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Zpravodaj APRČR
Slovo úvodem
Milí čtenáři,
vstupujeme do 3. ročníku Zpravodaje Asociace pracovní rehabilitace. I letos bude naší
snahou přinášet vám informace a novinky (nejen) ze světa pracovní rehabilitace. Letošní
rok je ve znamení „osudového“ čísla 8. Napadají mě 2 významy, kterými se můžeme letos
nechat inspirovat. Jeden je matematický. Po otočení o 90 stupňů je „8“ znakem pro
nekonečno - nekonečnost prostoru a času, ale i možností a cest. Stejně jako je nekonečná
a nekončící naše snaha o zmírňování a odstraňování předsudků, vyrovnávání příležitostí a
prosazování rovných práv pro všechny.
Druhý význam má duchovní rozměr a je také blízký našemu působení. V chrámech všech
buddhistických tradic jsem si všiml 8 symbolů, které obdržel Buddha, když dosáhl osvícení.
Jde o tzv. šťastné symboly. Deštník, jehož plášť symbolizuje moudrost; lem na okraji zase
soucit. Má poskytovat mocnou ochranu nejen před horkem, žárem a sluncem, ale pomáhá
překonat nesnesitelné utrpení, velké překážky a nemoci. Dvě zlaté ryby jako symbol štěstí,
plodnosti a hojnosti. Váza jako symbol dlouhého života, zdraví a prosperity. Symbol
nekonečna, představovaný nekonečným uzlem, který nemá žádný začátek, ani žádný
konec. Prapor vítězství jako symbol vítězství těla, mysli a řeči nad negativními vlivy pomocí
vědomosti, moudrosti a soucitu. A nakonec kolo dharmy jako symbol cesty vedoucí
k pochopení, uvědomění a odstranění utrpení.
Užijme si v průběhu roku 2018 obsahu těchto symbolů v naší práci. Přál bych si, aby
Zpravodaj byl nejen pro vás, ale také o vás. Příjemné čtení.
PhDr. Jaroslav Dostál, předseda spolku

Z činnosti Asociace
Ve druhé polovině loňského roku proběhla řada aktivit, které přímo iniciovala Asociace
pracovní rehabilitace, či byli zástupci APRČR jejich účastníky.
V srpnu proběhla valná hromada APRČR spojená s volbou předsedy a rady Asociace na
následující období. Čestným členem APRČR se stal doc. MUDr. Jiří Votava, CSc., kterého jsme
současně požádali o rozhovor. Podrobné informace o valné hromadě a rozhovor s docentem
Votavou na str. 2.
Nadále pokračují aktivity, které v rámci projektu s názvem Rozvoj Asociace pracovní
rehabilitace usilují o propojování našich členů na regionální partnery a spolupracující
organizace a zvyšování kvality vzájemné spolupráce. Cílem těchto snah je podpořit napříč
republikou vznik tzv. regionálních sítí spolupráce v oblasti integrace OZP na trh práce a
vytvořit tak do budoucna prostor pro sdílení dobré praxe a nastavení vzájemně efektivního
systému spolupráce. Článek o uskutečněných akcích a program akcí na rok 2018 na str. 3.
Zástupci APRČR se aktivně zúčastnili řady odborných konferencí. O vystoupení v senátu na
konferenci: „Rehabilitace jako klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním
postižením“ si přečtete na str. 4.
Asociace také aktivně zastupovala zájmy svých členů, především v oblasti vyjasňování hranic
mezi pracovní a sociální rehabilitací. Více o tomto tématu v článku na str. 5.
V neposlední řadě se zástupci APRČR v uplynulém roce podíleli na tvorbě unikátního
materiálu, který vznikl pod záštitou Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a mapuje
prostředí a podmínky rehabilitace v České republice.
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Valná hromada APRČR
DNE 22. 8. 2017 se v sídle Asociace konala Valná hromada
Asociace pracovní rehabilitace, která projednala zprávy o
činnosti Rady a Revizní komise, včetně hospodaření za rok
2016 Asociace a 1. pololetí 2017, schválila programové
zaměření a rozpočet na rok 2018.

