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SLOVO ŘEDITELKY
Celý svět se i v roce 2021 potýkal s pandemií Covid-19.
Přes nepříznivou epidemiologickou situaci jsme my v
Rytmusu fungovali bez omezení. Naši nepřerušenou
činnost dokládají počty podpořených uživatelů a
zrealizovaných setkání – jak uvidíte dále v naší výroční
zprávě.
Navíc jsme se intenzivněji zaměřili na podporu mladým
lidem, kteří navštěvují speciální školy. Žákům speciálních
škol jsme v rámci tranzitního programu pomohli
zprostředkovat praxi na běžných pracovištích. Díky ní si
mohli vyzkoušet, jaké jeto, když  člověk chodí do
opradové práce.
Dále jsme se zabývali podporou pro rodiny našich
uživatelů s nabídkou pomoci pro ně samotné. Pečující
lidé nám nejsou lhostejní, proto zjišťujeme poptávku po
službách, které potřebují. Ať už je to poradenství nebo
možnost rozhovorů.
Stále zaznamenáváme velký zájem o téma trávení
volného času a setkání “Nebuď pecka”. V rámci setkání
mohou lidé s zdravotním znevýhodněním strávit svůj
volný čas podle svých představ a možností.
Nově našim uživatelům nabízíme poradenství v oblasti
vztahů, partnerství, intimity a sexuality. Jsme si vědomi,
že se jedná o důležité téma.
Jak jsem zmínila, přes tíživou situaci jsme dokázali najít
a rozvíjet nové výzvy, které přinesl minulý rok.
V roce 2021 jsme potom prošli strategickým plánováním,
zamysleli se nad revizí našeho poslání, našich vizí a
hodnot (obrázek s našimi hodnotami: Jedinečnost –
Aktivita – Respekt - Otevřenost) – slova sice nová, ale
jejich obsah, kvalita a význam je nám dávno dobře
znám.
Úspěch každého našeho úsilí byl a je možný jen díky
týmu pracovníků, kteří s odhodláním, pílí, vysokým
nasazením a profesionalitou naplňují vše, co jsem
zmínila. Jen díky nim je naše poslání stále živé. Bez
týmové spolupráce by Rytmus nebyl tam, co je teď.
Každému členu týmu patří mé osobní poděkování s
přáním další společné cesty k naplnění našich
společných snů

"týmovka" 2021 Kadov

PhDr. Eva Sládková
ředitelka



PRÁCE
Protože dobře víme, že lidé se znevýhodněním mohou úspěšně pracovat na otevřeném
trhu práce. Snažíme se každému, kdo má zájem o zaměstnání, pomoci s hledáním a
udržením práce.  V roce 2021 jsem pomáhali najít zaměstnání 50 lidem.

BYDLENÍ
Samostatné bydlení znamená opravdový vstup do dospělého života. Pro lidi s mentálním
postižením může být tato meta někdy zdánlivě nedosažitelná. Díky naší podpoře v roce
2021 žije samostatně již 6 lidí s mentálním postižení.  

RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY, O.P.S.
Rytmus Východní Čechy, o.p.s. podporuje lidi se znevýhodněním  v Pardubickém kraji 
již od roku 2000.
Hlavní činností je poskytování sociální služby formou sociální rehabilitace ve třech
základních  pilířích:  PRÁCE - BYDLENÍ - KURZY

KURZY
Podporu v co nejvíce samostatném životě provází tvrdá práce a nácvik nových dovedností.
Skupinové a individuální kurzy zaměřené na zvyšování dovedností patří k základům  naší
práce. V roce 2021 jsme uskutečnili 4 kurzy v tématech: Společenské vystupování, Vaření,
Finanční gramotnost a Jak na šmejdy. 



PROJEKTY
Spolupracujeme se Školou Svítání a Speciální školou Skuteč na projektech Tranzitních
programů, ve kterých si studenti praktických škol vytvářejí představu o práci a zkouší si
praxe na reálných pracovištích.

V ROCE JSME
2021 VYŠKOLILI

21 UČITELŮ V
TRANZITNÍM
PROGRAMU

V ROCE 2021
PROBĚHLO 22

SETKÁNÍ
NEBUĎ PECKA

VOLNÝ ČAS
Akce Nebuď pecka patří k aktivitám s největší návštěvností možná také proto, že je
účastníci plánují a realizují sami. V roce 2021 proběhlo několik online a od dubna už se
„peckaři“ mohli scházet naživo. 

Sebeobhájci se v roce 2021 scházeli, jak jim to jen situace dovolila. Společně pracovali na
tématech přístupné společnosti, ale také  plánovali a uskutečnili celorepublikové setkání 
v Pardubicích na téma „ Jak na šmejdy“. 



Dvojice Poradců Petra a Aleš se se svojí asistentkou Renátou
scházeli také v roce 2021 a pilně převáděli texty do snadného
čtení (EASY TO READ). „Snadné čtení“ je forma psaných textů,
které jsou srozumitelné i pro lidi, kteří potřebují větší podporu
při čtení. Jsou psané jednoduchými větami a doplněné obrázky. 

Jsme partnery projektu Přístupná společnost, jež realizuje Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižení, který usiluje o větší zapojení a empowerment
lidí s mentálním postižením. Cílem projektu je dostatek dostupných informací pro
lidi s mentálním postižením. 

