
Ú V O D E M  

Milí čtenáři! 

V tomto čísle se chceme společně podělit nejen o

zajímavé rozhovory, ale i dobrou náladu!

Také již netrpělivě vyhlížíte jaro?

Ať jste uživatel, zaměstnavatel nebo náhodný

čtenář - buďte s námi!

RYTMUSOVINY
Č Í S L O  2  •  B Ř E Z E N / D U B E N  2 0 2 1  

P Ř E Č T Ě T E  S I

R O Z H O V O R

Audity pracovních příležitosí i u
vás ve firmě!

Velikonoce

Zábava

Připravujeme...
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Paní Lucie, jak byste popsala ostatním lidem spolupráci s Rytmusem?

Do Rytmusu jsem poprvé přišla v létě 2020 a chodila jsem na schůzky. 
Hledala jsem se svou pracovní konzultantkou práci a vyřizovala si s ní věci, které jsem potřebovala.
Při nařízení a opatření vlády kvůli nemoci koronaviru jsme si pořád volaly, psaly e-maily, a když jsem
nastoupila do práce, tak za mnou přijela i pracovní konzultantka osobně.

Se spoluprací Rytmusu jsem stále spokojená, když potřebuji, tak mi moje konzultantka pomůže a
poradí. Plánuji si se svou konzultantkou volat i přes videohovory.

Jakým způsobem jste práci hledala?

Hledala jsem pracovní inzeráty se svou konzultantkou na internetu, já nebo konzultantka jsme na
různé inzeráty volaly. Práci mi pomáhal hledat i Úřad práce, kde jsem byla evidovaná. Psala jsem i v
Rytmusu motivační dopis na pracovní nabídku e-mailem.

Víme, že se Vám podařilo do práce nastoupit v době této pandemie. Jsou tam nějaká
bezpečnostní opatření? 

Do práce jsem nastoupila 9. listopadu v minulém roce 2020 na pozici úklidu úřadu v České Lípě.
Nyní, při zhoršení celé situace v práci nosím celou dobu roušku, rukavice a používám desinfekci na
všechny věci například na kliky, stoly, úchyty, přepážky, šuplíky a na skříňky. Na podlahy používám
savo.

Vidíte na této době něco pozitivního?

Lidé si více myjí ruce a pečují o sebe. Jsou častěji s rodinou a
mají na ní více času. Neutratí tolik peněz za věci a možná i
ušetří.

Co byste vzkázala ostatním lidem?

Aby byli opatrní, zodpovědní a dodržovali opatření a vládní
nařízení, hygienu, nosili rukavice, roušky, respirátory a chránili
své zdraví a ostatních. Věřím, že když to budou dodržovat,
situace s koronavirem se zlepší.

Rozhovory 
Tentokrát v časopisu naleznete rozhovory dva. 
Paní Lucie, uživatelka služby, které se podařilo nastoupit do
zaměstnání i v době pandemie.  
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STP Česká Lípa, o. p. s.

Jsou uživatelé spokojeni s poskytováním služby v době pandemie?

Uživatelé jsou se službou spokojeni, a to převážně z důvodu, že podpora stále pokračuje i v této
době. Jsou rádi, že konzultantky hledají další možnosti komunikace a spolupráce včetně nových
aktivit (on-line skupinová setkání s povídáním a hudbou, posílání dokumentů přes e-mail).
Telefonické konzultace se časově prodlužují, na hovor se obě strany vždy těší, on-line videohovory
se uživatelům líbí a naučili se tak i další dovednost. I v této nelehké době se nám daří nacházet
uživatelům zaměstnání, kde se jim líbí a kde jsou spokojeni.

Lze využít novou formu spolupráce i ve standardním režimu?

S on-line videohovory získali uživatelé novou dovednost, která je baví a zároveň je v této moderní
době potřebná a důležitá. Určitě ji budeme využívat i nadále, například když nebudou možné osobní
schůzky z jiných důvodů. Plánujeme i on-line kurzy a vzdělávání nejen pro uživatele, ale i pro
veřejnost. 

Na co se v následujícím období těšíte?

Těším se, až budou možné i osobní schůzky ve standardním režimu, ale zároveň budeme hledat i
další možnosti a zdokonalení spolupráce v on-line podobě. Letošní rok by měla být otevřena i nová
kancelář organizace v Novém Boru. Nyní hledáme další kolegyni/kolegu, protože se služba v našem
regionu rozšiřuje a roste počet uživatelů.

