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Seznam zkratek

APRČR Asociace pracovní rehabilitace
CS cílová skupina
ČR Česká republika
ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení
DPN dočasná pracovní neschopnost
DNZS dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
EDC ergodiagnostická centra
EDG ergodiagnostika
ESF Evropská sociální fond
GŘ ÚP ČR – Generální ředitelství Úřadu práce České republiky
Hl. město Praha Hlavní město Praha
CHTP chráněný trh práce
ID invalidní důchod
IPPR individuální plán pracovní rehabilitace
KA klíčová aktivita
LPS lékařská posudková služba
LR léčebná rehabilitace
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR
NNO Nestátní neziskové organizace
Obr. obrázek
OPS odborná pracovní skupina (zřízena dle 435/2004 Sb. §7, odst. 3)
OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení
OTP otevřený trh práce
OZP osoba se zdravotním postižením
PR pracovní rehabilitace
PeR pedagogická rehabilitace
PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitace (CZ.1.04/2.2.00/11.00008)
r./rehab. Rehabilitace
RAP Rehabilitace - Aktivace - Práce (EQUAL/2/52 CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038)
RHB rehabilitace
Sb. Sbírka zákonů
SP sociální pojištění
soc. sociální
SR sociální rehabilitace
SVP speciální vzdělávací potřeby
TP trh práce
ÚP ČR Úřad práce České republiky
VZ veřejné zakázky
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
ZP zdravotní postižení
ZZ zdravotnická zařízení
ZP zdravotní pojištění

Manažerské shrnutí
Asociace pracovní rehabilitace ČR (dále jen APRČR) vznikla 10. 2. 2009 jako samosprávný,
dobrovolný, nepolitický, nevládní a neziskový spolek občanů, které sdružuje jako své členy,
za účelem zastupování jejich zájmů, s cílem rozvíjet kvalitu služeb v oblasti pracovní
rehabilitace. Vznik Asociace je výsledkem dlouholetých snah jejích zakladatelů zvyšovat
kvalitu služeb v oblasti pracovní rehabilitace.

V

rámci

výzvy

č. 03_99_041

Budování

kapacit

nestátních

neziskových

organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných
příležitostí byla od 1.9.2016 zahájena realizace projektu ESF s názvem: Rozvoj Asociace
pracovní rehabilitace ČR. Cílem projektu byla podpora rozvoje pracovní rehabilitace (PR),
podpora členské základny APRČR včetně oslovení nových členů a prohloubení vzájemné
spolupráce mezi členy, včetně rozvoje spolupráce s regionálními institucemi a orgány státní
správy (ÚP ČR, OSSZ, sociální odbory měst, lékaři, zaměstnavatelé a další). Projekt probíhal
na území celé ČR (ve všech krajích). Projektové aktivity byly zaměřené na zvýšení kvality a
udržitelnosti systému sociálních služeb a zvýšení prostupnosti a dostupnosti navazujících
služeb podporujících pracovní začleňování osob se zdravotním postižením – zejména
nástroj pracovní rehabilitace.

Evaluační zpráva popisuje jednotlivé projektové aktivity, podněty členů APRCR a dalších
účastníků projektu a hodnotí úspěšnost jednotlivých projektových aktivit. V rámci evaluace
byla průběžně sledována a zaznamenávána subjektivní hodnocení účastníků s průběhem a
dopadem projektu na zamýšlené cíle projektu.

Úvod

APRČR usiluje o rozvoj spolupráce, prezentace potřeb, zájmů a názorů jednotlivých
poskytovatelů pracovně - rehabilitačních služeb. Projekt se zaměřuje na neziskové organizace
- poskytovatele sociální1 a pracovní rehabilitace.
Cílem projektu je podpořit všeoborovou zastřešující organizaci Asociace pracovní rehabilitace
ČR, z. s., která vznikla s cílem sdružovat zástupce NNO z oblasti sociálního začleňování OZP na
trh práce, profesních sdružení OZP, specializovaných zdravotnických zařízení pro posuzování
pracovního potenciálu OZP (ergodiagnostických center) a zaměstnavatelů OZP. Mezi
odbornou veřejností panuje shoda v tom, že úspěšný proces rehabilitace vyžaduje komplexní
multioborovou spolupráci všech lokálních zainteresovaných subjektů. Hlavním cílem APRČR je
proto podpora těchto organizací v realizaci dostupných, včasných, koordinovaných, návazných
a komplexních služeb pro OZP v oblasti jejich integrace na trh práce s využitím pracovní
rehabilitace. Samostatným výstupem projektu je nová metodika standardů kvality služeb v
oblasti pracovně - rehabilitačních služeb. Snahou APRČR je přinášet nezaujatý pohled z pozice
poskytovatelů služeb pro OZP a na základě praktických zkušeností přispívat k rozvoji a
zkvalitňování služeb v oblasti pracovní rehabilitace, tzn. zvyšovat kvalitu poskytovaných
služeb, vytvořit jasná kritéria kvality a být schopna tuto kvalitu u svých členů ověřovat a
garantovat.
Na základě meziresortní sítě spolupráce proběhla na regionální úrovni řada aktivit podporující
síťování a partnerství mezi členy APRČR včetně zapojování nových členů, podpora spolupráce
se zástupci veřejné správy - především ÚP ČR, OSSZ, úředníků sociálních odborů měst. Dále
byly realizovány aktivity směřující ke zvyšování povědomí o pracovní rehabilitaci a podpora
spolupráce všech aktérů (kazuistické semináře, konference), směřující k vzájemné výměně
zkušeností v dobré praxi při integraci OZP do společnosti a na trh práce. Součástí projektových
aktivit bylo také posílení metodické podpory mezi členskými organizacemi a odborné
vzdělávání členů v oblasti nových postupů v pracovní rehabilitaci, prostupnosti pracovní a
sociální rehabilitace a novinky v oblasti posuzování zdravotní způsobilosti OZP k práci
(ergodiagnostika).

1

V tomto textu bude používán termín „sociální rehabilitace“ s malým počátečním písmenem v kontextu
souboru všech registrovaných sociálních služeb, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením
v produktivním věku (tzn. mají tuto cílovou skupinu uvedenou v registraci). Termín „Sociální rehabilitace“
s počátečním velkým písmenem se v textu vztahuje pouze k sociální službě uvedené pod §70 zákona č.
108/2006 o sociálních službách.

