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Poprvé, podruhé, potřetí, prodáno! 
Máte rádi regionální produkty, jako je Hřebečská medovina? Láká vás proletět se ve sportovním letadle a 
podívat se na svět z výšky? Dali byste si kávu a zákusek v kavárně Rošambo za výhodnou cenu? Nebo byste 
raději hodinovou masáž v provedení masérky Evy Chalupové? A co třeba získat osobní předmět 
olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého?  A k tomu zároveň podpořit dobrou věc? Pokud jste odpověděli 
alespoň jednou ano, vězte, že právě pro Vás je určena Čertovská dražba.  
Co je to Čertovská dražba? Jedná se o benefiční internetovou aukci, jejíž výtěžek poputuje na podporu práce 
s lidmi se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují pomoc při hledání zaměstnání a nácviku dovedností 
potřebných pro každodenní život. Aukci najdete na stánkách aukce.rytmuschrudim.cz. Pozor, doba, kdy 
můžete předměty dražit, je omezená, dražba potrvá pouze od 1. do 4. 12.2014. Vězte, že pokud se zapojíte, 
originální vánoční dárky máte jisté. 
Aukci pořádá nezisková organizace Rytmus Chrudim o.p.s., která působí již rok a půl v celém svitavském 
regionu, kde podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním v nalezení a udržení práce. Spolupracuje 
například s Domovem na rozcestí ve Svitavách, Domovem na zámku Bystré, Charitou Svitavy, Oblastní 
charitou Polička, ale také s místními zaměstnavateli.  
 
Blíž samostatnému životu s Rytmusem Chrudim, o.p.s. 
Od ledna 2015 se Rytmus Chrudim, o.p.s. chystá rozšířit spektrum poskytovaných služeb o podporu 
samostatného bydlení. Naše organizace tím reaguje na potřeby lidí se zdravotním postižením, kteří žijí 
s blízkými nebo v ústavní péči, a chtějí se osamostatnit. 
Podle Dotazníkového šetření pracovní skupiny „Budoucnost“ při SPMP ČR z roku 2012 je nejčastějším 
důvodem k osamostatňování lidí s mentálním a kombinovaným postižením ubývání sil pečujících osob (tj. 
sourozenců, rodičů). Vzhledem k tomu, že žádost o přestěhování rodinného příslušníka s mentálním 
postižením do chráněného bydlení může být zamítnuta, nezbývá pečujícím jiné řešení, než jej umístit do 
zařízení ústavního typu. Ten se tak ocitá v odlišném prostředí, než na jaké byl zvyklý, a vzhledem k nastavení 
pobytových služeb může ztrácet dovednosti spojené se sebeobsluhou – např. nemusí mít možnost provádět 
samostatný úklid, vaření, praní prádla a další. Často dochází i ke ztrátě soukromí, přátelských vazeb a 
možnosti organizovat si volný čas a nastavit si denní rytmus dle svých potřeb. 
Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) je službou, která na tuto situaci reaguje. Jednak podporuje život 
lidí s mentálním postižením v přirozeném prostředí (v místech ve městech a obcích, kde žijí řadoví občané, 
tedy mimo pobytová zařízení, jako jsou domovy či týdenní stacionáře), přičemž klíčové je pro klienta sehnat 
vlastní nebo nájemní byt, kde je nájemcem přímo on sám. Za klienty do bytu bude docházet sociální 
pracovník a asistent, kteří mu pomohou zvládnout veškeré nároky, které s sebou samostatné bydlení nese; 
např. mu pomohou nácvikem domácích prací, jako je praní, žehlení, vaření, s hospodařením s penězi, 
vyřizováním na úřadech, aj.). PSB je tedy důležitým krokem v oblasti začlenění lidí s mentálním postižením 
do většinové společnosti.  
Služba bude poskytována v Pardubickém kraji, převážně v okresech Chrudim, Pardubice a Ústí nad Orlicí, 
přičemž klienty budou v následujícím roce jak lidé žijící v rodinách, tak i uživatelé pobytových zařízení 
zřizovaných Krajských úřadem Pardubického kraje. Klienti se na službě finančně podílí.  
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