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Rok 2018 byl pro společnost Rytmus Střední Čechy 
ve znamení oslav důležitých výročí. Česká republika 
si připomněla 100let svého vzniku, naše nezisková 
organizace oslavila 15. let své existence a pracoviště v Kutné 
Hoře funguje už 10 let.
Ve službě Podpora samostatného bydlení se nadále udržuje 
naplněná kapacita. Je však limitovaná mírou podpořených 
úvazků, což má za důsledek vznik pořadníku čekatelů. 
Nicméně je reálná šance, že Středočeský kraj v blízké 
budoucnosti podpoří službu v rozsahu, který bude více 
odpovídat kapacitě v Základní síti sociálních služeb. Dobrou 
zprávou je, že i na Kutnohorsku službu znovu využívají 

klienti, kteří chtějí žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují k tomu 
podporu. Pracovníkům ve službě se ke každodenní terénní klientské 
činnosti podařilo zorganizovat 7. národní setkání poskytovatelů služby 
a podílet se na přípravách 2. národní konference Podpory samostatného 
bydlení.
Pracovníkům Sociální rehabilitace se dařilo udržovat vysokou míru 
zaměstnaných klientů v programu Podporované zaměstnávání. Rozšířila 
se kapacita v Tranzitním programu – zejména na Kutnohorsku. Přestože 
máme v této službě podpořené úvazky dle Základní sítě sociálních 
služeb, stále evidujeme vysokou poptávku především po podporovaném 
zaměstnávání. Rozvíjíme práci s firmami, které jsou ochotny dát pracovní 
příležitost lidem s mentálním postižením nebo lidem s duševním 
onemocněním. Bylo nám radostí zaměstnavatelům poděkovat a ocenit 
je v našem již 8. ročníku soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2018.
Management Rytmusu Střední Čechy si dobře uvědomuje nezbytnost 
stability a profesního rozvoje organizace. Na podzim jsme zahájili grantový 
projekt „Rytmus zvyšuje kvalitu II“.  Postupně rozvíjíme fundraisingové 
a PR aktivity organizace. Chceme, aby měla veřejnost dostupné informace 
o našich činnostech - o tom, co děláme, jak to děláme a hlavně s jakými 
dopady na kvalitu života lidí s postižením. Chceme na sebe navázat 
dárce, kteří by naši činnost podpořili finančním nebo jiným darem 
a spolufinancovali tak naše registrované sociální služby. Vážíme si všech 
našich podporovatelů a jejich zájmu podílet se na zvyšování kvality života 
lidí s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. 
Je za námi na Benešovsku a Kutnohorsku vidět kus práce. Odbornou 
a kvalitní práci odvádí každý pracovník v týmu. Vidím jejich odbornost, 
rozvíjející se na postojích, které ladí s hodnotami a principy organizace. 
Míra snahy a spolehlivosti je vysoká. Daří se nám služby zkvalitňovat 
a procesně nastavovat efektivnější a šetrnější modely s lepšími výsledky.  
Svou práci zaměřuji na zlepšování podmínek pro výkon sociální práce 
a také na zlepšování finančního i nefinančního odměňování zaměstnanců.
Oslavili jsme 15let. Každý rok je malé vítězství. Nahlédněte na naši loňskou 
práci s klienty ve službách Sociální rehabilitace a Podpora samostatného 
bydlení a další události, které postupně tvoří historii neziskové organizace 
Rytmus Střední Čechy.

Pavla Fleischhansová

Úvodní slovo…
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Posláním organizace Rytmus Střední Čechy, 
o.p.s. je podporovat lidi se zdravotním 
postižením v aktivním zapojení do 
společnosti a seberealizaci, zejména při 
pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání
v běžném prostředí.
Principy práce naplňované v organizaci:
1. Prosazujeme rovnost v právech 
i povinnostech
2. Zpřístupňujeme, co je běžné
3. Jsme vnímaví k individualitě a hledáme 
kreativní cesty
4. Zlepšujeme se
5. Podporujeme aktivní zapojení

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. svou činností usiluje o rozvoj úrovně 
dovedností a samostatnosti lidí s mentálním či duševním postižením tak, 
aby byli aktivními občany společnosti.

