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Slovo ředitele
Z celkového pohledu považuji rok 2014 za úspěšný.
Díky poctivé a profesionální práci kolegyň a situaci
na trhu práce se podařilo zprostředkovat zaměstnání
více uživatelům než v minulých letech. Službu jsme
postupně začali poskytovat v celém Pardubickém
kraji. Vysokou úroveň poskytovaných služeb
potvrdila inspekce kvality sociálních služeb, které
jsme byli podrobeni v červnu 2014. Benefiční koncert
a Čertovská internetová dražba přinesly očekávané
výsledky. Dařilo se budovat nové a upevňovat stávající
vztahy. Díky vlastní iniciativě jsme přispěli k diskusi
a informovanosti v problematice opatrovnictví lidí
s omezenou svéprávností. Z hlediska financování
jsme nezažili žádné velké turbulence, byť je realitou,
že finančních prostředků bychom pro uspokojení
zájemců o naše služby potřebovali mnohem více.
Významnou změnou, na které jsme začali pracovat
koncem roku 2014 a projeví se až v průběhu roku 2015,
bude změna názvu společnosti. Vzhledem k působení
v celém Pardubickém kraji se Rytmus Chrudim,
o.p.s. přejmenuje na Rytmus Východní Čechy.

Zároveň dojde ke sloučení pracovišť Svitavy a Ústí
nad Orlicí do jednoho pracoviště v České Třebové.
Za velký úspěch považuji, že jsme po celoročních
intenzivních jednáních s pracovníky odboru
sociálních věcí Pardubického kraje připravili „rozjezd“
nové sociální služby Podpory samostatného bydlení.
Přes veškeré komplikace mi to dává naději, že lidé
s potížemi v učení získávají šanci a možnost žít svůj
život v běžném prostředí a ne za zdmi ústavů.
Zároveň si opětovně uvědomuji, že to, jak se
jim to bude dařit, nezáleží jen na nich a našich
aktivitách. Velkou roli v procesu inkluze lidí
s potížemi v učení mají opatrovníci, rodiče, ostatní
poskytovatelé sociálních služeb, úřady a další
instituce. A proto apeluji, podporujme lidi
s potížemi v učení v přebírání odpovědnosti
za svůj život a budoucnost. Je to cesta k tomu,
aby se stali opravdovou součástí naší společnosti.

Pro koho tu jsme
Lidem se znevýhodněním pomáháme najít si
práci, naučit se dovednosti, které potřebují k větší
samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.

Práce

Rytmus Chrudim o.p.s.

Kurzy

Zaměstnavatelům poskytujeme poradenství
při zaměstnání pracovníka se znevýhodněním,
pomoc se zapracováním nového zaměstnance.

Zaměstnavatel

Bydlení

Úklidovka
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Naše historie
2000
vznik pobočky v Chrudimi (Rytmus o.s.)

2012
projekt, vznik poboček ve Svitavách a Ústí nad Orlicí

2007
změna právní formy na Rytmus Chrudim o.p. s.,
registrace služby Sociální rehabilitace
2000