1. Evaluační otázky, metodika výzkumu
1.1 Evaluační otázky
a) Jak je dostupná pracovní rehabilitace pro uživatele služeb členů APRČR a dalších
regionálních poskytovatelů služeb v oblasti integrace OZP na trh práce.
b) Jaké překážky brání v jednotlivých regionech v prostupnosti mezi sociální a pracovní
rehabilitací, resp. léčebnou rehabilitací a dalšími složkami rehabilitace (tzn. mezi
poskytovateli sociálních služeb, poskytovatelů PR služeb, ošetřujících, pracovních a
posudkových lékařů, OSSZ, ÚP ČR, zaměstnavatelů)
c) Jaké kroky je třeba učinit ke zvýšení dostupnosti sociálně a pracovně rehabilitačních
služeb a jak k tomu přispěly aktivity projektu.

1.2 Datové zdroje
-

Facilitovaná osobní setkání regionálních zástupců jednotlivých subjektů (kazuistická
setkání, odborné konference)
Statistiky ÚP ČR, ČSSZ a MPSV
Evaluační dotazníky

1.3 Metody sběru dat a analýzy
 Dotazování (polostrukturovaný rozhovor) v rámci facilitovaných jednání
s písemným záznamem odpovědí účastníků (spolupráce – facilitátor + metodik
projektu). Strukturovaný dotazník (evaluační dotazník z každého setkání).
 Zúčastněné pozorování (metodik projektu)
 Analýza dokumentů – statistika ÚP ČR – počty žadatelů o pracovní rehabilitaci,
počty evidovaných uchazečů o zaměstnání s OZP, statistika ČSSZ – počet a
struktura invalidních důchodců (vč. osob se zdravotním znevýhodněním), výroční
zprávy organizací – poskytovatelů sociálních a pracovně rehabilitačních služeb.

2. Kontext tématu „integrace OZP“ na trh práce
2.1 Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením
V ČR dlouhodobě přetrvává vysoká nezaměstnanost OZP, která zvyšuje riziko sociáního
vyloučení a chudoby CS. V evidenci ÚP ČR bylo k 31. 8. 2018 cca 40 tis. uchazečů o zaměstnání
se zdravotním postižením (osoby zdravotně znevýhodněné a invalidní důchodci 1. a 2. stupně),
což činí 17,4% všech evidovaných uchazečů o zaměstnání. V ČR je dlouhodobě více než 420
tis. invalidních důchodců. Od roku 1980 neklesl nikdy počet invalidních důchodců pod 400 tisíc.
Více než 180 tis. osob je ve 3. stupni invalidity (tyto osoby nemohou být, až na výjimky,
v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR). V dočasné pracovní neschopnosti (z důvodu nemoci
či úrazu) v délce přesahující 180 dní je každoročně cca 75 tis. osob. Téměř polovina těchto
osob získá každoročně vlivem poklesu pracovní schopnosti invalidní důchod (cca 30 tis. nových
invalidních důchodců ročně).

Počet invalidních důchodců rozdělených podle stupně
invalidity mezi lety 1980 až 2016

Zdroj: https://www.finance.cz/504451-invalidni-duchodci-v-cr/

V České republice je od roku 2004 dostupný nástroj, který slouží k získání a udržení zaměstnání
osob se zdravotním postižením. Tento nástroj zabezpečují krajské pobočky ÚP ČR a hradí
náklady s ním spojené. ÚP ČR může realizací pracovní rehabilitace pověřit fyzickou či
právnickou osobu. V tomto textu jsou tyto organizace označeny jako: „poskytovatelé
pracovně – rehabilitačních služeb“.
V roce 2017 byl v celé ČR využit nástroj pracovní rehabilitace u 420 osob, což znamená
meziroční nárůst počtu uživatelů PR oproti předchozímu roku o 30% (v roce 2016 PR využilo
325 osob, v roce 2015 159 osob).2

2.2 Pracovní rehabilitace v kontextu ucelené rehabilitace
Cílem rehabilitace je obnova nezávislého a plnohodnotného tělesného a duševního života
osob po úrazu, nemoci nebo zmírnění trvalých následků nemoci nebo úrazu pro život a práci
člověka.3 Úkolem rehabilitace je včasná aktivizace zdravotně postižených osob s cílem pomoci
jim k co nejširší účasti na společenském a hospodářském životě (tzn. včetně pracovního
uplatnění) a zajistit co největší možnou nezávislost. V pojetí ucelené (též komprehenzivní,
komplexní) rehabilitace není rehabilitace chápána pouze jako oblast zdravotnické péče, ale
jako interdisciplinární obor, který zahrnuje minimálně také oblast sociální, pracovní a
pedagogickou (výchovnou, vzdělávací).
Moderní koncept ucelené rehabilitace ve výše uvedeném pojetí není v ČR zatím systémově
nastaven. Negativním důsledkem chybějící koordinace rehabilitačních prostředků (služeb) je
zhoršená dostupnost, prostupnost a včasnost při jejich využívání osobami se zdravotním
postižením.
„Z rozsáhlého a vzájemně provázaného komplexu rehabilitace se v tuto chvíli v České republice
realizuje převážně léčebná rehabilitace (rehabilitace ve zdravotnictví). Ostatní navazující
složky rehabilitace jako jsou pracovní rehabilitace a sociální rehabilitace jsou ve srovnání s
léčebnou rehabilitací uplatňovány ve výrazně menší míře, často nejsou v některých lokalitách
dostupné vůbec. Problémem současného stavu v této oblasti je, vedle nerovnoměrného
fungování některých oblastí rehabilitace, nevyhovující zajištění potřebné součinnosti mezi
jednotlivými subjekty, chybějící koordinace procesu rehabilitace a malá informovanost mezi
cílovou skupinou, což výrazně snižuje jeho efektivitu a hospodárnost.“4

2

Zdroj – statistika GŘ ÚP ČR
Oficiální definice rehabilitace dle Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO, 2001)
4
Džambasov, P. a kol.: Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR;
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha 2017 ISBN 978-80-7416-305-0
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_427.pdf
3

Obr. 1 - Vzájemný poměr jednotlivých oblastí rehabilitace z pohledu jejich velikosti (tzn. množství
pracovníků, klientů a nákladovosti)
.