Poslání a principy společnosti

Služba Podpora samostatného bydlení je určena pro lidi 
s mentálním nebo kombinovaným postižením od 16 do 
80 let věku, kteří chtějí žít v běžném prostředí a potřebují 
podporu.

Službu poskytujeme lidem, kteří:
žijí v samostatné domácnosti;
žijí ve svém domově společně se svou rodinou;
chtějí opustit pobytová zařízení, žít samostatně.

Služba Sociální rehabilitace je určena lidem se zdravotním 
postižením, převážně lidem s mentálním postižením a 
chronickým duševním onemocněním, kteří:  

a) mají nižší úroveň dovedností, potřebují podporu jiné 
osoby a zároveň chtějí své dovednosti rozvíjet, aby byli více 
soběstační. (Program: Kurzy) 

b) jsou v produktivním věku, hledají zaměstnání v běžných 
pracovních podmínkách a jejich schopnosti získat a udržet 
si zaměstnání jsou omezeny do té míry, že potřebují osobní, 
individuální podporu (před nástupem do zaměstnání  
i po něm). (Program: Podporované zaměstnávání).
c) se připravují na přechod ze školy do běžného dospělého 
života a práce a potřebují k tomu podporu jiné osoby. 
(Program: Tranzitní program) 
d) potřebují pro uplatnění svých práv podporu jiné osoby. 
(Program: Podpora při uplatňování práv)
Obě služby nedisponují: 
a) plně bezbariérovým prostředím (pracoviště jsou částečně 
bezbariérová)
b) technickým vybavením a odbornými kompetencemi pro 
práci s cílovou skupinou lidí se smyslovým postižením. 

Terénní formu služby nelze poskytovat v místech 
s dojezdovou vzdáleností větší než 30 km od pracoviště.  
Dále jsme tu pro:
- zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo mají zájem 
zaměstnat uživatele našich služeb 
- rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů 
našich služeb 
- opatrovníky 
- osoby pečující o člověka se zdravotním postižením 
- odbornou i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku 
   integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti

Cílová skupina2018
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Prostřednictvím služby Sociální rehabilitace poskytujeme podporu 
převážně lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním, kteří 
se chtějí více osamostatnit a zapojit do života běžného pro jejich vrstevníky 
v regionu. 

Našimi klienty jsou zejména lidé, kteří chtějí:
získat zaměstnání na běžném pracovišti, udržet si jej a maximálně  
se v něm osamostatnit;  
získat a rozvíjet nové dovednosti; 
být aktivními členy společnosti. 

Službu realizujeme prostřednictvím těchto programů: 
Podporované zaměstnávání; 
Tranzitní program; 
Kurzy; 
Podpora při uplatňování práv. 

Prostřednictvím terénní služby Podpora samostatného bydlení poskytujeme 
podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít 
v běžném prostředí a více se osamostatnit. 

Naši klienti využívají podporu například při: 
úklidu a udržování domácnosti, 
přípravě jídla a nákupech, 
hospodaření s penězi, 
cestování, 
hledání a zařizování vlastního či nájemního bytu, 
jednání na úřadech, 
uplatňování práv a oprávněných zájmů, 
plánování a zařizování si volného času.

Poskytované služby dle Zákona o sociálních službách

Jsme registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb 

- Sociální rehabilitace  

- Podpory samostatného bydlení. 
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4. PLES KUTNOHORSKÝCH NEZISKOVEK 
V únoru 2019 se Rytmus Střední Čechy již potřetí podílel 
na pořádání plesu neziskových organizací v kulturním 
domě Lorec v Kutné Hoře. Na plese bylo možné zúčastnit 
se zábavných i vzdělávacích aktivit. Rytmus dal účastníkům 
možnost v rámci soutěže zábavnou formou, prostřednictvím 
hádání receptů podle obrázků, nahlédnout na specifika 
spolupráce s lidmi s mentálním postižením. Součástí plesu 
byla samozřejmě příjemná hudba, zajímavá tombola a 
pestré občerstvení. 
 