Součástí programu bylo i přijetí nových členů Asociace. V
rámci diskuze nebyly vůči předloženým žádostem vzneseny
žádné připomínky, které by ohrozily členství v Asociaci.
Valná hromada odsouhlasila členství těmto organizacím Kruh pomoci, o. p. s., Počítačová služba, s. r. o., Česká
abilympijská asociace, z. s., Handicap – chráněná dílna s. r.
o., Denní centrum Barevný svět, ErgoAktiv o. p. s.

Jako hosté se zúčastnili doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. a za
Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených (AZZP) paní
Helena Plachá. Doc. MUDr. J. Votava, ve svém vystoupení
kladně zhodnotil práci APRČR. Hovořil i o svém působení v
oblasti PR, zmínil spolupráci s léčebnou v Kladrubech,
Jedličkovým ústavem, Českou abilympijskou asociací a
zamyslel se nad otázkou, jak pojímáme osobu se zdravotním
postižením. Paní Helena Plachá přítomné seznámila s činností
AZZP, úlohou a působením AZZP ve vztahu k PR.

Diskuze se zaměřila na aktuální otázky k pracovní
rehabilitaci, prolínání sociální a pracovní rehabilitace, řešení
systému podpory PR v rámci ÚP ČR. Účastníci se vyjádřili k
vnitřním záležitostem Asociace, její roli v rámci integrace a
budování sítí partnerů PR. Byly prezentovány výsledky
působení zástupců Asociace v rámci pracovních skupin při
MPSV ČR a dalších institucí zaměřených na oblast OZP.

Jednání Valné hromady zahrnovalo i volby členů do Rady
Asociace a Revizní komise na následující 2 roky. Do Rady
Asociace byli zvoleni: Petra Brožíková DiS., PhDr. Jaroslav
Dostál, Mgr. Petr Džambasov, Mgr. Jitka Fricová, PhDr. Luděk
Stehlík. Do Revizní komise byli zvoleni: PhDr. Irina Malinová,
Mgr. Luboš Šrámek, Ing. Jan Uhlík.

Valná hromada závěrem schválila usnesení, v němž uložila
Radě APR ČR řídit a koordinovat činnost APRČR, pokračovat
v systémovém řešení podpory PR, rozvíjet účast dalších
členů a partnerů v rámci regionálních sítí spolupráce při
podpoře a propagaci cílů Asociace ČR a také podpořit
spolupráci členů v rámci regionů při společných akcích.
red.

Čestné členství pro docenta Jiřího Votavu
Pracovní rehabilitace může být vhodná pro ty OZP, kteří nejsou
schopni si sami vhodné pracovní uplatnění najít.

Asociace pracovní rehabilitace ČR udělila dne 22. 8. 2017 čestné
členství doc. MUDr. Jiřímu Votavovi, CSc. Docent Votava je
významný rehabilitační lékař, docent rehabilitace, v letech 1992
– 2004 přednosta Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK
Praha, národní tajemník mezinárodní organizace Rehabilitation
International a do dnešního dne také pedagog a aktivní
propagátor rehabilitace a ergoterapie.

Zmiňujete ergodiagnostiku – jaký je Váš pohled na ni?
Jde jistě o vhodný systém, který se stále vyvíjí. Na počátku se
více zaměřoval na osoby s těžším zdravotním postižením, později
byl rozvinut i program pro osoby s běžnými bolestmi
pohybového ústrojí. Nedovedu posoudit, kolik osob v
současnosti tímto programem prochází a v jakém procentu
případů je výsledkem skutečně pracovní uplatnění testovaného.
To však závisí i na spolupráci s Úřadem práce, který osoby k
testování většinou doporučuje.

Z odborných témat se zabýval rehabilitací dospělých osob i dětí
se zdravotním postižením, rehabilitací osob po poranění mozku,
využití jógy v rehabilitaci, využitím technických pomůcek v
rehabilitaci, zavedením studia ergoterapie. Je autorem mnoha
odborných knih a publikací o rehabilitaci. Spoluautor učebnice
pro studenty medicíny předmětu Rehabilitační lékařství s
názvem Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením.

