
PRO KOHO TU JSME ? 

PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
ZNEVÝHODNĚNÍM 

SLUŽBA JE ZDARMA!

WWW.RYTMUS LIBEREC.CZ

POMŮŽEME VÁM

NAJÍT PRÁCI, KTERÁ

VÁS BUDE BAVIT 

HENDIKEP NEMUSÍ
BÝT PŘEKÁŽKOU!



POMŮŽEME 
VÁM U 

ZAMĚSTNAVATELE 

NAUČÍME VÁS 
DALŠÍ DOVEDNOSTI 

SPOJENÉ S PRACÍ  

PORADÍME VÁM, KDE 
HLEDAT NABÍDKY 

PRÁCE  

ZÁKLADEM 
JSOU INDIVIDUÁLNÍ 

SCHŮZKY 

inzeráty na internetu 
Úřad práce 
oslovení zaměstnavatelů 

doprovodíme vás na pohovor
vyřídíme s vámi pracovní
dokumenty 
v případě vašeho zájmu s
vámi budeme i na pracovišti  

samostatné cestování
hospodaření s penězi
vzhled a oblékání atd.

sejdeme se jednou týdně 
zjistíme, jaká práce by 

natrénujeme  komunikaci 

poradíme vám, jak napsat 

       vás bavila a byla pro vás 
       vhodná 

       se zaměstnavateli 

      a sestavit správný životopis 
      a motivační dopis 

CO JE NAŠE PRAVIDLO ČÍSLO 1?
 

KE KAŽDÉMU PŘISTUPUJEME PODLE
JEHO VLASTNÍCH POTŘEB

VAŠE CESTA ZA
PRACÍ KROK ZA

KROKEM 



Vedeme vás k samostatnému rozhodování,  které
vám pomůže k co největšímu osamostatnění  a

nezávislosti na našich službách 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 

OBČANSKÝ PŘÍSTUP 

PODPORA 

ZAČLENĚNÍ 

OSAMOSTATNĚNÍ 

Je pro nás důležitý rovnocenný přístup ke všem lidem i  
osobám se zdravotním postižením

Využíváme běžné zdroje pro všechny, ať
už jde o školy, zaměstnavatele, úřady a
další 

Rádi  vás podpoříme na každém kroku,
který vede k aktivnímu zapojení do

společnosti 

KVALITA 
Klademe důraz na kvalitu našich  služeb, je pro
nás důležitá vaše spokojenost i váš osobní růst

Vycházíme z vašich představ a možností,
ke  každému přistupujeme lidsky

VÁŠ ÚSPĚCH 
 NÁŠE RADOST  

NÁŠ 
PŘÍSTUP K VÁM 



PRACOVNÍ
 REHABILITACE 

hledání práce 
struktura životopisu 
zaučení na pracovišti 
komunikace se
zaměstnavatelem
nácvik práce 

volnočasové
setkávání v naší
klubovně 
vzdělávací semináře
na různá témata 
Skupinová setkání - 
 Job kluby 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

V ČEM VÁS MŮŽEME 
PODPOŘIT

finanční
gramotnost
komunikace
s úřady
bydlení 
vzhled a
oblékání a
jiné  



BUĎTE STÁLE S
BUĎTE STÁLE S

NÁMI!NÁMI!

www. rytmusliberec.cz

@rytmusliberec

Rytmus Liberec, o. p. s.

 

telefonní číslo  
485 100 626

e-mail
liberec@rytmus.org

mailto:liberec@rytmus.org