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Ve středu 28. března se v Benešově 
konaly tradiční Velikonoční dílny. Díky 
kreativním nápadům pracovníků měli 
účastníci možnost vytvořit si a následně 
odnést opravdu krásné výrobky, jako jsou 
například dekorace z proutí. Všichni dorazili 
v dobré náladě, a tak se den nesl v příjemné 
atmosféře. Společně strávené dopoledne 
rychle uteklo a my už se těšíme na příští rok!

PEŘÍČKOVÝ DEN
I klienti Rytmusu se rozhodli pomáhat 
dobré věci. Mohli jste se potkat 6. 
dubna v Benešově, kde s kasičkami 
vybírali finanční dary pro charitativní 
projekt POMOZTE DĚTEM. Našim 
dobrovolníkům se podařilo za 
dopoledne vybrat celkem 1784,- Kč, 
děkujeme!

SNÍDANĚ SE ZAMĚSTNAVATELI  
– SNÍDANĚ S RYTMUSEM
V rámci projektu „S Rytmusem do práce II“ proběhly 
na jaře další Snídaně s Rytmusem. Tentokrát bylo cílem 
přiblížit soulad vzájemné spolupráce. Při snídani si o 
zaměstnávání OZP popovídali zaměstnavatelé z Benešovska 
i Kutnohorska. Pracovníci Rytmusu vysvětlili, jak mohou 

pomoci při 
zaměstnávání OZP 
oni a přiblížili, 
jak vše probíhá v 
praxi – například 
pracovní asistence. 
Účastníci, kteří již 
mají zkušenosti se 
zaměstnáváním 
OZP a spoluprací 

s Rytmusem znají, se o ně ochotně podělili s ostatními.
V příjemné atmosféře přirozeně vyplynula témata k diskuzi 
a podařilo se domluvit spolupráci s několika novými 
zaměstnavateli.

7. NÁRODNÍ SETKÁNÍ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Na středu 13.6.2018 pozvala obecně prospěšná společnost 
Rytmus Střední Čechy do Benešova poskytovatele sociální 
služby Podpora samostatného bydlení. V krásných 
prostorách, které zapůjčila obecně prospěšná společnost 
Posázaví, se konalo v pořadí 7. národní setkání 
poskytovatelů sociální služby PSB. Tématem setkání bylo 
získávání bytů pro lidi, kteří opouštějí pobytové služby a 
plánují žít, byť s podporou sociální služby, samostatným 
životem.
Pohled MPSV na tuto problematiku přiblížil Mgr. Jakub 
Dutka. Ve velmi zajímavém příspěvku přinesl nové nápady, 
otevřel nové cesty, zároveň popsal cesty, které se ukázaly být 
slepé.
Během odpoledního workshopu sdíleli všichni účastníci své 
zkušenosti s tím, co v oblasti získávání bytů pro uživatele 
služeb funguje a co ne.

VÝROČÍ 10. LET PRACOVIŠTĚ V KUTNÉ HOŘE 
V říjnu 2018 uběhlo již 10 let od počátku působení naší 
organizace v Kutné Hoře.
Tuto událost jsme oslavili dopoledním programem 
v prostorách Církevního gymnázia v Kutné Hoře 
prostřednictvím přednášky Petra Eisnera na téma „Vztahy 
lidí se zdravotním postižením, včetně vztahů na pracovišti“. 
Následoval rodičovský workshop – moderovaná diskuse na 
téma „Mám dospělé dítě s postižením“. Pozvané maminky 
klientů Rytmusu předaly publiku poutavým způsobem 
své zkušenosti ze života se svým dítětem s postižením. 
Odpoledne jste se s námi mohli potkat v  parku U Tří 
pávů, kde jsme připravili koncert kapely BeneBend, z.s. 
Benediktus. Koncert si přišli poslechnout uživatelé, pozvaní 
hosté i náhodní kolemjdoucí a také  zaujal i nemalou 
skupinu turistů. Mohli jste si zde spolu s námi zazpívat i 
zatancovat, čehož někteří z vás rádi využili. 