2007

2012

Pracovní tým
Mgr. Petr Kuneš
ředitel, finanční a personální řízení, fundraising
PhDr. Eva Sládková
zástupkyně ředitele, pracovní konzultantka – kvalita
poskytovaných služeb, poskytování služby, jednání se
zájemci o službu
Mgr. Michaela Panáková
pracovní konzultantka, Chrudim – poskytování služby,
Job kluby, PR
Mgr. Hana Kombercová
pracovní konzultantka, Chrudim – poskytování služby,
podpora sebeobhájců
Kateřina Michutová
pracovní asistentka, Chrudim
Božena Nováková
účetnictví, sociální podnikání
Mgr. Petra Langerová
koordinátorka projektu, pracovní konzultantka,
Svitavy – poskytování služby
Mgr. Kateřina Ciencialová
pracovní konzultantka, Svitavy – poskytování služby,
Job kluby (červen – prosinec - mateřská dovolená)
Mgr. Lenka Bigmore
pracovní konzultantka, Svitavy – poskytování služby
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Věra Hekelová, DiS.
pracovní konzultantka, Svitavy – poskytování služby
(červenec – prosinec)
Mgr. Pavlína Felgrová
koordinátorka projektu, pracovní konzultantka,
Ústí nad Orlicí – poskytování služby
Mgr. Kateřina Langrová
pracovní konzultantka, Ústí nad Orlicí – poskytování
služby
Petra Dokulilová, Aleš Fofoňka
konzultanti pro Snadné čtení Chrudim
Květa Pliatzku, Robert Bidmon
konzultanti pro Snadné čtení Svitavy (od října)
Mgr. Kristýna Košvancová, Bc. Jaroslava Woffová,
Dis, Mgr. Tereza Panušková
mateřská dovolená
Karel Přikryl
úklid Chrudim
Petra Dokulilová, Monika Slavíková,
Alena Šmídová,Viliam Žiga, Aleš Fofoňka,
Jan Hamák, Romana Házová, Jana Alinčová,
Vlasta Bittmannová,Karel Přikryl,
Kateřina Michutová
hospodářská (doplňková) činnost
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Naše práce v číslech
Celkové hodnoty

Projekt

Počet uživatelů ........................................... 93

Počet uživatelů ............................................ 45

Celkový čas strávený
s uživateli včetně asistencí . ............ 2830 h

Celkový čas strávený
s uživateli včetně asistencí . ............ 1288 h

Počet zaměstnaných klientů . ................. 58

Počet zaměstnaných klientů . ................. 28

Počet kurzů . ................................................... 4

Počet kurzů . ................................................... 1

Co se dělo v roce 2014
Nadále poskytujeme sociální rehabilitaci podle
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Podpořili jsme lidi se znevýhodněním při hledání
a udržení práce a při zvyšování dovedností.
Proběhlo celkem 41 Job klubů. Job kluby
navštěvují uživatelé, kteří si hledají práci. Společně
probírají témata potřebná pro nalezení vhodného
zaměstnání nebo navštěvují firmy v okolí.
V roce 2014 proběhlo celkem 10 setkání
podpůrných skupin pracujících (8 krát se skupina
sešla v Chrudimi, 2 krát ve Svitavách), v rámci
kterých dochází ke sdílení zkušeností bývalých
uživatelů služby, kteří si již práci nalezli.

informací tak, aby našim dokumentům
rozuměli i lidé, kteří potřebují větší podporu
při čtení či získávání nových informací.
Pořádáme Balintovskou skupinu, na které
se pravidelně schází pracovníci působící
v sociálních službách v Chrudimi, aby společně
sdíleli své zkušenosti a podpořili se i praktickými
náměty při řešení náročných situací vznikající
při spolupráci s uživateli služeb.
Připravili jsme již 5. benefiční koncert,
na kterém dne 30. listopadu 2014 v chrudimském
divadle vystoupila Bára Hrzánová se skupinou
Condurango. Výtěžek koncertu je 150 321,- Kč

Uspořádali jsme tyto kurzy pro uživatele: Kurz
společenského vystupování (2x), Dovednosti
k samostatnému bydlení, Základy obsluhy osobního
počítače. Celkem se kurzů účastnilo 13 úživatelů.

(53 550,- Kč od Nadace Divoké husy) a bude
použit na zajištění nové sociální služby Podpora
samostatného bydlení. Všem sponzorům
a dárcům děkujeme za podporu.

V roce 2014 se skupina sebeobhájců setkala
dvanáctkrát. Zástupci sebeobhájců se v Praze zúčastnili
velkého setkání sebeobhájců z České republiky,
významným hostem byla skupina sebeobhájců
z Německa.

Naše v pořadí již třetí internetová aukce - Čertovská
dražba. Čistý výtěžek aukce činí 56 737,- Kč. Výtěžek
jsme využili na pořízení obrázkových piktogramů
pro uživatele. Piktogramy jsou důležitým nástrojem
pro zvyšování samostatnosti v oblasti pracovního
uplatnění. Také se stanou nezbytnou pomůckou v nové
službě Podpora samostatného bydlení, která umožní
našim klientům žít život srovnatelný s vrstevníky.