Stále se setkáváme s diskuzí o formě uplatnění OZP na trhu
práce. Co byste doporučil z Vaší zkušenosti v tomto směru?
Jednak je důležité vytvářet předpoklady pro dosažení co
nejvyššího vzdělání u OZP, včetně počítačové gramotnosti, což
jim možnost pracovního uplatnění rozšíří. To se jistě týká jen
menší části OZP. Dále by bylo vhodné, i na základně zkušeností
konkrétních OZP, umožnit zaměstnání těchto osob na
pracovištích, které se problematikou OZP zabývají, např. na
úřadech práce. Mám zkušenost, že se často ostatní pracovníci
těchto zařízení zaměstnávání OZP brání přesto, že zkušenost s
vlastním postižením může být pro pracovníka těchto institucí
užitečná.
Představte si, že máte šanci rozhodovat o řešení, které výrazně
podpoří zaměstnávání OZP? Co by bylo prioritou?
Snažil bych se zavést vysokoškolské studium pro „poradce pro
volbu povolání“ (anglicky vocational counsellor), kde by
absolventi znali jak požadavky pro pracovní uplatnění v
jednotlivých pozicích, tak i omezení, vyplývajících z různých typů
postižení. Tato odbornost by byla požadována pro ty pracovníky
úřadů práce, kteří zajišťují pracovní rehabilitaci. Bylo by vhodné
důkladně kontrolovat všechny projekty, zaměřené na provádění
pracovní rehabilitace a na školení OZP k pracovnímu uplatnění,
z hlediska, zda jsou poskytnuté finance efektivně využity a zda je
výsledkem skutečně takové zaměstnání konkrétních osob, které
jim vyhovuje a je smysluplné.

Níže uvádíme přepis rozhovoru, který nám pan docent poskytl:
Pane docente, co pro Vás znamená termín Pracovní
Rehabilitace v praxi?
Je to program pro osoby se zdravotním postižením, který
zahrnuje přípravu na konkrétní pracovní uplatnění, získání
pracovního místa a jeho udržení. Může navazovat na rehabilitaci
léčebnou, jejíž součástí je ergodiagnostické, tedy předpracovní
hodnocení.
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Připravujeme pro Vás

Aktuálně:

Dlouhodobým cílem Asociace pracovní rehabilitace
je prostupný, včasně zahájený a ve vzájemné
součinnosti všech poskytovatelů zabezpečený proces
rehabilitace osob se zdravotním postižením, jehož
vrcholným cílem je pracovní začlenění těchto osob.
Pracovní rehabilitaci chápeme jako součást uceleného
procesu rehabilitace a neustále hledáme cesty, jak
zlepšit podmínky při jejím využívání a poskytování.

V září a říjnu 2017 proběhlo 14 akreditovaných vzdělávacích
kurzů, které byly určeny pro pracovníky v sociálních službách a
zacíleny na bližší seznámení s metodou ergodiagnostiky a na
možnosti využití jejích výstupů v sociální práci.
V listopadu a prosinci 2017 proběhly první čtyři semináře –
setkání zástupců regionální sítě spolupráce. Cílem dopoledního
bloku je umožnit sdílení příkladů dobré praxe mezi členy APRČR a
dalšími organizacemi z oblasti sociální integrace OZP se zástupci
Úřadu práce ČR, který reprezentují noví pracovníci, kteří na
podzim loňského roku nastoupili na pozici poradce pro
zaměstnávání OZP. Odpolední seminář je rozšířen o zástupce
odborných a praktických lékařů včetně lékařů posudkové služby
a zástupce Okresní správy sociálního zabezpečení. Součástí
odpoledního bloku je bližší seznámení s pracovníky
ergodiagnostického centra a jejich pracovištěm.