VERNISÁŽ – oslava 15. narozenin
Ve středu 31. 10. 2018 v Benešově na Radnici proběhla 
oslava 15. let existence regionální neziskové organizace 
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.. Pozvaní hosté ocenili fakt, 
že udržení fungující neziskové organizace je náročný úkol. 
Každý rok je vlastně malé vítězství. 
V rámci oslav narozenin proběhla první samostatná 

Události v roce 2018
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vernisáž fotografií mladého umělce pana Samuela Johna 
Kinga. Fotografie zachycují každodenní život lidí se 
zdravotním postižením, kteří jsou s přiměřenou podporou 

schopni žít běžným způsobem života, samostatně bydlet, 
pracovat a bavit se jako každý jiný člověk ve společnosti. 
Nadějnému umělci se podařilo zachytit a tím odhalit vnitřní 
jiskru lidí se zdravotním postižením i rozmanitost situací v 
sociální službě.

STEJNÁ ŠANCE – zaměstnavatel roku 2018
Slavnostní vyhlášení 8. ročníku soutěže Stejná šance - 
Zaměstnavatel 2018 se uskutečnilo 11. října 2018 v Praze 
v Malostranské besedě a ocenění zde převzali zástupci 
nominovaných středočeských 
firem. 
1. místo obhájila z minulého 
ročníku Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov,a.s, na 
2. místo postoupila Billa, 
spol.s.r.o.a 3. místo vyhrála 
nově nominovaná firma 
Amazon.
4. až 15. místo získali – Kaufland Česká republika, v.o.s., 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, ICSS 
Odlochovice , CZC.cz,s.r.o., Centrin CZ, s.r.o., Kemper spol. 
s r. o., Cirgus – Jan Mejsnar, Ebas spol. s r. o., Město Vlašim, 
Potraviny Vlasák Týnec nad Sázavou, Baest,Machines 
&Structures,a.s., Allcomp, a.s. 

2. NÁRODNÍ KONFERENCE SLUŽBY PODPORA 
SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
27. listopadu 2018 v Praze proběhla  2. Národní konference 
služby Podpora samostatného bydlení. K pořádání 
konference spojily síly tři Rytmusy – Rytmus od klienta k 
občanovi, o.p.s., Rytmus Východní Čechy, o.p.s. a Rytmus 
Střední Čechy, o.p.s. 
Hlavními tématy konference bylo sociální začlenění v místě 
bydliště, bydlení, případně sociální bydlení pro uživatele 
služby PSB, spolupráce služby PSB s odborníky a dalšími 
službami, konkrétní příklady práce PSB včetně situací, 
kdy pracovník služby PSB vystupuje jako aktivní účastník 
soudního jednání.
Konference se zúčastnili poskytovatelé služby PSB i jiných 
sociálních služeb, zástupci státní správy, opatrovníci, 
uživatelé služby, rodiče a blízké osoby lidí, kteří služby 
využívají.

VÁNOČNÍ DÍLNY
Ani loňský prosinec se neobešel 
bez již tradičních „vánočních 
dílen“. Kdo v prosinci dorazil 
na naše benešovské pracoviště, 
mohl zažít předvánoční 
atmosféru a vyrobit si přání a 
dárky pro své blízké. 

BENEFIČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. ANNY
Benefiční koncert nejen barokní hudby v podání souboru 
Musica Diversata pod vedením dipl.um. pana Ctirada 
Sedláčka na počátku Adventu 2018 přinesl obecně 
prospěšné společnosti Rytmus Střední Čechy pěkných 
4146,- Kč. Za tento finanční obnos děkujeme všem dárcům. 
Výtěžek byl předán na sbírkový účet, který hradí asistence 
přímo poskytnuté lidem se zdravotním postižením na 
Benešovsku.

Službu Podpora samostatného bydlení v roce 2018 využívalo 12 uživatelů 
(8 mužů, 4 ženy).  Z toho 4 uživatelé bydlící samostatně ve svých bytech, 
6 uživatelů, kteří bydlí společně se svou rodinou a prostřednictvím služby 
získávají kompetence k samostatnému bydlení.  3 uživatelé jsou ve fázi 
přechodu ze sociální služby do samostatného bydlení. Dále služba pracovala 
se 7 lidmi se zdravotním postižením ve fázi dojednávání služby.