Zdroj: Vlastní ilustrace autora vycházející z údajů uvedených ve výzkumné zprávě VUPSV: „Screening
podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR.„ Léčebná rehabilitace – cca 2.5
mil. pacientů ročně; Pedagogická rehabilitace – cca 50 tis. dětí, žáků, studentů se SVP ročně; Sociální
rehabilitace (§70) – 25 tis. uživatelů soc. služby ročně; Pracovní rehabilitace – cca 350 uchazečů o
zaměstnání ročně. Údaje za rok 2015.

2.3 Aktuální stav pracovní rehabilitace v ČR
„Oblast pracovní rehabilitace je upravena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškou č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Pracovní rehabilitaci, nárok na ni a podmínky jejího poskytování upravuje uvedený zákon v §
69 odst. 1 až 5:
(1) Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní
rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce ČR místně příslušná podle bydliště
osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo
může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou
právnickou nebo fyzickou osobu.
(2) Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují
krajské pobočky Úřadu práce ČR a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním

postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je
osobou se zdravotním postižením.
(3) Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu
povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou
přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a
změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.
(4) Krajská pobočka Úřadu práce ČR v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví
individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, schopnost
vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem
na situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny (§ 7 odst.
3).
(5) Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného
jménem poskytovatele zdravotních služeb zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za
dočasně neschopné práce, a na základě doporučení okresní správy sociálního
zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzické osoby, které
přestaly být invalidními. Zařazení těchto fyzických osob na pracovní rehabilitaci nesmí být
v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí; krajská pobočka Úřadu práce ČR je povinna
zařazení písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s uvedením
data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace,
a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení.5

Osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, § 69 odst. 1 mají právo na pracovní rehabilitaci. Oprávněný
žadatel může požádat o pracovní rehabilitaci na základě žádosti, která je předkládána na
místně příslušném pracovišti ÚP ČR.

Oprávněnými žadateli o pracovní rehabilitaci v ČR dle citovaného zákona jsou:


osoby se zdravotním postižením (§ 67 odst. 2.), tedy fyzické osoby, které jsou orgánem
sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni („osoba s těžším zdravotním
postižením“), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo c) zdravotně
znevýhodněnými („osoba zdravotně znevýhodněná“).



fyzické osoby (§ 69 odst. 5), které jsou uznány za dočasně neschopné práce a na pracovní
rehabilitaci mohou být zařazeny na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného
jménem poskytovatele zdravotních služeb. Zařazení těchto fyzických osob na pracovní
rehabilitaci nesmí být v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí.

5

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.



fyzické osoby (§ 69 odst. 5), které přestaly být invalidními a na základě doporučení okresní
správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky mohou být
též zařazeny do pracovní rehabilitace. Zařazení těchto fyzických osob na pracovní
rehabilitaci nesmí být v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí. 6

Pracovní rehabilitace může mít 5 základních oblastí (forem) podpory:
1. poradenskou činnost,
2. teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost (příprava
na budoucí povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy),
3. zprostředkování zaměstnání,
4. udržení a změna zaměstnání, změna povolání,
5. vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.7

Specifickým nástrojem pracovní rehabilitace je ergodiagnostika (EDG). Cílem
ergodiagnostického vyšetření je posouzení psycho-senzo-motorického potenciálu OZP, tzn.
určení využitelného pracovního potenciálu. Zatímco morfologická diagnóza vymezuje spíše
omezení a kontraindikace (tzn. negativní vymezení), podstatou EDG je diagnostika, která
určuje a hledá funkční potenciál a schopnosti jedince v rámci nemoci či úrazu (pozitivní
schopnosti osoby se zdravotním postižením).
EDG je prováděna v tzv. ergodiagnostických centrech. Aktuálně je v ČR k dispozici 13
ergodiagnostických center (EDC) s dojezdovou vzdáleností do 100 km z každého místa v ČR.
Jedná se zpravidla o rehabilitační oddělení velkých nemocnic v kraji. Každé EDC splňuje dané
materiální, věcné a personální zajištění. Aktuální základní síť ergodiagnostických pracovišť
(EDC) v ČR vznikla v rámci projektů RAP a PREGNET a je metodicky nastavena Metodikou
standardů ergodiagnostiky pro účely hodnocení pracovního potenciálu OZP (ke stažení na
www.aprcr.cz/pracovni-rehabilitace).“8

6

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Metodika standardů a postupů pracovní rehabilitace v praxi, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (projekt
PREGNET), 2014, str. 17
8
Džambasov, P. a kol.: Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR;
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha 2017 ISBN 978-80-7416-305-0 str. 29 - 39
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_427.pdf
7

Graf č. 1: Počet uživatelů pracovní rehabilitace v letech 2015 - 2017 dle krajů
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Zdroj: Generální ředitelství ÚP ČR.9
Z uvedeného grafu je patrné, že pracovní rehabilitace je ve větším počtu stabilně realizována
v Moravskoslezském kraji a od roku 2016 také na Vysočině. Hranici 40 uživatelů ročně
překročili v roce 2017 v Jihočeském a Olomouckém kraji. Nejmenší počet osob dlouhodobě
využívá nástroj pracovní rehabilitace v Libereckém kraji a v Hlavním městě Praha.
S ohledem na počet OZP, kteří se nacházejí mimo trh práce (v evidenci ÚP ČR 40 tis. OZP,
mimo evidenci cca 50 - 70 tis. dalších práceschopných OZP ve 3. stupni ID)10 je nástroj
pracovní rehabilitace stále velmi málo využívanou oblastí rehabilitace. Většina těchto osob
je současně ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. Průměrná výše invalidního důchodu
1. stupně činní 6.239,- Kč, 2. stupně – 7.216,- Kč a 3. stupně – 11.074,- Kč (údaj platný k červnu
2018).11 Zvýšená nezaměstnanost mezi OZP je dána kromě specifických požadavků na pracovní
místo dané poklesem pracovní schopnosti také nižším vzdělání ve srovnání s průměrem zdravé
populace v ČR12 a také řadou dalších sociálně nepříznivých situací, které těmto osobám
komplikují vstup na trh práce. Základní premisou pro nízké využívání pracovní rehabilitace ze
strany OZP je chybějící informovanost o tomto nástroji a to jak mezi samotnými OZP tak mezi
dalšími relevantními stakeholdery