Od 1. 9. 2016 realizuje APRČR grantový projekt
s názvem ROZVOJ ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE
ČR (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002246), jehož
cílem je vytvářet podmínky pro vzájemnou výměnu
poznatků a zkušeností mezi odborníky z oblasti sociální
a pracovní integrace OZP. Cílem projektu je rozvíjet
kvalitu služeb poskytovatelů pracovní rehabilitace a
šířit povědomí mezi odbornou i laickou veřejností o
možnostech pracovní rehabilitace.

Harmonogram dalších seminářů:

APRČR dlouhodobě prosazuje myšlenku tzv.
„regionálních sítí spolupráce“, neboť právě regionální
spolupráce stakeholderů z různých oblastí rehabilitace
může zajistit, aby byl rehabilitační proces realizován
v souladu s jeho zásadami. Zveme proto všechny naše
členy, ale i zájemce o problematiku začleňování osob
se zdravotním postižením k účasti na projektových
aktivitách, které proběhnou ve všech krajích ČR.

30. 1. – Praha (Klinika reh. lékařství 1. LF UK Praha)
5. 2. – Ostrava (Fakultní nemocnice Ostrava)
6. 2. – Prostějov (Středomoravská nemocniční a. s.)
7. 2. – Zlín (Krajská nemocnice T. Bati)
12. 2. – Praha (Klinika reh. lékařství 1. LF UK Praha)
21. 2. – Třebíč (Nemocnice Třebíč)

Mgr. Petr Džambasov, APRČR

22. 2. – Brno (Fakultní nemocnice Brno)
26. 2. – Hradec Králové (Fakultní nemocnice HK)
27. 2. – Chomutov (Revoluční 22, sídlo APRCR)
28. 2. – Ústí nad Labem (Masarykova nem. ÚnL)

Program i rozsah je vždy totožný:

Asociace pracovní rehabilitace ČR

Dopolední seminář – 9:00 – 12:00 hod.
Revoluční 22/20, Chomutov 430 01

Odpolední seminář – 12:30 – 15:30 hod.

tel.: 474 333 104

Účast na školení je bezplatná.
Náklady na realizaci setkání hrazeny z grantového
projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002246).
Kapacita semináře je omezená. Přednost mají členové
a zájemci o členství v APRČR. V případě zájmu o účast
prosím pište na: aprcr@aprcr.cz .

www.aprcr.cz/projekty
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Nové knihy
Naším cílem je pravidelně na tomto místě
představovat zajímavé knižní tituly a odborné
publikace, které se vztahují k oblasti rehabilitace
osob se zdravotním postižením.

Džambasov P., Dostál J., Kotíková J., Rücker
P.
SCREENING PODMÍNEK PRACOVNÍ, LÉČEBNÉ,
SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ REHABILITACE V
ČR
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2017
ISBN 978-80-7416-305-0
Anotace:
Věcná a právní úprava poskytování rehabilitace
není v České republice jednotná. Cílem studie bylo
komplexní zmapování systému rehabilitace v ČR,
resp. jeho jednotlivých oblastí a to se zaměřením
na léčebnou rehabilitaci, sociální rehabilitaci,
pracovní rehabilitaci a rehabilitaci pedagogickou.
Studie se zaměřuje na 4 základní aspekty těchto
oblastí - institucionální podmínky, personální
podmínky, velikost a strukturu cílové skupiny a
nákladovost. Součástí studie je vyhodnocení
silných a slabých stránek těchto systémů pro
zavedení koordinované rehabilitace. Výzkum bude
využit jako jeden ze zdrojů dat při přípravě
věcného záměru zákona o koordinované
rehabilitaci.

Recenze:
…Výsledky odborné studie lze nesporně využít při nastavení
jednotlivých segmentů rehabilitačních služeb a jsou identifikací
slabých míst, nad nimiž je vhodné se do budoucna zamyslet.
Ing. Jan Mertl, PhD.