Podpora samostatného bydlení v Benešově a v Kutné Hoře:2018
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Naše vnitřní statistiky  

v Benešově v  roce 2018 vypadají takto:

- Kurz vaření: 7 lidí

- Kurz práce na počítači: 5 lidí

- Rekvalifikační kurz na PC: 2 lidé

- Kurz sebeobsluhy: 1 člověk

- Kurz hospodaření s penězi: 2 lidé

- Kurz cestování: 3 lidi

- Kurz bezpečnost na internetu: 3 lidi

- Podpůrná skupina pracujících: 8 lidí

- Diskuzní klub: 15 lidí

- Tranzitní program: 7 lidí

- Podporované zaměstnávání: 14 lidí

- Podpora práv: 7 lidí.

Na konci roku 2018 čítal pořadník čekatelů do služby Sociální 
rehabilitace na pracovišti Benešov 25 osob.

Naše vnitřní statistiky  

v Kutné Hoře v  roce 2018 vypadají takto:

- Kurz vaření: 7 lidí

- Kurz práce na počítači:  4 lidé

- Kurz hospodaření s penězi: 3 lidé

- Kurz cestování: 1 člověk

- Podpůrná skupina pracujících:  5 lidí

- Diskuzní klub: 5 lidí

- Tranzitní program: 34 lidí

- Podporované zaměstnávání: 12 osob

- Podpora práv:  3 lidé

Na konci roku 2018 čítal 
pořadník čekatelů do 
služby Sociální rehabilitace 
na pracovišti Kutná Hora 
9 osob.

Sociální rehabilitace v Benešově a Kutné Hoře:  

Službu Sociální rehabilitace tvoří čtyři pomyslné pilíře. Cílem naší práce je 
co největší samostatnost a nezávislost lidí s postižením. Těmito pilíři jsou 
programy: 
Podporované zaměstnávání, 
Kurzy na zvyšování dovedností, 
Tranzitní program a
Podpora práv. 
Oproti loňskému roku 2017 jsme v Benešově i Kutné Hoře posílili o nové 
pracovní konzultantky i asistentky, tudíž se služba mohla dále rozrůstat 
a rozvíjet. Zároveň také skončil projekt S Rytmusem do práce II., jehož 
uživatelé plynule přešli právě do Sociální rehabilitace. 
Služba Sociální rehabilitace na obou pracovištích v roce 2018 podpořila 
celkem 97uživatelů. Jednalo se o 40 žen, 51 mužů a 6 osob do 18-ti let. 
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…a povedlo se to!
Lukáš se na Rytmus obrátil v roce 2016 a byl zařazen do pořadníku 
čekatelů na tento program.  Po dlouhém čekání začal v březnu roku 2018 
spolupracovat s pracovním konzultantem a společně se pustili do hledání 
práce.
Na škole se vyučil jako prodavač a v tomto oboru chtěl najít uplatnění, 
přesto byl otevřený i jiným možnostem.  Na schůzkách se svým 
konzultantem pravidelně hledali pracovní nabídky a trénovali dovednosti 
k zaměstnání potřebné. Nechtěl ztrácet čas a tak se v červnu rozhodl zkusit 
roznos letáků – do práce se vrhl s odhodláním, ale práce to nebyla vhodná.  
Pokračovali dál v hledání zaměstnání v obchodě. 
Na Lukáše se o pár týdnů později usmálo štěstí! Podařilo se navázat 
spolupráci s firmou Tesco, ze které byl Lukáš nadšený.  S podporou 
pracovního konzultanta se zúčastnil pohovoru na prodejně v Čerčanech, 
kde se seznámil s paní personalistkou a managerkou prodejny. Lukáš se 
snažil překonat svou nervozitu, své obavy a ze schůzky odcházel s kladným 
rozhodnutím. Úspěšně absolvoval vstupní lékařskou prohlídku a začátkem 
srpna roku 2018 nastoupil do zaměstnání. 
Jeho hlavní náplní práce je vybalování zboží a pomoc u samoobslužných 
pokladen. V prvních dnech byl Lukášovi na pracovišti oporou po celou 
dobu asistent. Lukáš si ale vedl velmi dobře a asistence se po domluvě s paní 
managerkou začaly snižovat. Nyní už chodí do zaměstnání sám - svou práci 
dělá pečlivě a úsměvem! 