9

Zdroj: statistika GŘ ÚP ČR
Kvalifikovaný odhad vycházející s výběrového šetření pracovních sil Českého statistického úřadu
11
Zdroj: statistika ČSSZ https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/579944D5-DEDF-4D0E-93FE5DCDD1D52717/0/prumerna_vyse_solo_duchodu_v_cr_v_casove_rade.pdf
12
Kol autorů, Postavení a strategie OZP na trhu práce, VÚSPV 2011
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3. Evaluace projektu
Datum zahájení aktivit: 1. 9. 2016
Datum ukončení aktivit: 31. 8. 2018
Celkem 24 měsíců

Klíčové aktivity:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Tvorba regionální sítě
Kazuistické semináře
Odborné konference
Profesní vzdělávání
Evaluace a metodika standardů kvality

Návaznost projektových aktivit na hlavní cíle Asociace pracovní rehabilitace (viz stanovy
APRČR):
1.) Cílem APRČR je sdružovat poskytovatele služeb pracovní rehabilitace a zastupovat
jejich zájmy (obsaženo v klíčové aktivitě č. 1, 2)
2.) Podporovat a rozvíjet pracovní rehabilitaci jako ucelený systém pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (obsaženo v klíčové aktivitě č. 1, 2, 3)
3.) Vytvářet podmínky pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností na základě
multidisciplinárního přístupu (obsaženo v klíčové aktivitě č. 2, 3)
4.) Rozvíjet, udržovat a garantovat kvalitu služeb pracovní rehabilitace a sociální práce.
(klíčová aktivita č. 4, 5)
5.) Šířit osvětu v oblasti pracovní rehabilitace (klíčová aktivita č. 1, 2, 3)

3.1 Cílová skupina projektu







Členové APRČR a další NNO působí v oblasti integrace OZP
Zástupci ÚP ČR
EDC + případně další poskytovatelé zdrav. služeb
OSSZ – včetně LPS
Zástupci sociálních, zdravotních a školských odborů krajů/měst
Zástupci zaměstnavatelů (OTP, CHTP)

V rámci projektu se podařilo v každém kraji zrealizovat setkání členských organizací
APRČR se zástupci dalších relevantních organizací, které mají rozhodující podíl na řešení
aktuální situace OZP. Řada setkání přinesla vůbec první kontakt mezi zúčastněnými
zástupci příslušných institucí.

Graf č. 2 – poměr účastníků projektu dle druhu organizace
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3.2 Projektové aktivity a vyhodnocení jejich dopadu na cíle projektu
3.2.1 Tvorba regionální sítě
Hlavním cílem klíčové aktivity byla podpora vzniku regionálních sítí organizací podílejících se
na integračním procesu OZP. Výchozím předkladem projektu byla myšlenka, že funkční a
dostatečně rozsáhlá regionální síť jako pole vzájemné multiprofesní spolupráce je základní
podmínkou dostupnosti a prostupnosti těchto služeb.
Za tímto účelem bylo v rámci projektu zorganizováno celkem 14 setkání. Tato setkání proběhla
v každém kraji ČR (1x v každém krajském městě a v hl. městě Praha). Na tato setkání byli
prioritně pozváni zástupci členských organizací APRČR. Dále byli vytipováni a osloveni zástupci
dalších subjektů, kteří byli na setkání pozváni. Celkem bylo osloveno více než 250 zástupců
organizací.
Osloveni k účasti na úvodním setkání regionální sítě spolupráce byli:
-

další nečlenské organizace z řad NNO, které se dlouhodobě věnují problematice
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
regionální zástupci státní správy a samosprávy (sociální, zdravotní a školské odbory
krajů/měst, zástupce OSSZ vč. lékařů posudkové služby a zástupci ÚP ČR)

-

Ošetřující a pracovní lékaři a odborní lékaři či nelékařští zdravotničtí pracovníci
z oblasti rehabilitace.

Facilitovaná setkání v rozsahu 4 hodiny proběhla v těchto termínech:
26. 9. 2016 Jihlava
27. 9. 2016 Pardubice
29. 9. 2016 Hradec Králové
17. 10. 2016 České Budějovice
18. 10. 2016 Plzeň
20. 10. 2016 Karlovy Vary
24. 10. 2016 Středočeský kraj (setkání proběhlo v Praze)
26. 10. 2016 Liberec
31. 10. 2016 Ostrava
1. 11. 2016 Olomouc
2. 11. 2016 Zlín
3. 11. 2016 Brno
10. 11. 2016 Praha
6. 12. 2016 Chomutov

Evaluace projektové aktivity:
Celkem bylo realizováno 14 setkání s celkovou účastí 186 osob. Cíle setkání (tzn. propojit
regionální stakeholdery s členskými organizacemi APRČR) bylo dosaženo ve všech krajích.
V rámci facilitované diskuse byly projednány možnosti vzájemné spolupráce, bariéry bránící
prostupnosti (součinnosti) jednotlivých subjektů a náměty na řešení těchto problematických
situací.
Graf č. 3 – reg. síť spolupráce (vlastní ilustrace autora)

3.2.2 Kazuistické semináře
Cílem této projektové aktivity bylo zvyšování povědomí a informovanosti o pracovní
rehabilitaci a další prohlubování spolupráce mezi stávajícími a novými členy APRČR včetně
dalších relevantních aktérů, mezi které dále patří zástupci veřejné správy a samosprávy (ÚP
ČR, Okresní správa sociálního zabezpečení, úředníci sociální odborů krajských či městských
úřadů). Aktivita byla realizována formou kazuistických seminářů (3 semináře / kraj, tzn. 3 x 14
= 42 seminářů) za podstatné účasti členů APRČR, a to v této struktuře:
- První seminář byl koncipován jako setkání pro zástupce oblasti sociální rehabilitace –
prioritně tedy pro členy a zájemce o členství v APRČR.
- Druhý seminář byl rozšířen o zástupce služeb zaměstnanosti (poskytovatelů pracovní
rehabilitace) - poradců a koordinátorů zaměstnávání OZP na ÚP ČR.
- Třetí seminář byl dále rozšířen o zástupce léčebné rehabilitace a dalších zdravotnických
profesionálů, zejména zástupců Ergodiagnostických pracovišť, ošetřujících lékařů, pracovních
lékařů a lékařů posudkové služby.