Jde o mimořádnou práci, která v této oblasti chyběla. Téma
"rehabilitací" a jejich koordinace, součinnost, návaznost apod. je
předmětem zájmu po mnoho desetiletí (koncepce tzv. ucelené
rehabilitace apod.), vyvolávaném čas od času z různých stran a
různými subjekty. Zpravidla to nikdy nevedlo k úspěšnému řešení,
protože se nenašel dostatek vůle překonat zájmy a potřeby
různých subjektů a věcných oblastí. Celkové pojetí řešení tématu
vychází z relevantního, zejm. právního fundamentu.

Volně dostupné na:
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_427.pdf

Ing. Petr Víšek
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Teorie a praxe
Ostře střežená hranice sociální a pracovní
rehabilitace

Materiál například nově vymezuje aktivity, které již nemohou
být v rámci sociální rehabilitace v Ústeckém kraji vykazovány.
Jedná se především o aktivity související s podporou uživatele
při jeho vstupu na trh práce (např. trénink dovedností při
hledání práce, nácvik psaní životopisu, příprava na pracovní
pohovor či kariérové poradenství). V případě jejich poskytnutí
dochází dle vyjádření sociálního odboru KUUK k „suplování
činností spadajících pod jiný resort a jinou legislativu“. Ve
stejné dokumentu však autor současně uvádí, že „zástupci ÚP
ČR objasnili skutečnost, že je opravdu problém v zajištění
pracovní rehabilitace osobám se zdravotním postižením,
zejména pak osobám s mentálním postižením a duševním
onemocněním, kdy dochází mnohdy k velkým průtahům ve
vyřízení samotné žádosti o pracovní rehabilitaci.“ Není tedy
jasné, kdo v této situaci uvedeným osobám podporu v oblasti
pracovní integrace zajistí.

Již více než 2 roky je v platnosti „Doporučený postup č. 1/2016 na
podporu realizace prostupného systému sociální a pracovní
rehabilitace osob se zdravotním postižením“, který vydalo
Ministerstvo práce a sociálních věcí pro Úřad práce ČR a dotčené
poskytovatele sociálních služeb.
Hlavním cílem tohoto doporučení byla podpora prostupnosti mezi
systémy sociálních služeb poskytujících služby pro osoby se
zdravotním postižením a systémem pracovní rehabilitace
zabezpečované Úřadem práce ČR. Pro nastavení efektivní
spolupráce mezi těmito aktéry byly Krajské pobočky ÚP ČR
pověřeny úkolem, který jim ukládá povinnost zrealizovat ve svém
územním obvodu jednou za 3 měsíce setkání zainteresovaných
pracovníků Úřadu práce ČR a poskytovatelů dotčených sociálních
služeb (jejich sociálních pracovníků).

Především však materiál zavádí nové podmínky pro samotné
žadatele o pracovní rehabilitaci, když uvádí, že „Úřad práce
přistoupil v hodnocení žádostí o zařazení do pracovní
rehabilitace na plnění určitých kritérií, kterými je zejména
skutečnost, že žadatel prošel úspěšně sociální službou
sociální rehabilitace…“

Obsahem těchto setkání by mělo být především posilování
vzájemné spolupráce, budování sítí, sdílení výstupů, zvyšování
kvality a dostupnosti služeb a úspora finančních prostředků při
provádění sociální a pracovní rehabilitace.

Asociace pracovní rehabilitace ČR zaslala Krajskému úřadu
Ústeckého kraje oficiální stanovisko, ve kterém se podrobně
vyjadřuje k jednotlivým bodům tohoto materiálu a žádá o
jeho revizi. Dle vydaného stanoviska je tento materiál
v rozporu se stávající legislativou ČR, mezinárodní úmluvou o
právech OZP a Ústavou ČR. V souvislosti se zaslaným
stanoviskem a navazujícím jednáním iniciovaným ze strany
MPSV ČR, byl dokument stažen z webových stránek Krajského
úřadu. Krajské pobočce ÚP ČR i Krajskému úřadu jsme nabídli
plnou součinnost při revizi tohoto dokumentu.