Soňa Bendová
Konzultantka podporovaného zaměstnávání

Příběh dobré praxe

Slečna Karolína vystudovala Dvouletou katolickou školu, kde absolvovala 
tranzitní program realizovaný Rytmusem Střední Čechy. Cílem programu je 
zjednodušit studentům přechod ze školy do pracovního života. Se studenty 
pracuje lektor z Rytmusu a pomáhá jim s utvořením představy o práci. 
Každý student má mimo jiné možnost jít na svou individuální pracovní 
praxi. Karolína si přála pracovat v sociální sféře.  Absolvovala praxi 
v Diakonii ČCE Kolín. Na pracovišti byla spokojená a také zaměstnavatel 
hodnotil její působení jako dobré. 
Po ukončení školy dále Karolína spolupracovala s Rytmusem. Plynule přešla 
do programu podporované zaměstnávání. Karolína měla práci v sociální 
oblasti již přislíbenou a potřebovala od Rytmusu Střední Čechy pomoci 
s nástupem do práce, se zvládnutím jednotlivých činností a se sžitím se 
s pracovním kolektivem. Karolína řešila s konzultantkou konkrétní situace, 
s nimiž si nevěděla rady. Společně hledaly vhodná řešení. Karolína je 
oblíbená mezi klienty, s nimiž pracuje.  Nyní je pro svého zaměstnavatele 
důležitým pracovníkem a už po půl roce zaznamenala profesní posun, což 
velmi těší všechny zúčastněné strany.  

Lukáš
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Panu Martinovi je 49 let. Na začátku spolupráce bydlel pan Martin v rodin-
ném domě se svou matkou a rodinou staršího bratra. Martin si přál bydlet 
sám, a proto oslovil Rytmus Střední Čechy s žádostí o pomoc při hledání 
vlastního bydlení.

S podporou klíčového pracovníka Martin požádal městský úřad města, kde 
žil s rodinou, o přidělení bytu. Spolupráce s městským úřadem byla a stále 
je velmi příjemná.  Byt byl Martinovi přidělen v listopadu 2016. 

Velkou životní oporou pro Martina zůstává jeho matka a zároveň opatrov-
nice. Matka ho velmi podporovala při hledání vlastního bydlení, pomáhala 
při stěhování a při zařizování bytu i nadále je pro Martina velmi důležitou 
osobou. Martin si zvyká starat se o sebe co nejvíce samostatně. V přesně de-
finovaných oblastech ( vaření péče o domácnost, jednání s úřady, podpora 
při návštěvách lékaře, naplňování volného času apod.) mu podporu posky-
tuje klíčový pracovník, případně asistenti - pracovníci Rytmusu Střední Če-
chy o.p.s.. Se svou rodinou zůstává Martin v těsném kontaktu, vzájemně se 
navštěvují. V předem domluvených oblastech (např. hospodaření s penězi) 
mu podporu stále poskytuje matka, případně bratr. 

Martin se zdá být spokojený, byt má v pořádku, včas platí nájem i další po-
platky, dobře vychází se sousedy. 

Tajemství úspěchu, zdá se, tkví v důvěře  
a těsné spolupráci všech zúčastněných.

Podporované bydlení pana Martina
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Rytmus zvyšuje kvalitu II

Ke konci roku 2018 jsme se vydali na velmi důležitou cestu, vyznačenou 
pomyslným ukazatelem „kvalitnější služby“. Zahájili jsme realizaci 
projektu Rytmus zvyšuje kvalitu II, který svým zaměřením navazuje 
na svého  projektového předchůdce a jmenovce. Vyšlápli jsme s chutí a 
vidinou jediného cíle – nastavit funkční a komplexní systém hodnocení 

a zvyšování kvality služby v organizaci, jež ve svém důsledku zajistí 
permanentní proces zkvalitňování poskytovaných služeb - Sociální 
rehabilitace a Podpory samostatného bydlení. A protože je pro nás velmi 
důležité, abychom šli tím správným směrem, máme k sobě parťáka, 
průvodce, co se vyzná - PhDr. Mgr. Ladu Furmaníkovou, Ph.D.