Obsahem kazuistických seminářů bylo zprostředkování konkrétních zkušeností a znalostí mezi
jednotlivými zástupci organizací v regionu, prezentace příkladů dobré praxe v oblasti pracovní
rehabilitace a sociálního začleňování OZP do společnosti a na trh práce. Funkční propojení
zadavatelů a poskytovatelů (realizátorů) služeb v pracovní rehabilitaci, dalších organizací z
oblasti sociálního začleňování OZP, zástupců organizací sdružující OZP a organizací veřejné
správy. Přenos a sdílení nových informací z oblasti pracovní rehabilitace a to především mezi
členskou základnu, prohloubení vzájemné spolupráce, sjednocení postupů, pohledů a
informací.
Evaluace projektových aktivit:

Seminář 1 - celkem 14 regionálních setkání poskytovatelů pracovní a sociální rehabilitace.
Obsahem setkání bylo řešení aktuálních situací z oblasti realizace pracovní rehabilitace, sdílení
informací, předávání know - how z oblasti realizace PR, (formy PR, postupy, proces).
Zprostředkování zkušeností a znalostí mezi jednotlivými organizacemi.

3.4.2017 – Jihlava
4.4.2017 – Pardubice
5.4.2017 – Hradec Králové
10.4.2017 – Liberec
11.4.2017 – Praha
19.4.2017 – Karlovy Vary
20.4.2017 – Plzeň
24.4.2017 – Ostrava
25.4.2017 – Olomouc
25.4.2017 – České Budějovice
26.4.2017 – Zlín
27.4.2017 – Brno
3.5.2017 – Chomutov
4.5.2017 – Benešov

Seminář č. 2 – kazuistická setkání proběhla opět ve všech krajích ČR (14 setkání). Na seminář
č. 2 byli nad rámec účastníků semináře č. 1 přizváni zástupci Úřadu práce ČR (poradci pro OZP
a regionální koordinátoři zaměstnávání OZP). Cílem setkání bylo funkční propojení zadavatelů
a poskytovatelů (realizátorů) služeb v pracovní rehabilitaci, dalších organizací z oblasti
sociálního začleňování OZP, zástupců organizací sdružující OZP.
Seminář č. 3 – seminář č. 3 navazoval na seminář č. 2. (seminář č. 2 a 3 proběhla ve stejný
termín). Nad rámec účastníků semináře č. 1 a 2 byli přizváni také zástupci dalších dotčených
subjektů, především z oblasti zdravotnictví (ošetřující lékaři, OSSZ, lékaři posudkové služby,
pracovní lékaři, personál ergodiagnostického centra).
Sem. 1 – sociální rehabilitace - 101 účastníků
Sem. 2 – sociální + prac. rehab. 210 účastníků
Sem. 3 - soc. + prac. + léč. rhb.- 302 účastníků

SWOT analýza výstupů ze setkání regionální sítě a navazujících kazuistických setkání:
Slabé stránky:

Silné stránky:

- chybí návaznost, koordinovat, součinnost jako
systémové řešení (není systémem vyžadována
/ vynucována)

- zájem většiny subjektů prohlubovat
spolupráci v oblasti soc. začleňování OZP
- Tendence k multiprofesnímu přístupu v řadě
organizací (v mnoha krajích úspěšné prolínání
sociální a pracovní rehabilitace, zdravotničtí
pracovníci v sociálních službách, sociální
pracovníci ve zdravotnictví...)

- OZP chybí informace o dostupných službách
(především u OZP mimo evidenci ÚP ČR,
typicky u osob v DPN s DNZS)
- lékaři (vč. LPS) až na výjimky nemají přehled o
návazných systémech podpory - často chybí
motivace k součinnosti (není dodržován §46
odst.1 písm c) zák. č. 372/2011 o zdr. službách

- Ochota ke spolupráci mezi přizvanými
sociálním službami a službami zaměstnanosti
(metodický pokyn MPSV - pravidelná setkání
těchto subjektů min. 1 x za 3 měsíce).

- meziresortní výměně informací často brání
zákon o ochraně os. údajů či jiný závazek
mlčenlivosti

- Navýšení personální kapacity ÚP ČR v oblasti
integrace OZP na otevřený trh práce (projekt
OZP).

- zaměstnavatelům chybí informace - systém
podpůrných služeb je pro ně nepřehledný a
složitý (tzn. potenciálně rizikový)

- V mnoha regionech funguje součinnost a
spolupráce subjektů na základě osobní
angažovanosti jednotlivců

- nezaměstnanost OZP je evidována a
hodnocena pouze na základě počtu
evidovaných uchazečů o zaměstnání na ÚP ČR.
Mezi OZP je velká skupina ek. neaktivních
práceschopných osob, kteří jsou mimo
jakoukoliv evidenci...

- Všeobecná shoda na základních parametrech
spolupráce - včastnost a návaznost intervencí,
součinnost poskytovatelů a motivovanost
uživatelů

SWOT

Příležitosti (podněty):

Hrozby:

- Nesměřovat peníze na instituci, ale na klienta.
Využívat na rehabilitaci fin. prostředky ze SP,
ZP i úraz. pojištění.