Spolupracujeme s poradci – lidmi s postižením,
kteří nám pomáhají upravovat interní dokumenty
a pravidla služby do podoby snadno srozumitelných
Rytmus Chrudim o.p.s.
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Spolu s Koalicí nevládek Pardubicka jsme
vyhlásili soutěž Stejná šance – zaměstnavatel
roku. Do soutěže byly nominovány firmy, které
dávají lidem se zdravotním znevýhodněním
šanci získat zaměstnání na otevřeném trhu práce
a aktivně se zapojit do života společnosti.
V červnu 2014 jsme uspořádali Workshop Tvorba
srozumitelných textů určený pro pracovníky
v sociálních službách a pedagogy, kteří vytváří
materiály pro lidi s mentálním postižením.
V únoru a říjnu jsme pro odbornou veřejnost
uspořádali seminář Opatrovnictví a svéprávnost
u lidí se zdravotním postižením, na kterém se
svými příspěvky mimo jiné vystoupili právnička
JUDr. Dana Kořínková a opatrovnický soudce
okresního soudu v Chrudimi JUDr. Pavel Esser.
Za účelem získání nových pracovních míst
pro lidi se znevýhodněními jsme uspořádali 2
Snídaně pro zaměstnavatele v Chrudimi a 1
v Ústí nad Orlicí. Během prázdnin dále proběhlo
grilování pro stávající zaměstnavatele v Chrudimi,
s cílem upevnit navázanou spolupráci.
Zapojili jsme se do Burzy filantropie – Chrudim,
Ústí nad Orlicí a Litomyšl 2014. Donátoři
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podpořili projekt Kafebar. Získané finanční
prostředky byly použity na pořízení kafevozíku
a zajištění provozu prodeje „kávy s příběhem“.
Během roku 2014 jsme uspořádali řadu prezentací.
Většina prezentací byla zaměřena na představení
služby potencionálním zájemcům. Prezentace
„Chcete pracovat“ byla určená pro zájemce z Litomyšle
a v Bystrém. Další prezentace proběhli například
v SOU Chroustovice, v rámci koncertu kapely The Tap
Tap ve Svitavách pro uživatelé chráněného bydlení
Domova pod Kuňkou v Pardubicích a Přelouči aj.
Projekt Podporované zaměstnávání na Svitavsku
a Orlickoústecku
Tento projekt byl podpořen prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených
skupin na trh práce, prioritní osa 3 Sociální integrace
a rovné příležitosti.
Projekt se realizuje v období od: 10. 4. 2013 - 9. 4. 2015,
celková výše dotace činí: 5 849 271,2 Kč a hlavním
cílem projektu je umožnit lidem se zdravotním
postižením získat a udržet si zaměstnání. Projekt
probíhá v městech Svitavy a Ústí nad Orlicí.
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Příklady dobré praxe od uživatelů
„Začala jsem chodit do Rytmusu, protože jsem chtěla pomoci hledat práci. Měla jsem zkušenosti
z minulých zaměstnání jako pečovatelka a uklízečka. Chtěla jsem dělat podobnou práci. Se svojí pracovní
konzultantkou jsem se naučila hledat práci na internetu, zavolat si o práci, jak se chovat na pohovoru.
Byla jsem na práci na zkoušku v Litomyšli, kde jsem nastoupila na jeden den jako pomocnice v kuchyni,
ale nedopadlo to. A pak mě pomohla konzultantka najít jinou práci - jako uklízečka ve Svitavách v jídelně
Orol.“ Iveta (Svitavy)

Třídím přepravky na pečivo, které potom dávám do myčky. V práci to je dobrý, není moc náročná. Jezdím
do Sázavy rád, žádný stres. Během března budu podepisovat pracovní smlouvu. Teď pracuji na 6,5 hodiny
denně, budu mít plný úvazek. Peníze si budu šetřit na horší časy.
Tímto bych chtěl poděkovat celému týmu pracovníků Rytmusu. Vlastimil (Ústí nad Orlicí)

