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Dne 7. 4. 2016 uspořádala Asociace pracovní rehabilitace první celostátní konferenci pod 
názvem PRACOVNÍ REHABILITACE V PRAXI. Akce byla realizována ve spolupráci s 
Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v prostorách Svazu českých a 
moravských výrobních družstev v Praze.  
 
Na konferenci nejprve vystoupili zástupci zaměstnavatelů zdravotně postižených a odboru 
zaměstnanosti MPSV ČR, resp. GŘ ÚP ČR. V druhé části věnované praktickému využívání 
pracovní rehabilitace se představil se svým příspěvkem MUDr. Pavel Maršálek z Masarykovy 
Nemocnice ÚnL, Mgr. Dagmar Francová ze Sociální agentury o. p. s., Bc. Jana Radostová 
z České Abilympijské asociace a Mgr. Patrik Rücker za APRCR. Konference se zúčastnilo více 
než 90 účastníků. Jednalo se především o zástupce organizací, kteří dlouhodobě pracují 
s lidmi se zdravotním postižením, dále zástupci vzdělávacích a poradenských organizací, 
pracovníci Ergodiagnostických center, zástupci zaměstnavatelů a kont. pracovišť ÚP ČR.  
 

 

Účelem konference bylo podpořit další pozitivní kroky při realizaci pracovní rehabilitace 
v praxi. Díky dvěma systémovým projektům (RAP, PREGNET) jsou pro realizaci pracovní 
rehabilitace v ČR nastaveny metodické podmínky zřejmě nejlépe v její historii. Pro optimální 
využívání tohoto nástroje pro široký okruh oprávněných osob je však potřeba ověřovat 
nastavené postupy v praxi a společně odstraňovat překážky, které efektivnímu využívání 
tohoto nástroje dosud brání. 
 
Cílem konference bylo představení možností praktického využití pracovní rehabilitace pro 
různé skupiny oprávněných osob a prezentace základních východisek pro prostupnost mezi 
různými prostředky rehabilitace. Součástí konference bylo představení činnosti Asociace 
pracovní rehabilitace ČR. Jejím hlavním cílem je sdružovat poskytovatele služeb v pracovní 
rehabilitaci a společnými silami vytvářet vhodné podmínky pro využívání PR.  
 
V rámci závěrečného diskusního panelu zazněla od účastníků konference řada podnětů, 
které se týkaly například oblasti nastavení standardů kvality v PR, statistického sledování 
efektivity PR, sdílení příkladů dobré praxe a další témata.  
 
Nejdůležitějším výstupem je shoda většiny zúčastněných na tom, že klíčové je v tuto chvíli 
především vhodně informovat a motivovat vytipované oprávněné osoby k využití pracovní 
rehabilitace a ve spolupráci s regionálními stakeholdery (včetně ÚP ČR) odstraňovat 
překážky bránící efektivnímu využívání PR v ČR.  

 

Ročník 1, číslo 1 
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První setkání regionální sítě spolup  

            Setkání regionální sítě spolupráce  
   

 

  

    Včasnost je klíčem k úspěchu 
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Cílem setkání bylo představení 
využitelnosti nástroje pracovní 
rehabilitace pro různé okruhy 
oprávněných osob.  
 
Základním východiskem pro zvýšení 
četnosti podaných žádostí o PR je 
nastavení prostupnosti mezi 
jednotlivými prostředky rehabilitace, 
informovanost a pravidelné sdílení 
poznatků mezi všemi členy 
regionální sítě.  

 

APRCR dlouhodobě prosazuje 
koncept regionální sítě spolupráce 
mezi realizátory, poskytovateli a 
dalšími subjekty v procesu pracovní 
rehabilitace.  

Dne 22. 4. 2016 se v Chomutově 
sešli zástupci regionální sítě 
spolupráce, aby nastavili základní 
principy vzájemné spolupráce.  

Semináře se zúčastnili regionální 
zástupci OSSZ včetně lékařů 
posudkové služby, ÚP ČR, 
zaměstnavatele OZP, zástupce 
ergodiagnostického pracoviště, 
zástupce odboru sociálních věcí 
města Chomutova a odboru 
sociálních věcí Krajského úřadu ÚK.  

Jak využít nástroj 

pracovní rehabilitace pro 

osoby v dočasné pracovní 

neschopnosti 

Nízká četnost pracovní rehabilitace souvisí 

také s omezeným okruhem osob, kterým je 

v současné době využívána. V tuto chvíli se 

jedná téměř výhradně o evidované 

uchazeče o zaměstnání na ÚP ČR, kteří byli 

uznáni ČSSZ jako invalidní.  