Zahájení realizace projektu: 1.11.2018
Předpokládané ukončení projektu: 30.4.2020

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007618
Finanční podpora: Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost.  

Bc. Lucie Vilímková,
koordinátorka projektu
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PROJEKT „S RYTMUSEM DO PRÁCE II“

S koncem listopadu 2018 skončil úspěšný dvouletý projekt „S Rytmusem do práce II“. 
Projekt probíhal na obou našich pracovištích – v Benešově i Kutné Hoře. Cílem bylo 
podpořit lidi se zdravotním postižením v získání a udržení práce na otevřeném trhu práce a 
podpořit je i v udržení a rozvoji dovedností, které vedou k získání a udržení práce.
Aktivit využilo celkem 57 osob.  26-ti uživatelům projektu se povedlo najít placené 
zaměstnání. 
Ani žáci praktických škol v roce 2018 nezaháleli. V Tranzitním programu si zažili, jaké to je, 
chodit do zaměstnání. Studenti trénovali např. práci jako doplňovači zboží v supermarketu, 
údržbáři nebo pomocníci v kuchyni. Také měli možnost účastnit se exkurzí přímo u 
zaměstnavatelů. 
V rámci tohoto projektu byla uspořádána akce „Snídaně s Rytmusem“. Akce s názvem 
„soulad“ byla určena pro zaměstnavatele na Benešovsku i Kutnohorsku, kteří se zajímají o 
zaměstnávání lidí s postižením a společenskou odpovědnost.

Projekt  - S Rytmusem do práce II
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Vedení organizace:

– pracoviště  Kutná Hora

Asistenti ve službách

Asistenti ve službách

Poradci:

Provozní zázemí:

– pracoviště Benešov 

Klíčoví pracovníci ve službách 

Mgr. Pavla Fleischhansová 
Bc. Lucie Vilímková
Ing. Pavlína Hradečná
Mgr. Klára Lovíšková
Mgr. Petra Povolná
Mgr. Renata Rozová
Dana Müllerová

Iva Vencovská DiS
Mgr. Lenka Kršňáková

Monika Hálová 
Mgr. Lucie Bohuňková

Radka Bártová
Michaela Šimicová
Lucie Stropnická

Hana Pilíková
Michaela Stanková

Zuzana Macur Karlová

Mgr. Zdeňka Bělohlávková
Zdeňka Slavíčková
Andrea Štolbová
Zuzana Říhová
Eva Sosnovcová

Mgr. Pavla Pírková
Jaroslava Vančurová

Roman Hruška
Zdeněk Machota
Martin Torák
Dagmar Neťuková

Petra Vilímková 
Václav Vilímek
Lukáš Jelínek
Tereza Jungová
Věra Bulíčková

Jitka Mihaliaková DiS.
Soňa Bendová

Soňa Sanitráková
Michaela Zavadilová
Zuzana Osvaldová

Zaměstnanci v roce 2018



2018 Poděkování

Individuální dárci:

Firemní dárci: 

Nadace, nadační fondy:

Veřejnou sbírku podpořili:

Benefice a jiné akce:

Města, obce: 

paní Olmrová, paní Kyloušková  a První jazyková základní škola v Praze 4.

Sprinkler group, s.r.o., VHS Benešov,s.r.o., Renault – Autosab s.r.o., BAEST 
Machinery Holding, a.s., Agrofarma Škvor, SPORT Šefčík, Office Depot.