Při návštěvě Rytmusu Chrudim, kde jsou velice obětaví a hrozně moc hodní, se mně maximálně
věnovali. Dohodli jsme návštěvu ve firmě Elfra s paní Koutnou, která mě provedla firmou a seznámila
s prací, kterou bych měl dělat. Práce mne hned velice zaujala a podepsali jsme smlouvu. Pracuji tam
jako elektrotechnik, má práce spočívá v četbě z výkresů, podle kterých vyrábím kabelové konfekce.
Práce mě moc baví.“ Vladimír (Chrudim)

Výnosy v členění podle zdrojů (v Kč)
MPSV . .......................................... 1 285 000,Pardubický kraj ............................. 398 000,Město Chrudim ................................ 99 000,ESF . ................................................ 2 673 243,-

Roční mzda ředitele společnosti, statutárního zástupce
činila 138 467,- Kč (hlavní pracovní poměr).
Odměny členům správní rady a dozorčí rady nebyly
v průběhu roku 2014 vyplaceny.

Úřad práce . ........................................ 60 750,Dary . .................................................... 58 801,Doplňková (hospodářská)
činnost . ......................................... 288 759,72

Rytmus Chrudim o.p.s.
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Poděkování sponzorům
Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům. Kteří
nás v roce 2014 podpořili. Projevené přízně si velice
vážíme, protože nám pomáhá odvádět dobrou práci.
- Hoffmann spol. s.r.o.
- Desso Czech Republic, s.r.o.
- EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o
- Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.
- Kruh zdraví
- Elfra s.r.o.
- Lukáš Zlesák
- Geogard, s.r.o.
- Jan Ficek Dřevovýroba, s.r.o.
- SoliCAD, s.r.o.
- Auto Slavíček, s.r.o.
- Ing. Pavel Dymák
- Tomáš Navrátil/Země původu
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- Jan a Tomáš Dostálovy
- Zahradnictví Mikan
- Eltep, s.r.o.
- Technické služby Chrudim 2000, spol. s.r.o.,
- Mlsný pecivál
- ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
- Řeznictví a uzenářství Francouz
- Vinařství Kozumplík
- Jan a Tomáš Dostálovy
- IVECO Czech Republic
- KONZUM, obchodní družstvo
- Sázavská pekárna
Dále děkujeme dárcům , kteří se zapojili do Čertovské
dražby.
Zvláštní poděkování patří našim dobrovolníkům,
přátelům a všem příznivcům.
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

31.12.2014
Rytmus Chrudim, o.p.s.
ke dni .............................................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................
Heydukova 392

............................................................................................................................
Chrudim
............................................................................................................................
53701
............................................................................................................................
Česká republika
............................................................................................................................

IČ

Zpráva o hospodaření

27516733

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

235 575,80

13 222,00

248 797,80

1.

Spotřeba materiálu

3

163 436,80

6 898,00

170 334,80

2.

Spotřeba energie

4

72 139,00

x

72 139,00

4.

Prodané zboží

6

0,00

6 324,00

6 324,00

II.

Služby celkem

7

624 936,75

54 788,00

679 724,75

6.

Cestovné

9

146 554,00

368,00

146 922,00

7.

Náklady na reprezentaci

10

0,00

10 654,00

10 654,00

8.

Ostatní služby

11

478 382,75

43 766,00

522 148,75

Osobní náklady celkem

12

3 491 840,15

75 907,00

3 567 747,00

Mzdové náklady

13

2 612 747,00

63 683,00

2 676 430,00

10.

Zákonné sociální pojištění

14

864 846,00

12 026,00

876 872,00

11.

Ostatní sociální pojištění

15

14 247,15

197,85

14 445,00

IV.

Daně a poplatky celkem

18

100,00

5 475,00

5 575,00

16.

Ostatní daně a poplatky

21

100,00

5 475,00

5 575,00

V.

Ostatní náklady celkem

22

281 016,00

20,00

281 036,00

Jiné ostatní náklady

30

281 016,00

20,00

281 036,00

Náklady celkem

43

4 633 468,70

149 411,85

4 782 880,55

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

0,00

288 759,72

288 759,72

2.

Tržby z prodeje služeb

47

0,00

230 234,72

230 234,72

3.

Tržby za prodané zboží

48

0,00

58 525,00

58 525,00

IV.