- na integraci OZP není nahlíženo jako na
ucelený proces (atomizace na dílčí činnosti,
které nejsou hodnoceny ani sledovány s
ohledem na jeho efektivitu = úspěšná integrace
OZP do společnosti a na trh práce)

- Podněty na rozšíření účastníků setkání
komunitního plánování o další subjekty (dosud
převážně sociální služby, návrhy na připojení
OSSZ, ÚP ČR, sociálních pracovníků nemocnic,
zástupců speciálních škol...)
- někteří ošetřující lékaři mají zájem o další
informace, např. formou vzdělávání (jsou
ochotni je předávat za předpokladu, že je to
nebude administrativně zatěžovat - nejlépe 1
kontaktní osoba/okres - předání kontaktu)
- podnět pro povinné vzdělávání lékařů v
PR/SR/PeR již v rámci VŠ studia.
- Další zvyšování kvalifikace pracovníků ÚP ČR
zapojením do praxe poskytovatelů soc. sl.
- vlivem nedostatku volné pracovní síly jsou
někteří zaměstnavatelé z OTP ochotnější k
zaměstnávání OZP a k získávání informací o
dostupných službách v regionu (pracovní
rehabilitace, soc. služby, ergodiagnostika...)

- kvalita práce (výsledek ve smyslu intervence
přibližující OZP k úspěšné integraci) je napříč
systémy zaměňována za kvantitu (množství
hodin či rozsah úkonů vykázaných na práci s
klientem).
- skutečnou kvalitu nikdo nevymezil, neměří ani
neřídí (investujeme příliš mnoho do neefektivní
práce, do nemotivovaných, nespolupracujících)
- systém nerozlišuje (neoceňuje), zda
pracujeme s klientem s těžším
(komplikovaným) nebo lehčím postižením
- systém je nastaven způsobem, který
demotivuje OZP a odrazuje je od aktivní
participace na integračním procesu
- soutěžení každé aktivity v pracovní
rehabilitaci neúnosně prodlužuje proces RHB
- Nevyjasněné kompetence poskytovatelů

3.2.3 Odborné konference
3.2.3.1 Regionální konference

Cílem klíčové aktivity je podpora spolupráce zastřešující organizace s veřejnou správou a
regionálními zaměstnavateli formou regionálních konferencí. Obsahem odborné konference
bude prezentace jednotlivých členů APRČR, kteří tvoří základ regionální sítě spolupráce v
pracovní rehabilitace z pozice potenciálních dodavatelů služeb v oblasti pracovní rehabilitace.
Jednotliví členové dostanou prostor prezentovat vlastní rozsah služeb, zkušenosti s konkrétní
cílovou skupinou OZP před pozvanými zástupci veřejné správy a zaměstnavateli z otevřeného
trhu práce. Konference bude veřejně přístupná také dalším relevantním aktérům
(zaměstnavatelé z chráněného trhu práce, lékaři, odborná veřejnost). Cílem klíčové aktivity je
podpořit povědomí o regionální síti spolupráce, představit kompetence jednotlivých aktérů a
posílit vzájemnou součinnost mezi těmito subjekty.

Evaluace projektové aktivity:
Vyvrcholením snah o síťování organizací zabývající se problematikou zaměstnávání osob se
zdravotním postižením s dalšími regionálními stakeholdery byla série odborných konferencí.
Tyto regionální konference byly určeny pro zaměstnavatele z otevřeného trhu práce, kterým
bylo v rámci setkání prezentována ustanovená regionální síť spolupráce. Na každém setkání
se představili zástupci členů APRČR a dalších neziskových organizací věnující se integraci OZP
do společnosti a na trh práce (nejčasněji služby sociální rehabilitace). Dále se představili lokální
pracovníci ÚP ČR nově pověření agendou zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce.
Nakonec se na setkání představili také zástupci regionálního ergodiagnostického pracoviště…

Zajištění účasti zaměstnavatelů z otevřeného trhu práce bylo podpořeno ze strany Okresní
hospodářské komory, která spolupracovala také na prezentaci projektu APRČR
zaměstnavatelům. Dále jsme při oslovení zaměstnavatelů spolupracovali také s lokálními
poskytovateli pracovní a sociální rehabilitace včetně kontaktů získaných od pracovníků ÚP ČR.
Zájem zaměstnavatelů z otevřeného trhu práce byl však přes veškerou snahou nízký a
v některých krajích jsme byli nuceni setkání pro nízkou účast zrušit.

Celkem se podařilo odbornou konferenci uspořádat v 10 krajích. Konkrétně regionální
konference proběhly v těchto termínech:

Počet

Kraj
Moravskoslezský
Praha
Liberecký
Středočeský
Pardubický
Jihomoravský
Královéhradecký
Jihočeský
Karlovarský
Ústecký
Celkem
účastníků

Místo konání
Ostrava
Praha
Liberec
Brandýs n. L.
Česká Třebová
Brno - Trnitá
Hradec Králové
České Budějovice
Cheb
Chomutov

Datum
účastníků
27.06.18
7
12.06.18
10
01.06.18
15
31.05.18
14
28.05.18
9
24.05.18
7
15.05.18
16
09.05.18
20
24.04.18
10
18.04.18
7
115

Ze setkání se zaměstnavateli vyplynula tato zjištění:
-

-

Zaměstnavatelé z otevřeného trhu práce NEJSOU informováni o dostupných možnostech
podpory v oblasti zaměstnání osoby se zdravotním postižením, především v oblasti pracovní
rehabilitace.
Většina zaměstnavatelů by uvítala možnost využití podpory ze strany poskytovatelů pracovně
– rehabilitačních služeb.
Zaměstnavatelé využívají v tuto chvíli převážně finanční podpory od ÚP ČR v režimu
společensky účelných pracovních míst.
Nefinanční možnosti podpory využívají v tuto chvíli v omezené míře od poskytovatelů sociální
rehabilitace v rámci režimu podporovaného zaměstnávání (na základě vlastní iniciativy těchto
organizací).