Z pohledu zákona o zaměstnanosti jsou 

oprávněnými žadateli také osoby v dočasné 

pracovní neschopnosti, jejichž účast jim 

doporučil jejich ošetřující lékař. Lékaři mají 

k dispozici jednoduchý formulář pro 

vystavení tohoto doporučení.  Podmínkou 

je indikace tzv. dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, který naznačuje, že 

dopad změny zdravotního stavu bude mít 

trvalejší následky.  Chcete vědět více? 

Chcete naopak sdílet své zkušenosti? 

Napište nám na aprcr@aprcr.cz nebo se 

registrujte na diskusním fóru na webu 

www.aprcr.cz . 

 

Cílem setkání bylo představení využitelnosti nástroje pracovní rehabilitace pro různé okruhy 

oprávněných osob. 

Včasnost zahájení rehabilitace je základním klíčem k úspěchu celého procesu. Pracovní 

rehabilitace není výjimkou. Podpora včasného vstupu oprávněných osob do pracovní 

rehabilitace je jedním z cílů činnosti APRCR.  Oblast následné rehabilitační péče je z pohledu 

včasnosti a prostupnosti z léčebné do pracovní rehabilitace jedním z důležitých míst. 

Z tohoto důvodu navštívili zástupci APRČR v uplynulém měsíci několik významných 

rehabilitačních zařízení. 

 

První cesta směřovala do Rehabilitačního ústavu Kladruby, kde jsme diskutovali o 

aktuálním nastavení pracovní rehabilitace v ČR i možné roli RÚ při využití nástroje PR pro  

pacienty tohoto rehabilitačního zařízení. Schůzky se kromě ředitele ústavu a primářů 

oddělení se zájmem zúčastnily také sociální pracovnice, které uvítaly možnost bližšího 

seznámení s tímto nástrojem.  

Cesta nás dále vedla do Rehabilitačního ústavu Hamzova léčebna Košumberk, kde nás 

přivítala k setkání paní náměstkyně pro rehabilitaci se sociální pracovnicí RÚ. Cíl zůstal 

stejný.  Posílit povědomí o možnostech pracovní rehabilitace a hledat společné kroky k 

jejímu využití pro pacienty rehabilitačního ústavu. I zde byly informace o PR velmi pozitivně 

přijímány. Velký prostor byl v obou zařízeních věnován tématu ergodiagnostiky a využití 

jejích výstupů.  
 

Cestu jsme zakončili v Českých Budějovicích návštěvou Centra pro rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením ARPIDA, z. ú., které sice vzniklo primárně jako zařízení sloužící pro 

rehabilitaci dětí a mladistvých, nicméně část jejích klientů již dosáhla dospělosti a zájem o 

pracovní rehabilitaci je dalším logickým krokem tohoto velmi inspirativního zařízení na cestě 

k ucelenému přístupu při řešení životní situace jejich klientů.  

 

Zájem o aktuální vývoj v oblasti pracovní rehabilitace a ergodiagnostiky projevilo také 

Rehabilitační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., které nás při naší návštěvě 

utvrdilo v  přesvědčení, že pracovní rehabilitace je perspektivní nástroj včasné podpory při 

návratu na pracovní trh u pacientů opouštějící léčebné zařízení, resp. zařízení následné 

rehabilitační péče, kterých je v ČR stále nedostatek.  

 

mailto:aprcr@aprcr.cz
http://www.aprcr.cz/
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Jednou z výhod používání bulletinu jako nástroje je skutečnost, že můžete znovu 

používat obsah z jiných marketingových materiálů, například tiskových zpráv a studií o 

trhu. Přestože hlavním cílem distribuce bulletinu může být prodej produktů nebo 

služeb, úspěšný bulletin musí být především užitečný pro čtenáře. Skvělým způsobem, 

jak vytvořit užitečný obsah bulletinu, je předem vymyslet a napsat vlastní články nebo 

vložit kalendář očekávaných událostí. 

Asociace pracovní 

rehabilitace ČR 

Revoluční 22/20, Chomutov 430 01 
tel.: 474 333 104 
 
www.aprcr.cz 
[Číslo faxu] 
[E-mailová adresa] 

[Slogan společnosti] 

Na webu nás najdete zde: 
[Adresa URL společnosti] 

 

Dne 17. 4. oslavil své 88. narozeniny jeden z nejvýznamnějších představitelů české 
rehabilitace prof. Jan Pfeiffer.  U příležitosti jeho životního jubilea proběhl již 9. 
ročník mezinárodní odborné konference, kterou pravidelně pořádá Klinika 
rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze pod 
organizační záštitou její přednostky Doc. MUDr. Olgy Švestkové, PhD. 
 