Asociace po oba roky monitoruje praktické dopady tohoto
opatření a ve spolupráci se svými členy průběžně vyhodnocuje
přínos tohoto nového postupu ÚP ČR. Dosavadní poznatky ukazují,
že v mnoha krajích ČR toto opatření skutečně prohloubilo
vzájemné vztahy mezi sociálními službami a službami
zaměstnanosti. Posiluje osobní vazby pracovníků. Praktické
dopady se projevují také v oblasti sdílení příkladů dobré praxe a v
mnoha krajích se daří rozšiřovat dosavadní sítě spolupráce o nové
organizace.
APRČR se pravidelně účastní setkání v Ústeckém kraji, ve kterém
je Asociace současně poskytovatelem registrované sociálně
aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením. Níže
přinášíme zkušenosti z těchto setkání. Předesílám, že naše
zkušenosti se mohou výrazně lišit od situací v jiných krajích.

Celý text dokumentu včetně stanoviska Asociace si můžete
přečíst na webu APRČR: www.aprcr.cz/forum/faq/
Uvědomujeme si, že vymezení hranic mezi PR a SR je důležité
a nezbytné. Jsme však přesvědčeni, že tento proces vyžaduje
především společnou diskusi, vzájemnou otevřenost ke
stanoviskům všech zúčastněných a aktivní snahu vyjasňovat si
vzájemné role, možnosti a očekávání, tak aby byl ve výsledku
proces integrace OZP pro jeho uživatele co možná
nejefektivnější, nekomplikovaný a bezpečný.

Asociace se od počátku aktivně zasazuje o prohlubování vzájemné
spolupráce s ÚP ČR a rozšiřování regionálních sítí. Jedním
z podnětů z prvních schůzek byl například podnět k vytvoření
podrobného přehledu (katalogu) potenciálních poskytovatelů
pracovně rehabilitačních služeb v kraji, který se velmi rychle ujal i
v ostatních okresech a poskytuje poradcům pro pracovní
rehabilitaci ucelený přehled o regionální síti poskytovatelů PR.

Pokud primárním tématem setkávání mezi sociálními
pracovníky a pracovníky ÚP ČR má být vyšší prostupnost,
domnívám se, že bychom měli pracovat s tématem hranice
trochu odlišně. Namísto vymezování hranic ve smyslu jejich
„opevňování“ a přesného určování demarkační čáry, bychom
měli pracovat na jejich zprůchodnění (a to i s vědomím toho,
že lepší prostupnost hranic je vždy spojena s vyššími
„bezpečnostními“ riziky, která je třeba také reflektovat).
Místo termínu hranice (která v našem případě bude vždy
velmi individuální) se spíše nabízí přirovnání k příhraničnímu
území. Místu, kde dochází k prolínání, mísení a spolupráci –
bez toho aniž by docházelo k ohrožení „suverenity“ obou
dosud oddělených světů.

Převažujícím tématem většiny dosavadních setkání byly vzájemné
snahy o vyjasňování hranice mezi oběma světy. Ve 2. čísle
zpravodaje jsme se tomuto tématu věnovali podrobně.
Oboustranný zájem o vyjasnění praktických situací a vhodných
momentů pro přestup ze sociální do pracovní rehabilitace (včetně
možných překážek či úskalí) nás utvrzuje v přesvědčení, že tato
setkání jsou důležitá a mohou významně podpořit prostupnost,
dostupnost a součinnost obou systémů pomoci pro OZP.
Reálné výstupy pracovní skupiny v Ústeckém kraji však paradoxně
v mnoha ohledech přispívají k pravému opaku. Dne 14. 7. 2017 byl
na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje
zveřejněn oficiální metodický materiál, který ve spolupráci
s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR zpracoval odbor sociálních
věcí. Materiál s názvem „Vymezení hranice mezi sociální a
pracovní rehabilitací“ stanovuje řadu nových podmínek a kritérií,
které se vztahují jak k registrovaným poskytovatelům sociálních
služeb v Ústeckém kraji (především služeb sociální rehabilitace),
tak k samotným žadatelům o pracovní rehabilitaci.