Zpětná vazba zaměstnavatelů:
-

získal jsem kontakty na instituce (zapojené do PR), pozoruji změnu vnímání firem – mají chuť
zaměstnávat OZP,
získala jsem nový zdroj pro nábor zaměstnanců, odpadly bariéry a obavy ze zaměstnávání
OZP, seznámení s organizacemi v sociálních službách a propojení s ÚP
dozvěděl jsem se, že jde čerpat dotace na zvýšení kvalifikace již zaměstnaných OZP,
dozvěděl jsem se o nových možnostech ÚP – síť poradců v oblasti otevřeného trhu práce
pořádat taková setkání častěji, zapojit více zaměstnavatelů v regionech
cenná výměna zkušeností, cením si setkání ÚP – zaměstnavatel – sociální služby, rozšířil jsem
si pohled na možnosti zaměstnávání OZP

3.2.3.2 Národní konference

V rámci podpory vzájemné spolupráce mezi členy APRČR na národní úrovni a zvýšení
povědomí o zastřešující organizaci mezi vrcholovými orgány veřejné správy byla v rámci
klíčové aktivity realizována celostátní konference (1. národní konference poskytovatelů
pracovní rehabilitace). Konference proběhla dne 5.6.2018 ve vzdělávacím centru sociální
podniku Ergotep za účasti členů APRČR, zástupců GŘ ÚP ČR, MPSV ČR a dalších relevantních
aktérů (ČSSZ, Ergodiagnostická pracoviště, zaměstnavatelé). Celkem se setkání zúčastnilo 53
osob. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na konferenci
vystoupil také zahraniční host – paní Andrea Nordmann, ředitelka kliniky zdravotně – pracovní
rehabilitace v Německu a předsedkyně svazu pracovně – rehabilitačních středisek.
Součástí konference byly 3 praktické workshopy. První workshop se zaměřil na standardy
kvality pracovně – rehabilitačních služeb. Druhý workshop byl zaměřen na otázku prostupnosti
sociální a pracovní rehabilitace a třetí workshop se zaměřil na téma dalšího směřování
pracovní rehabilitace. Cílem konference bylo posilování povědomí o činnosti APRČR a další
upevnění pozice směrem k vybudování důvěryhodné profesní organizace sdružující
poskytovatele služeb pro OZP v oblasti pracovní integrace.

Národní konference poskytovatelů pracovně rehabilitačních služeb - 5.6.2018 Foto: Ergotep

Podněty z konference:
-

-

zlepšit postavení poskytovatelů sociální rehabilitace vůči úřadu práce - navázání na dobrou
praxi v některých krajích, pokusit se prolomit tvrdou hranici mezi sociální a pracovní
rehabilitací
urychlit administrativní proces pracovní rehabilitace, úprava legislativy
zajistit funkčnost vytvořené sítě, intenzivní spolupráce všech zapojených
zrušit soutěžení pracovní rehabilitace pro individuální práci s klientem v rámci ÚP – přímé
oslovení dodavatelů, rámcové smlouvy pro dlouhodobou spolupráci se sociálními službami
uvítala bych průběžné informování o aktivitách v oblasti PR, doporučuji více kreativity
v samotné práci a v úsilí vzdělávání a informování lékařů a zaměstnavatelů
nastavení pracovní rehabilitace dříve než nastane problém - větší provázanost
zákon o PR s jasně stanovenými kompetencemi v rámci spolupráce (provázanost),
zjednodušení a zrychlení postupu pracovní rehabilitace, zefektivnění spolupráce se
zaměstnavateli
další aktivní práce s tématem pracovní rehabilitace, věnovat se příkladům dobré praxe
konference byla krátká – ocenila bych více workshopů a také neformálního času sdíleného
s kolegy a kolegyněmi
změna zákonů, vynechat PR z veřejných zakázek, možnost přípravy k práci na otevřeném
pracovním trhu, včasnost
propojování partnerů v rámci komplexní rehabilitace
jednotné postupy úřadů práce, zlepšení spolupráce s ÚP, vyšší dostupnost včasné PR
rozšířit povědomí o pracovní rehabilitaci, osvěta v celé společnosti
jednotný systém pracovní rehabilitace, méně byrokracie
další sbližování postojů ÚP a poskytovatelů sociální rehabilitace ve prospěch „člověka“
více pracovat se zaměstnavateli, vytvořit centra rehabilitace, která budou koordinovat RHB
jednotlivců dle jejich individuálních potřeb
zkusit nastartovat alespoň z části německý model
super workshop, klidně bych tomu věnovala více času
velmi zajímavý příspěvek kolegyně z Německa
ponechat státu prostřednictvím ÚP kontrolní funkci a na organizace v sociálních službách
delegovat pravomoc pro realizaci pracovní rehabilitace.

3.2.4 Profesní vzdělávání
Jako jeden z důležitých cílů si Asociace ve svých stanovách vymezila nepřetržité odborné
vzdělávání svých členů. Cílem odborného vzdělávání je další zvyšování kvality poskytovaných
služeb. S ohledem na potenciální vstup nových členů bylo vzdělávání zásadní také s ohledem
na sjednocení a standardizaci postupů v procesu poskytování pracovně – rehabilitačních
služeb. V rámci projektové aktivity bylo zrealizováno 28 kurzů akreditovaných MPSV. Jednalo
se o 2 druhy kurzů, každý z nich proběhl ve všech 14 krajích ČR vč. hl. města Praha.

Kurzy byly realizovány jako jednodenní, každý v rozsahu 8 hodin. Výstupem každého školení
bylo osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
Kurz č. 1 - Pracovní rehabilitace - základní kurz pro poradce a poskytovatele služeb v pracovní
rehabilitaci. Legislativa a normativní úpravy, realizace a postupy v pracovní rehabilitaci, formy
pracovní rehabilitace, prostupnost pracovní a sociální rehabilitace (8 hodin)
Kurz č. 2 - Využití výstupů ergodiagnostiky v praxi pro sociální pracovníky - vzdělávací
program je rozdělen do 3 základních modulů: 1. modul je zaměřen na kontext ergodiagnostiky
v ostatních využívaných prostředcích (službách) pomoci lidem se zdr. postižením. 2. modul
podává informaci o procesu a obsahu ergodiagnostického vyšetření. 3. modul se zaměřuje na
výstupy ergodiagnostiky, na strukturu, obsah a další uplatnění tzv. závěrečná zpráva z
ergodiagnostiky. (8 hodin)
Evaluace projektové aktivity:

Kurz č. 1 byl realizován celkem 14x a to v níže uvedených termínech. Kurzů se zúčastnilo 181
osob.
KA 4 - Profesní vzdělávání
kurz Realizace PR v návaznosti na sociální služby
Kraj
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Praha
Liberecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Jihomoravský
Ústecký
Středočeský
Celkem účastníků

Místo konání
Jihlava
Pardubice
Hradec Králové
Praha
Liberec
Karlovy Vary
Plzeň
České Budějovice
Ostrava - Kunčičky
Olomouc
Zlín
Brno
Chomutov
Benešov