Ve spolupráci s organizací Nebuď na nule koordinujeme skupinu
Sexuálních důvěrníků v Pardubickém kraji. Sexuální důvěrníci
jsou sociální pracovníci - poradci, kteří se svými klienty řeší otázky
intimity, partnerství a sexuality. Skupina se schází 4x za rok, nabízí
diskuzi a vzdělávání na tato témata a odbornou supervizi pod
vedením Petra Eisnera.



TOTO VIDEO
MÁ 782

SHLÉDNUTÍ 

Dlouhodobý projekt KAFEBAR  je naší stálicí.
Mobilní stánek s kávovarem a výbornou kávou obsluhují kafebaristé se zdravotním
znevýhodněním a připraví Vám tu nejlepší kávu podle Vašich přání.

Kafebar si můžete pozvat na svoji akci.
Pro Českou Třebovou a okolí volejte Moniku Friedlovou:
(+420) 730 518 510
Pro Chrudim a okolí volejte Renátu Šedivou:
(+420) 703 141 968

VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání pro odbornou i širokou veřejnost a informování o tématu podpory a práv lidí se
znevýhodněním se v Rytmusu věnujeme intenzivně a rádi. A protože rok 2021 úplně nepřál
osobnímu setkávání natočili jsme se skvělými pány Petrem Eisnerem a Hynkem Jůnem
video, které je ke shlédnutí na youtube kanálu Rytmus Východní Čechy. 
Tématem videa bylo partnerství lidi se znevýhodněním a osamostatňování lidí s poruchami
autistického spektra. 



BENEFICE
Na 11. benefičním koncertu v Chrudimi vystoupil Dan Bárta a Illustratophere. Atmosféra
na jevišti i v hledišti byla nabitá pozitivní energií a všichni v sále si užívali možnost se setkat
a uspokojit hlad po kulturním zážitku. 

Mikulášská dražba
V novém kabátě se v roce 2021 představila Mikulášská dražba, která probíhala standardně
v prvních prosincových dnech na stránkách www.mikulasskadrazba.cz. Máme radost, že
se stránky líbí a přinesly výtěžek 84 566,-Kč

KONEČNÝ
VÝTĚŽEK

KONCERTU
BYL 

60 022,-KČ

http://www.mikulsskadrazba.cz/
http://www.mikulsskadrazba.cz/


Za podporu v roce 2021 DĚKUJEME: 

Podporovatelům, sponzorům a partnerů: 
Hoffman spol. s.r.o., DALU s.r.o., Jan Ficek Dřevovýroba, s.r.o., Eltep, s.r.o.,
Kruh zdraví, Lukáš Zlesák, Ing. Pavel Dymák, Truck servis group, s.r.o., 
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., Mlsný pecivál, Východočeské plynárenské strojírny, 
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o., Grano spol. s.r.o. 

Donátorům: 
Město Chrudim, Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, Město Polička, Město Ústí
nad Orlicí, Město Česká Třebová, Město Svitavy, Město Litomyšl, Město Choceň, Město
Hlinsko, Město Žamberk, Město Vysoké Mýto. 

Výnosy 2021 v členění podle

 zdrojů  ( v Kč )

Pardubický kraj.....................................................................5 178 000,--
MPSV...................................................................................................312 223,--
Statutární město Pardubice.............................................520 100,--
Město Chrudim...........................................................................70 000,--
Město Ústí nad Orlicí..................................................................9 000,--
Město  Žamberk..........................................................................10 000,--
Město Vysoké Mýto...................................................................10 000,--
Město Polička..................................................................................3 000,--
Město Svitavy...................................................................................5 000,--
Město Choceň.................................................................................3 000,--
Město Česká Třebová.................................................................6 000,--
Město Litomyšl................................................................................5 000,--
Empowerment lidí s ment.post.......................................143 555,--
Tranzitní program Svítání.....................................................158 913,--
Nadace rozvoje obč.spol.......................................................10 000,--
Přijaté dary,jiné výnosy,VČ....................................................66 648,--
Doplňková/hospodář./činnost........................................385 706,--

Výnosy celkem...........................................................6 896 145,00  Kč



ÚČETNÍ ROZVAHA, 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 

ZPRÁVA AUDITORA

PŘÍLOHA: 

RADOST Z
PRÁCE NÁS
PROVÁZELA

TAKÉ V ROCE
2021















We see the value of
growing our business

through social media. We
will place our efforts in

growing our follower base
and engaging our

audience.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Rytmus Východní Čechy, o.p.s. 

IČO: 27516733 
Číslo účtu: 2600142132/ 2010 (Fiobanka, a.s.)

 
 www.rytmusvychod.cz 

FB: Vaše cesta do společnosti - Rytmus Východní Čechy, o p s 
 

Správní rada: Mgr. Pavla Baxová, Vojtěch Zima, PhDr. Lada
Furmaníková, Ph.D. 

 
Pracoviště Chrudim 

Heydukova 392 537 01 Chrudim
 t: +420 777 222 139, e: chrudim@rytmusvychod.cz

 
 Pracoviště Česká Třebová

 Skalka 1692 560 02 Česká Třebová
 t: +420 730 518 511, e: trebova@rytmusvychod.cz

 


