
Služba je určena lidem 
se znevýhodněním.

Naše služba je bezplatná.

Chcete pracovat 
a potřebujete poradit 

jak na to?

Pomůžeme Vám 
najít, získat a udržet si 

pracovní místo.

Naše adresa:
Skalka 1692, PSČ 560 02 Česká Třebová

Kontaktujte nás:
Mobil: (+420) 730 518 511

Email: trebova@rytmusvychod.cz
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V Rytmusu Východní Čechy 
dodržujeme tyto zásady: 

 Individuální přístup
Každý člověk je jedinečný, službu přizpůsobujeme 
Vašim přáním a potřebám.

 Občanský přístup
Každý má právo na srovnatelné možnosti a my Vám 
je pomůžeme zajistit.

 Přirozené prostředí
Pomůžeme Vám využít běžně dostupné zdroje 
v přirozeném prostředí Vašeho bydliště.

 Aktivní spolupráce
Podpoříme Vás v aktivitě, samostatnosti, rozhodování 
a nezávislosti na službě. 

 Diskrétnost
Vaše osobní údaje bezpečně chráníme. Bez Vašeho 

souhlasu neposkytujeme informace žádné osobě.

 Kvalita
Dodržujeme standardy kvality sociálních služeb. 
Službu poskytují kvalifi kovaní pracovníci. 

Díky našim zásadám Vám 
poskytneme kvalitní službu.
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Jak probíhá hledání práce?
 Zjistíte, jakou práci chcete dělat. Můžete se jít 

podívat na pracoviště, kde pracují lidé v různých pro-
fesích.

 Poradíme Vám, jak by měl vypadat správně se-
stavený životopis a  motivační dopis. Pomůžeme 
Vám je vytvořit.

 Dozvíte se, kde je možné najít vhodnou nabídku 
práce (například internet, úřad práce, výlohy obchodů, 
noviny a podobně..). Pomůžeme Vám s vyhledáváním 
těchto nabídek a s oslovováním Vámi vybraných firem.

 Můžete si natrénovat telefonování na  inzerát 
nebo posílání emailu zaměstnavateli.

 Poradíme Vám, jak udělat dobrý dojem na za-
městnavatele a  jak s  ním jednat. Pomůžeme Vám 
připravit se na  pracovní pohovor a  můžeme Vás 
na něj doprovodit. 

 Při nástupu do práce Vám poskytneme podpo-
ru při jednání se zaměstnavatelem, při podepiso-
vání pracovní smlouvy nebo dohody. 

 Pomůžeme Vám při vyřizování dokumentů 
potřebných při nástupu do práce (výpis z rejstříku 
trestů, vstupní lékařská prohlídka..).

 Dozvíte se, jak domlouvat důležité věci v práci, 
například dovolenou, návštěvu lékaře a podobně. 

 Na novém pracovišti s Vámi může být pracovní 
asistent, který Vám pomůže práci dobře zorganizo-
vat.

 Při cestování můžete využít podporu asistenta. 

 Václav

Jmenuji se Vašek Sojma, 
do  Rytmusu jsem přišel 
na  doporučení pracovni-
ce z  Pestalozzi. V  Rytmusu 
jsem se registroval, čeka-
cí doba byla dva měsíce. 

Naším cílem bylo hledat 
práci a  podávat inzerá-
ty. Každý týden jsem měl 
konzultaci. Jednou za  tři 
měsíce jsme psali individuální plán, s pracovní konzultant-
kou jsme napsali životopis. Pravidelně jsem chodil na Job 
klub. Sám jsem doma koukal na  inzeráty, dokonce jsem 
sám na inzeráty volal. Z Rytmusu semnou chodili na po-
hovory. Odpovídal jsem na  hodně inzerátů a  hodněkrát 
jsem byl na pohovoru, ale pořád se mi nedařilo najít práci. 

Jeden den se mi ozvala paní z  Pardubic, která vi-
děla můj inzerát na  pekaře na  internetu. Pozva-
la mě na  pohovor, doprovodila mě paní Komber-
cová z  Rytmusu. Domluvili mi vyzkoušení práce 
v Chrudimi u paní Šťastné v Kruhu zdraví. Tam mi řekli, 
že jestli chci chodit do  práce, dají mi dohodu o  prove-
dení práce. Navíc napsali projekt mě na  míru a  na  pe-
kařinu, který vyšel a díky tomu mám práci na smlouvu. 

Kolektiv v práci je hodný, pomáhají mi s přípravou peče-
ní buchet. Když si v práci nevím rady, potřebuji pomoc, 
domluvíme konzultaci s  Rytmusem a  paní Šťastnou. 
Jsem hodně moc spokojený a doporučuji, kdo nemůže 
najít práci, tak ať se obrátí na  Rytmus Východní Čechy.

Jak to může vypadat v praxi:  
 Iveta

Začala jsem chodit do Rytmusu, 
protože jsem chtěla pomoct hle-
dat 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 uklí-
zečka v jídelně ve Svitavách. Pracuju tam už přes dva roky. 
Umývám stoly, WC, chodby, schody, šatny, kanceláře,…  Do 
práce chodím od pondělí do pátku. Kolektiv je super, je tam 
sranda a nespěchaj na mě.  Úklid mě baví, je to dobrý na nervy. 

Matka Ivety, Eva Š.:

„Rytmusu se nejen podařilo pro Ivetu práci najít, ale zároveň pra-
covníci byli s ní, než se v nové práci zaučila, a nenechali jí v tom 
samotnou. Iveta je od té doby, co pracuje, samostatnější, průboj-
nější a nebojí se říct svůj názor. Pro ni je důležité, že má nějakou 
činnost a cítí se být užitečná. Musí se více spolehnout sama na 
sebe, do práce se chystá sama a ještě se nestalo, že by přišla poz-
dě. Dokonce teď za prací dojíždí z jiného města, kam se nedávno 
přestěhovala, a snaží se osamostatnit. V práci se jí líbí, je spoko-
jená. Myslím si, že je to hodně o tom, jaký má kolektiv, nestresuje 
se, má klid a je v pohodě.“