Jak v době pandemie probíhá spolupráce s Rytmusem?  

Pandemie a s ní spojená nová nařízení a opatření vlády nás posunula k
hledání dalších možných postupů při práci nejen s uživateli, ale například  i
se zaměstnavateli, dalšími organizacemi apod. S uživateli probíhají
pravidelné telefonické konzultace, při kterých se individuálně se svou
pracovní konzultantkou věnují potřebným tématům. Dle jednotlivých
možností uživatelů jsou realizovány i on-line videohovory včetně hovorů s
novými zájemci o službu. Vyhledávání zaměstnání stále pokračuje převážně
prostřednictvím internetu a telefonů. Potřebná osobní podpora  (například
při pracovním pohovoru, asistenci na pracovišti, vyřízení věcí na úřadu atd.)
je uskutečňována za dodržení přísných hygienických opatření.

Krajský úřad Libereckého kraje

Děkujeme za rozhovor.

Na současnou situaci jsme  se zeptali také vedoucí pobočky
Česká Lípa a pracovní konzultantky  Nikoly Tschertnerové.
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Pracovní audit může proběhnout u každého zaměstnavatele, který by rád zaměstnal zdravotně
postiženou osobu, ale není si jistý, zda je jeho pracoviště vhodné. Případně jakou pracovní pozici je
možné nabídnout nebo vytvořit pro člověka se zdravotním postižením.

Jak audit probíhá?
 

V domluvený den a čas navštíví pracovníci organizace Rytmus Liberec, o. p. s. zaměstnavatele v jeho
firmě. Pracovníci si firmu prohlédnou, pohovoří s pracovníky a sestaví zprávu pro zaměstnavatele.

Co se z auditu dozvím?
 

Zda jsou ve Vaší firmě vhodné pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením nebo zdali by se
mohli stávající pozice přizpůsobit, případně vytvořit nové. V neposlední řadě zjistíte, jak vás můžeme

podpořit. 

Budu za audit platit? 
 

Ne! Audit nabízíme zaměstnavatelům ZDARMA.

Proč uskutečnit audit právě v naší firmě?
 

Je to jedna z možností jak nezávazně zjistit, zda můžete zaměstnat osobu se zdravotním postižením.
Zaměstnání zdravotně postižené osoby přináší např. daňové úlevy, příspěvky, plnění povinného

podílu, další po vytipování vhodného zaměstnance a pracovní asistenci. 
 
 

Koho mohu kontaktovat v případě zájmu o audit?
 

Neváhejte kontaktovat specialistu na spolupráci se zaměstnavateli Josefa Čonku, tel.: 776 889 775,
e-mail: josef.conka@rytmus.org

 

Plánujete-li zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo jen chcete vědět, zda je vaše
pracoviště vhodné pro osoby se zdravotním postižením, neváhejte naši organizaci kontaktovat!

 
 

Audity pracovních příležitostí i
u Vás ve firmě!
Obnovujeme službu auditů pracovních příležitostí. Co to znamená? Pomůžeme Vám
vytipovat vhodné pracovního místo pro osoby se zdravotním postižením.
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Společenské chování a vystupování

Základní a zvýšená hygiena

Hygiena žen

Vzhled a oblékání

Jak se bezpečně chovat

Hospodaření s penězi

Exekuce a jak je řešit 

Cestování

Základy první pomoci 

Jak pečovat o svoje zdraví - více dílný seminář

Na seminář se může přihlásit kdokoliv se zdravotním postižením i ten, kdo je ohrožen sociálním
vyloučením. Pro upevnění nebo naučení chybějících návyků a dovedností. Stačí mít chuť a zájem učit
se nové věci. Během seminářů využíváme modelové situace, praktické pomůcky, aktivity a účastníky
aktivně zapojujeme. Semináře jsou zdarma.

Na některých seminářích se můžete setkat s odbornými hosty a lektory. Nabídka seminářů se
postupně rozšiřuje podle možností. 

Aktuální informace k seminářům a také k připravovaným webinářům - tedy online seminářům, pro
samostatné vzdělávaní, najdete na stránkách www.rytmusliberec.cz nebo volejte pracovní
konzultantce Kateřině Ježkové, 777 228 661.

 Připravujeme....
Celoživotní  vzdělávání  pro všechny,  kdo mají
zájem!

Dnes představujeme semináře pro osoby se zdravotním postižením, především mentálním a pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením. Semináře plánujeme zařadit ihned, jakmile to situace dovolí,
popřípadě se budou konat online.

