobrá komunikaceZákladem spolupráce je dobrá komunikace

-- činnost se řídí pravidly deklarovanými v dohoděčinnost se řídí pravidly deklarovanými v dohodě

-- výměna informací probíhá písemně i ústněvýměna informací probíhá písemně i ústně

-- domov předává agentuře měsíční „rozpis“  domov předává agentuře měsíční „rozpis“  

plánovaných akcíplánovaných akcí

-- do domova přichází kalendář akcí do domova přichází kalendář akcí RytmusuRytmusu pro pro 

klienty klienty -- jmenovitějmenovitě

-- všichni vědí, co mají dělatvšichni vědí, co mají dělat
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�� Role poskytovatele služby sociální rehabilitaceRole poskytovatele služby sociální rehabilitace

-- průvodce světem „venku“průvodce světem „venku“

�� Role zaměstnavateleRole zaměstnavatele

-- průvodce světem práce a vztahů na pracovištiprůvodce světem práce a vztahů na pracovišti

�� Návaznost na chráněné bydleníNávaznost na chráněné bydlení

-- chráněné bydlení i pracovní uplatnění chráněné bydlení i pracovní uplatnění souznějísouznějí s s 
„běžným způsobem života“„běžným způsobem života“

� Všem, kteří se starají o lidi se zdravotním postižením
bych doporučila, aby se snažili podporovat pracovní
uplatnění svých klientů na volném trhu práce.

� Na první pohled se zdá, že pro klienta je výkon práce
mimo zařízení v podmínkách otevřeného trhu práce
náročnější. Zároveň se jeví, že mu přináší větší
uspokojení.

� Zaměstnávání v organizaci, která zároveň poskytuje
sociální službu je podle našeho názoru dobrým
startem pro budoucí uplatnění na volném trhu práce.
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského 

finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti.