Předseda Asociace pracovní rehabilitace ČR PhDr. Jaroslav Dostál předal panu 
profesoru Pfeifferovi čestné členství jako symbolické ocenění jeho významného 
přínosu pro celou oblast rehabilitace. Charakteristický je především jeho dlouholetý 
důraz na komplexní přístup k rehabilitaci, který sám s oblibou připomíná výrokem: 
„rehabilitace je ve své podstatě jen jedna – dobrá nebo špatná“.  
 
Připojujeme se s gratulací a přejeme panu profesorovi ještě mnoho let prožitých ve 

zdraví a činorodosti. 
 

 

 

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, 

DrSc. 

Je považován za zakladatele moderní 

rehabilitace v České republice. 

Vystudoval lékařskou fakultu - 

specializace neurologie. 

 

Během studií působil na Hennerově 

Neurologické klinice, kde se věnoval 

problematice neurologické rehabilitace. 

Od roku 1950 až dodnes působí v 

Jedličkově ústavu, kde vytvořil 

psychologické a tréninkové rehabilitační 

programy, které se využívají v současné 

moderní rehabilitaci.  

 

V roce 1972 se stal přednostou 

Rehabilitačního oddělení Všeobecné 

fakultní nemocnice. V roce 1986 byl 

jmenován profesorem a vybudoval 

Kliniku rehabilitačního lékařství při VFN 

v Praze. Vytvořil unikátní pracoviště pro 

komplexní ergodiagnostiku, ergoterapii 

a pracovní rehabilitaci a podporoval 

vznik rehabilitačních ústavů, se kterými 

klinika dodnes úzce spolupracuje.  

 

Ve spolupráci s WHO se podílel na 

vytvoření "Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a 

zdraví," kterou následně v roce 2008 

společně s doc. Švestkovou přeložil do 

češtiny. V roce 2014 mu nakladatelství 

Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích vydalo publikaci s názvem 

„Koordinovaná rehabilitace“. Je autorem 

řady dalších odborných publikací a 

studijních skript z oblasti rehabilitace a 

neurologie.  
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Připravujeme pro vás 
 

 

 

 

Akreditované kurzy k pracovní rehabilitaci 

Jednou z důležitých činností Asociace pracovní rehabilitace ČR je vzdělávání a sdílení 

informací v oblasti pracovní rehabilitace. Vzdělávání je určeno jak pro členy Asociace, 

tak pro další zájemce z řad širší odborné veřejnosti.  

V tuto chvíli Vám můžeme nabídnout 2 kurzy. Oba jsou akreditované MPSV ČR 

v souladu s §111 zákona č. 108/2006 Sb. o dalším vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách a jsou tudíž primárně určené poskytovatelům registrovaných sociálních 

služeb. Kurz je vhodný také pro další profesionály (včetně úředníků státní správy), kteří 

pracují s osobami se zdravotním postižením.  

 

Akreditované kurzy: 

1.) Pracovní rehabilitace pro pracovníky v sociálních službách – rozsah 6 hodin 

2.) Práce s výstupy z ergodiagnostiky pro sociální pracovníky – rozsah 6 hodin 

 

Pro členy APRČR za zvýhodněnou cenu. Po dohodě možnost realizace kurzu přímo ve 

Vašem městě či organizaci. V případě zájmu zašleme podrobné informace.  

 

Nejbližší termíny: 

7. 6. od 9:00 – Chomutov (sídlo APRCR) - kurz č. 1 (890,- Kč/690,- Kč členové APRCR) 

8. 6. od 10:00 – Praha (SČMVD, Václ. n. 1) - kurz č. 1 (990,- Kč/790,- Kč členové APRCR) 

 

Kapacita kurzů je omezena. V případě zájmu prosím pište na aprcr@aprcr.cz.   

 

Asociace pracovní rehabilitace ČR 

Revoluční 22/20, Chomutov 430 01 

tel.: 474 333 104 

 

Anketa 
 
Jaký je podle Vaší zkušenosti nejčastější důvod pro stávající nízkou četnost podaných 
žádostí o pracovní rehabilitaci?   
 
Vaše názory prosím zasílejte na p.rucker@aprcr.cz V dalším zpravodaji uveřejníme jejich 
přehled. 

 

 

Podané projekty 

 

APRČR podala v rámci operačního programu Zaměstnanost projekt do výzvy číslo 41 

(Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního 

začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí) pod názvem „Rozvoj Asociace 

pracovní rehabilitace ČR“. Cílem projektu je podpora rozvoje pracovní rehabilitace 

(PR), podpora členské základny včetně oslovení nových členů a prohloubení vzájemné 

spolupráce včetně spolupráce s regionálními orgány státní správy. 

www.aprcr.cz 
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