Semináře jsou určeny k upevnění nebo získání nových dovedností, schopností a návyků. Jejich
účelem je podpořit účastníky v začlenění do běžné společnosti včetně trhu práce. 

Můžete se těšit na tyto semináře:

Mobilní telefon

Komunikace a jak porozumět ostatním

Bezpečně na internetu 

Co je manipulace a jak se jí bránit 

Jaká mám práva

Cesta k práci

Jak trávit volný čas

Péče o domácnost

Jak umět přijmout a odmítnout pomoc

Společenské vztahy aneb seznamte se

Vaření

Za možnost rozvíjet a pořádat nové semináře,  děkujeme
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Velikonoce 
tradice  a  symboly

Škaredá středa 
Nikdo se nesmí mračit, nebo se bude mračit

po všechny středy v roce. Říká se jí taky
sazometná, protože se čistily komíny.

 
 

Zelený čtvrtek
Odlétají zvony do Říma. Místo zvonů se
používají řehtačky. Jí se zelená strava.

 
 

Velký pátek
Byl ukřižován Ježíš. Otvírají se skály a vydávají

své poklady.
 
 

Bílá sobota
Vrací se zvony z Říma.

 
 

Boží hod velikonoční
Ježíšovo zmrtvýchvstání. Malují se vajíčka

(kraslice). Pletou  se pomlázky.
 
 

Velikonoční pondělí
Chodí koledníci s pomlázkou vyšupat dívky,

aby neuschly. Říkají koledy a dostanou
malované vajíčko (kraslici).

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Začínají vždy po prvním jarním úplňku.
 40 dní před Velikonocemi je půst.

Velikonoční dny:

Za zpracování příspěvku o Velikonocích děkujeme 
 uživatelce naší služby, slečně Aničce.



 R Y T M U S O V I N Y  |  S T R  0 6

 

Zlepšete si náladu zpěvem.
Melodie k těmto slovům určitě
všichni znáte....

Holka modoroká
lidová píseň

 
Holka modrooká, nesedávej u potoka,

holka modrooká, nesedávej tam.
 

V potoce se voda točí,
podemele tvoje oči.

 
Holka modrooká ,nesedávej tam. 

Holka modrooká, nesedávej u potoka,
holka modrooká, nesedávej tam.

 
V potoce je hastrmánek,
zatahá tě za copánek.

 
Holka modrooká, nesedávej tam. 

Holka modrooká, nesedávej u potoka,
holka modrooká, nesedávej tam.

 
V potoce je velká voda,
vezme-li tě bude škoda.

Holka modrooká, nesedávej tam.

Není nutno
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř

 
Není nutno, není nutno, 
aby bylo přímo veselo,

hlavně nesmí býti smutno,
natož aby se brečelo. 

 
Chceš-li, trap se, že ti v kapse 

zlaté mince nechřestí,
nemít žádné kamarády,
tomu já říkám neštěstí.

 
Nemít prachy - nevadí,

nemít srdce - vadí,
zažít krachy - nevadí, 

zažít nudu - jó to vadí, to vadí.
 

Není nutno, není nutno,
aby bylo přímo veselo,

hlavně nesmí býti smutno,
natož aby se brečelo.

 
Není nutno, není nutno,
aby bylo přímo veselo,

hlavně nesmí býti smutno,
natož aby se brečelo.
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Rytmus Liberec, o.p.s.

Nakupujete rádi online? Víte, že
přitom můžete přispět na dobrou

věc?
 
 
 
 
 
 
 

Stačí se dostat přes tento QR-kód  na
givt.cz pak už jen nakupovat.

Liberec
 

Jablonec nad Nisou
 

Česká Lípa
tel.: 773 010 040

 

Jilemnice a Semily

liberec@rytmus.org
 

www.rytmusliberec.cz
 

www.facebook.com/rytmuslbc

KONTAKTY 

tel.: 485 100 626, 775 577 363
 

Jsem OZP. 
Chci pracovat. 
Jak si najít práci,
která mě bude bavit?

Jsem zaměstnavatel.
Rád bych zaměstnal
OZP. Jaké jsou výhody
zaměstnávání OZP?

Domluvte si infoschůzku! 
Na infoschůzce se dozvíte, jak
organizace funguje a jak Vás
můžeme podpořit!

tel.: 775 577 363

tel.: 775 068 490

Podporují nás:

Jsme na sociálních sítích!

Sledujte nás na Facebooku a nově i na Instagramu
 

Najdete nás jako Rytmus Liberec