Datum
Počet účastníků
29.5.2017
15
30.5.2017
12
31.5.2017
11
1.6.2017
13
5.6.2017
17
6.6.2017
13
7.6.2017
14
8.6.2017
11
12.6.2017
10
13.6.2017
13
14.6.2017
14
15.6.2017
13
19.6.2017
10
20.6.2017
15
181

Kurz č. 2 byl realizován celkem 14x a to v níže uvedených termínech. Kurzů se zúčastnilo 92
osob.
KA 4 - Profesní vzdělávání - kurz Využití výstupů EDG v praxi
Kraj
Vysočina
Pardubický
Královéhradecký
Praha
Liberecký
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Moravskoslezský
Olomoucký
Zlínský
Jihomoravský
Ústecký
Středočeský
Celkem účastníků

Místo konání
Jihlava
Pardubice
Hradec Králové
Praha
Liberec
Karlovy Vary
Plzeň
České Budějovice
Ostrava - Kunčičky
Olomouc
Zlín
Brno
Chomutov
Benešov

Datum
19.9.2017
20.9.2017
21.9.2017
25.9.2017
26.9.2017
27.9.2017
3.10.2017
4.10.2017
9.10.2017
10.10.2017
11.10.2017
12.10.2017
17.10.2017
5.10.2017

Počet účastníků
11
5
6
6
6
4
5
8
8
7
6
4
9
7
92

Kurz Realizace pracovní rehabilitace v návaznosti na sociální služby Foto: APRČR

3.2.5 Evaluace projektu a metodika standardů kvality
Obsahem této klíčové aktivity byla tvorba 3 strategických výstupů.

1.) Evaluační zpráva
Hlavní metodik ve spolupráci s facilitátorem a koordinátorem regionálních sítí
průběžně po celou dobu projektu sledoval a vyhodnocoval průběh jednotlivých setkání
regionální sítě a dosažené výstupy jsou shrnuty v rámci předkládané evaluační zprávy.
2.) Standardy kvality služeb poskytovatelů pracovní rehabilitace
Snahou APRCR je definovat kvalitativní standard pracovně rehabilitačních služeb, který
vychází s praktických zkušeností členů Asociace. APRČR vznikla především za účelem
rozvíjet a garantovat kvalitu služeb svých členů, proto ve spolupráci s expertním
týmem, složeným ze členů APRČR, vytvořil metodiku standardů kvality pracovně
rehabilitačních služeb. Standardy kvality jsou volně dostupné v „databázi produktů
ESF“ a také na webových stránkách APRČR: http://www.aprcr.cz/projekty/rozvojasociace-pracovni-rehabilitace-cr/
3.) Interaktivní mapa poskytovatelů pracovní rehabilitace
Na adrese: http://www.aprcr.cz/narodni-registr-poskytovatelu/ je volně přístupný
nově vytvořený národní registr poskytovatelů pracovní rehabilitace. Mapa v tuto chvíli
reprezentuje základní síť poskytovatelů PR služeb, kteří jsou sdruženi v APRČR. Nad
rámec členů APRČR jsou v registru uvedena Ergodiagnostická centra (EDC). Registr je
možné průběžně doplňovat o další organizace, s cílem vytvořit jednotné informační
místo (centrální registr) prověřených poskytovatelů PR služeb.

4. Závěr

Asociace pracovní rehabilitace ČR sdružuje profesní organizace, které se podílejí na sociálním
začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce. Jedním z hlavních cílu APRČR je
podporovat vzájemnou spolupráci mezi těmito organizacemi a posilovat multiprofesní
spolupráce těchto organizací s dalšími subjekty (stakeholdery), kteří se podílejí na integračním
procesu OZP. Vrcholným úspěchem tohoto procesu je plnohodnotné zaměstnání člověka se
zdravotním postižením, optimálně na otevřeném trhu práce.
V rámci projektu Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR došlo k dalšímu posílení odborné a
profesní kapacity APRČR. V rámci projektu došlo k rozšíření členské základny APRČR a oslovení
odborné veřejnosti a to ve všech krajích ČR. Rozšířením informací o dostupné regionální síti
poskytovatelů pracovní a sociální rehabilitace byla zvýšena dostupnost a kvalita služeb v
oblasti sociálního začleňování OZP do společnosti a na trh práce. V každém vybraném okrese
byla podpořena spolupráce subjektů při řešení sociálního začleňování osob se zdravotním
postižením na trh práce prostřednictvím prohloubení vzájemné součinnosti mezi členy APRČR
a referenčními organizacemi státní správy a samosprávy (ÚP ČR, OSSZ, sociální odbory měst).
Propojením regionální sítě spolupráce se zástupci zdravotnických zařízení (ošetřující lékaři,
posudkoví lékaři, pracovní lékaři) došlo v mnoha krajích k dalšímu zvýšení kvality a
udržitelnosti systému pracovní a sociální rehabilitace směrem k jeho vyšší dostupnosti,
prostupnosti, návaznosti a včasnosti.
Celkem bylo realizováno 7 cyklů odborných setkání a profesního vzdělávání v rámci celé ČR
(ve všech krajích vč. hl. města Praha). Celkem proběhlo 94 skupinových aktivit (podrobně viz
výše). Projektových aktivit se zúčastnilo celkem 1240 účastníků (každá osoba započítána
tolikrát, kolik aktivit navštívila). Účast doložena v rámci zpráv o realizaci prezenčními listinami.
Účastníci hodnotili účast na projektových aktivitách jako přínosné především v oblasti získání
nových informací o dostupných službách v oblasti sociálního začleňování OZP v regionu. Při
hodnocení na škále od 1 – 5 (1 nejlepší, 5 nejlepší) hodnotili účastníci přínos projektových
aktivit hodnotou 1,35. Jako velmi přínosné hodnotili účastníci především příležitost
k prohlubování meziresortní spolupráce mezi lokálními stakeholdery, získání nových informací
o dostupných službách v oblasti sociálního začleňování OZP a příležitost k síťování, výměně
poznatků a zkušeností. Projektové aktivity přispěly k dosažení stanovených cílů a projekt
naplnil svůj záměr.
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