Tříkrálová sbírka – Charita České republiky

Zlatá husa Bedrčská 16. ročník  

– SDH Bedrč
Rozsvěcení vánočního stromu  

- KIC Benešov

4. ples kutnohorských neziskovek  

– Ing. Dagmar Fořtová
7. národní setkání poskytovatelů služby Podpora samostatného bydlení 

– MAS Posázaví,Benea s.r.o.  
Soutěž Stejná šance  

– Zaměstnavatel 2018 – David Hanzlík - Malostranská Beseda a.s., paní 
Markéta Puršlová Melechovská, pan Pavel Goby, členové kapely Czech It.
Vernisáž výstavy 15 let Rytmusu a výstava  

– pan Růžička, pan Mikuláš za BILLA ČR, spol.s r.o., dipl. um. Ctirad 
Sedláček a soubor žáků a studentů, Mgr. Veronika Kondrátová, pan Michael 
Povolný, Jáchym Povolný, Jindřich Bezdíček.
Vánoční koncert nejen barokní hudby  

– dipl. um. Ctirad Sedláček, soubor Musica 
Diversata, pan farář Timko.

Bystřice

Úmonín

Pečky

Horka II Vysoký Újezd

Veltrusy
Trhový  

Štěpánov
Teplýšovice

Rabyně

Mnichovice

Čerčany Chocerady Kamýk  
nad Vltavou

Krhanice Lešany Načeradec

Votice - ORP Vranov
Čáslav
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Dotace na registrované sociální služby:

Grantové projekty:

Registrované služby jsou finančně podpořeny z projektu  
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb 
ve Středočeském kraji“  
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Registrované služby jsou finančně podpořeny z projektu 
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb  
ve Středočeském kraji II“  
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846

Projekt S Rytmusem do práce II    
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002326

Projekt Rytmus zvyšuje kvalitu II  
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007618

Poděkování

Externí spolupracovníci: 

Média:

Zaměstnavatelé,  

kteří zaměstnali  

v roce 2018: 

Zaměstnavatelé,  

kteří umožnili exkurzi  

nebo praxi v roce 2018:

Partneři: 

Samuel John King, Vladislav Slezák, Mgr. Jakub Dutka - MPSV, 
MUDr. Dagmar Křížková, Daniel Kaucký, Mgr. Jan Kostečka,  
Jaroslav Turek, Jana Kmotrasová, PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D., 
Petr Müller, Jan Roza, Pavel Štolba, Ondřej Hradečný

Bohemia deníky – Benešovský deník, Kutnohorský deník, Čerčanský 
zpravodaj, Týnecké listy, Zpravodaj města Benešov, Zpravodaj Posázaví, 
Český rozhlas Region, Rádio Blaník

Semby s.r.o., KART Steel s.r.o., Jaroslav Zajíček – statek Rudoltice, EKO 
farma Rohoznice s.r.o., TŘI o.p.s., Základní škola Vlašim Vorlina 1500, 
Tollnet, s.r.o., TESCO Stores ČR a.s., Mediaservis s.r.o., Městské knihy, s.r.o., 
Heroland - dětský svět, Hotel U Růže, Spirála pomoci, o.p.s., OÚ Záboří 
nad Labem, Městská knihovna Kolín, U SLUNCE – alternativní jídelna, 
Billa spol. s.r.o.

NAREX Bystřice, Městská knihovna Bystřice, OSSZ ČR, Školní jídelna 
Jiráskova (město Benešov), Domov Seniorů Benešov, Lesní mateřský škola 
Prostor plus, z.s., Základní škola Kolín II, MVE PLUS, s.r.o., Jízdárna 
Karlov, Albert Česká Republika, s.r.o.

Města Benešov,  Týnec nad Sázavou, Kutná Hora, veřejný opatrovník 
města Kolín – Iveta Langová, veřejný opatrovník města Kutná Hora – Mgr. 
Urbanová Lenka, CLINTERAP, s.r.o. - MUDr. Yvona Hendrychová, Domov 
Barbora Kutná Hora, CSS Tloskov,  ICSS Odlochovice, Rytmus – Od klienta 
k občanovi o.p.s. , Villa Vallila z.s, Gymnázium Benešov, MUDr. Křížková, 
MUDr. Fumferová, Šarlota Resort, s.r.o., Praktická škola Benešov, Městská 
knihovna Benešov, Školní jídelna Jiráskova, NUDZ, Úřad práce Benešov, 
APRČR, Úřad práce Kutná Hora, Úřad práce Kolín, Oblastní charita 
Kutná Hora, Praktická škola Kutná Hora, ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, příspěvková 
organizace, Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola,  
KHnet.info, z.s.,