Rádi bychom přispěli k tomu, aby docházelo spíše k
odstraňování bariér namísto jejich posilování. Nechceme
přispívat k vytváření nových bariér a opevňování hranic
v prostředí, které je pro osoby se zdravotním postižením již
tak plné překážek a úskalí.
A jaké jsou Vaše zkušenosti? Pište na p.dzambasov@aprcr.cz
Mgr. Petr Džambasov, APRCR
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Inspirujeme se

Konference v Senátu ČR na téma Rehabilitace jako klíč k zaměstnání
Asociace pracovní rehabilitace České republiky, z. s., (dále APRČR) přijala pozvání na konferenci s názvem „Rehabilitace jako
klíč k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením“, která se konala dne 30. listopadu 2017 pod záštitou
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky (dále PČR) Mgr. Miluše Horské. Pořadatelem konference, která se uskutečnila
v krásných prostorách Senátu ČR, byla Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky (dále AZZP ČR). Za APRČR se akce
zúčastnili Mgr. Patrik Rücker a Mgr. Jitka Fricová.
Účastníky přivítala a úvodního slova se ujala Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu PČR. Dále vystoupila
předsedkyně AZZP ČR, Ing. Vilma Baudišová, předsedkyně výrobního družstva nevidomých KARKO Děčín, Jan Wiesner, prezident
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a za MPSV JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení Sekce
zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek. Hlavním tématem úvodní části konference bylo představení Věcného záměru koordinace
rehabilitace OZP, přijatých změn a dalších cílů v oblasti podpory zaměstnávání OZP. Zazněly také praktické potřeby a zkušenosti se
začleněním OZP do běžného života a do zaměstnání z pohledu cílové skupiny a zaměstnavatelů OZP i z pohledu trhu práce.
V Odborném panelu 1 s názvem „Koordinace rehabilitace a potřeby praxe“ vystoupil senátor PČR
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV a Ing.
Karel Rychtář, místopředseda AZZP ČR a ředitel odboru zaměstnávání OZP Svazu českých a moravských výrobních družstev. Dále se slova
ujal Josef Šulc, člen Výkonné rady AZZP ČR a předseda družstva handicapovaných "ŠANCE" v Brně i další zástupci zaměstnavatelů OZP.
Témata se dotkla koordinace rehabilitace OZP a nezbytných podmínek pro efektivnost jednotlivých fází a možností jejich vzájemného
propojení, příležitostí a úskalí celého systému. Byla představena možná pojetí pracovní rehabilitace s individuálním přístupem v praxi a
uvedeny dobré příklady z oblasti pracovní a sociální rehabilitace z pohledu OZP i jejich zaměstnavatelů.
Velmi zajímavý příspěvek týkající se připravovaných změn a nově vytvářených pracovních pozic OSSZ přednesla
Ing. Iva Merhautová, MBA, náměstkyně MPSV pro řízení Sekce sociálně pojistných systémů v Odborném panelu 2 - „Podpora OZP na
cestě do zaměstnání“. Dále se hovořilo o změnách trhu práce a možných šancích OZP na uplatnění, o problematice, kterou ne/může řešit
legislativa a nezbytných krocích k systémovému řešení. Definovány byly též faktory ovlivňující motivaci obou stran trhu práce a cesty k
plné integraci OZP s důrazem na účinnější osvětu a příklady dobré praxe.
Za Asociaci pracovní rehabilitace České republiky, z. s., vystoupila v Odborném panelu 2 Mgr. Jitka Fricová. V příspěvku „Role
ergoterapeuta ve službě sociální prevence - příklad dobré praxe“ představila Sociálně aktivizační službu pro OZP APRČR a definovala
nezastupitelnost ergoterapeuta, jako sociálního a odborného pracovníka v ambulantních sociální službách. Na kazuistice OZP zdůraznila
důležitost individuálního, celostního a komplexního přístupu s prolínáním jednotlivých oblastí (prostředků) rehabilitace - koordinace
rehabilitace.

Mgr. Jitka Fricová, APRČR

Převzato z webových stránek: www.senat.cz
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