Ostatní výnosy celkem

59

800,00

x

800,00

66

800,00

x

III.
9.

24.

Výčet 18.
položekJiné ostatní výnosy
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VI.

Přijaté příspěvky celkem

27.

Přijaté příspěvky (dary)

VII.

Provozní dotace celkem

29.

Provozní dotace

ROZVAHA

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

77
79
80

IČ

81

27516733

82
84

B. dne:
Krátkodobý majetek
celkem
Odesláno
Razítko:
Pohledávky celkem
Odběratelé

II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

III.

x

58 801,00

Chrudim
4.............................................................................................................................................
574 794,00
288 759,72
4 863 553,72
53701

.............................................................................................................................................
-58 674,70
139 347,87
80 673,17
Česká republika
.............................................................................................................................................
-58 674,70
139 347,87
80 673,17

Podpis odpovědné
osoby:

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

42
424,10
Podpis
osoby1 268
odpovědné
za
53 sestavení: 29 198,00
54

II. 1.

II. 13.

58 801,00

58 801,00

4 515 193,00
x
4 515 193,00
.............................................................................................................................................
Heydukova
4.............................................................................................................................................
515 193,00392
x
4 515 193,00

Číslo
řádku

AKTIVA
II.

800,00

Název, sídlo, právní forma
58 801,00
x
a předmět činnosti účetní jednotky

31.12.2014
Rytmus Chrudim, o.p.s.
ke dni .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Výnosy celkem
C.

75

882 546,97
Okamžik
sestavení:
606 991,81

11 198,00

8 244,50

57

18 000,00
7 000,00
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků

66

0,00

591 747,31

Krátkodobý finanční majetek celkem

Telefon:

73

1 237 075,10

272 633,16

17 821,00

14 343,00

734441611

III. 1.

Pokladna

74

III. 3.

Účty v bankách

76

1 219 254,10

258 290,16

Jiná aktiva celkem

82

2 151,00

2 922,00

Příjmy příštích období

84

2 151,00

2 922,00

Aktiva celkem

86

1 268 424,10

882 546,97

IV.
IV. 2.

Mgr. Petr Kunea

2015.03.26 09:15:15

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

88

383 984,80

470 981,97
O=Rytmus Chrudim, o.p.s. [I

I.

Jmění celkem

89

309 745,37

390Public
308,80key:

Vlastní jmění

90

309 745,37

390 308,80

Výsledek hospodaření celkem

93

74 239,43

80 673,17

Účet výsledku hospodaření

94

x

80 673,17

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

95

74 239,43

x

B.

Cizí zdroje celkem

97

884 439,30

411 565,00

III.

383 629,00

I. 1.
II.
II. 1.
II. 2.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
Signer:
dni účetního období
CN=Mgr. Petr Kunea

Číslo
řádku

C=CZ

2.5.4.11=3

RSA/2048 bits

Krátkodobé závazky celkem

108

813 917,30

III. 1.

Dodavatelé

109

81 449,00

1 380,00

III. 5.

Zaměstnanci

113

158 480,00

198 426,00

III. 7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

115

82 063,00

104 760,00

III. 9.

Ostatní přímé daně

117

15 539,00

2 592,00

III. 13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

121

473 139,30

0,00

III. 17.

Jiné závazky

125

3 247,00

76 471,00
27 936,00

Jiná pasiva celkem

132

70 522,00

IV. 1.

Výdaje příštích období

133

9 772,00

7 936,00

IV. 2.

Výnosy příštích období

134

60 750,00

20 000,00

Pasiva celkem

136

1 268 424,10

882 546,97

IV.

Rytmus Chrudim o.p.s.
Odesláno dne:

27516733]

-9Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Zpráva auditora
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Rytmus Chrudim o.p.s.
Naše adresa
Heydukova 392
537 01 Chrudim
Telefon: 469 621 599
Mobil: (+420) 777 222 139
Email: chrudim@rytmuschrudim.cz
Adresa pracoviště Česká Třebová
Skalka 1692, 560 02 Česká Třebová

Telefon: (+420) 730 518 511
E-mail: trebova@rytmuschrudim.cz

www.rytmuschrudim.cz

