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Jednou z činností Asociace pracovní rehabilitace ČR je sdílení informací v oblasti pracovní 
rehabilitace, a to jak mezi svými členy, tak v rámci širší odborné veřejnosti. V souvislosti s naší 
snahou posilovat prostupnost mezi jednotlivými prostředky rehabilitace jsme přistoupili k 
akreditaci prvních dvou kurzů, jejichž cílem je podrobně seznámit účastníky s nástroji pracovní 
rehabilitace, ergodiagnostiky a možnostmi jejich praktického využití. 
Kurzy byly akreditovány MPSV ČR v souladu s §111 zákona č. 108/2006 Sb. a jsou určené 
především poskytovatelům sociálních služeb a dalším profesionálům (včetně úředníků), kteří 
jsou v kontaktu s osobami se zdravotním postižením, kteří usilují o návrat na trh práce.  
V uplynulém období byly realizovány 3 běhy kurzu Realizace pracovní rehabilitace v návaznosti 
na sociální služby – v Chomutově (7.6.), v Praze (16.6.) a v Brně (29.6.). Celkem absolvovalo 
kurzy 28 účastníků. 
 

Ročník 1, číslo 2 

 

Série dalších běhů tohoto kurzu se podobně jako u druhého akreditovaného kurzu připravuje 
v dalších měsících, převážně v rámci schváleného projektu Asociace (viz dále). Druhý 
akreditovaný kurz byl nazván Práce s výstupy z ergodiagnostiky pro sociální pracovníky.  
 

 

 

 

I. Z činnosti Asociace 
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Vystoupení zástupce APRCR na výročním sjezdu Společnosti 

rehabilitační a fyzikální medicíny  
 
O pracovní rehabilitaci se v uplynulých měsících mluvilo také na výročním sjezdu Společnosti 
rehabilitační a fyzikální medicíny v Luhačovicích (SRFM). SRFM je odborná vědecká společnost, 
jejímž cílem je dbát o rozvoj rehabilitace a podílet se na zajištění kvalitní pregraduální i 
postgraduální přípravy odborníků, kteří se na procesu rehabilitace podílejí (více na 
http://www.srfm.cz/ ). Každoročně pořádá sjezd členů společnosti i dalších zájemců o obor 
rehabilitační a fyzikální medicíny, který se letos v květnu uskutečnil již po třinácté. Zástupce 
Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s. Mgr. P. Rücker vystoupil s příspěvkem „Systém 
pracovní rehabilitace v České republice a role ošetřujícího (rehabilitačního) lékaře“.  
 
Cílem příspěvku bylo představit systém pracovní rehabilitace v České republice, tak jak je po 
12 letech vývoje aktuálně nastaven a možné role rehabilitačního (ošetřujícího) lékaře. O 
možnosti doporučit svému pacientovi využít včasně pracovní rehabilitaci v současné době 
ošetřující lékaři zpravidla nevědí. Existuje již i formální postup, jak podpořit snahu pacienta 
řešit potenciální důsledky změny zdravotního stavu na jeho pracovní schopnost, pracovní 
uplatnění, formou doporučení ošetřujícího lékaře o zařazení na pracovní rehabilitaci 
(Formulář „Doporučení o zařazení na pracovní rehabilitaci“ je ke stažení na 
http://www.aprcr.cz/pracovni-rehabilitace/ ).  
 
Rehabilitační lékař je v procesu léčby ze všech ostatních ošetřujících lékařů (spolu s lékařem 
praktickým) zpravidla nejblíže zprostředkování informace o další pomoci (z pohledu procesu 
ucelené rehabilitace). Úlohu rehabilitačního lékaře lze nahlížet v 4 rolích: 1) zprostředkovatel 
základní informace o pracovní rehabilitaci (informační leták o pracovní rehabilitaci, kontakt na 
Poradce pro pracovní rehabilitaci na ÚP ČR, případně žádost o pracovní rehabilitaci); 2) 
ergodiagnostik - indikuje ergodiagnostické vyšetření a vystavující závěrečnou zprávu z 
ergodiagnostiky; 3) člen regionální Odborné pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci při ÚP 
ČR; 4) případný zprostředkovatel kontaktu na referenčního poskytovatele sociálních, popř. 
pracovně rehabilitačních služeb. Spolupráce s ošetřujícími (rehabilitačními) lékaři je pro 
včasnost, komplexnost, návaznost, koordinovanost a součinnost procesu rehabilitace velmi 
důležitá. 

 

 

ZAJÍMAVÁ TVRZENÍ, PODNĚTY 

K DISKUZI. 

Cílovou skupinou PR jsou nejen osoby 

se zdravotním postižením ve fázi 

získávání zaměstnání, ale i ve fázi 

udržení zaměstnání. I zaměstnaná 

osoba se zdravotním postižením je 

oprávněným žadatelem o pracovní 

rehabilitaci. 

 

Ne každý oprávněný účastník pracovní 

rehabilitace je vhodný účastník PR….  

 

Sociální rehabilitace ve smyslu 

koordinované rehabilitace není jen 

registrovaná sociální služba Sociální 

rehabilitace dle § 70 zákona o 

sociálních službách… 

 

Klíčovým faktorem vhodnosti pro PR 

je motivace žadatele o PR… 

 

   

  

www.aprcr.cz 

http://www.aprcr.cz/pracovni-rehabilitace/
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   Podpora informovanosti o PR v regionu 

             

 
   

 

  

  

V rámci pravidelných čtvrtletních 
setkání sociálních pracovníků 
Chomutovska se zástupci Asociace 
pracovní rehabilitace ČR přihlásili k 
aktivní účasti s tématem Pracovní 
rehabilitace v praxi (25. 5. 2016). Ve 
svém 1,5 hodinovém vystoupení 
seznámili účastníky setkání (32 
sociálních pracovníků) se základní teorií 
PR (definice, legislativa, cílová skupina, 
obsah, proces), s vývojem PR od doby 
zakotvení v zákoně o zaměstnanosti 
(13. květen 2004) a jeden blok byl 
věnován seznámení s problematikou 
ergodiagnostiky.  
Téma bylo účastníky velmi dobře 
přijato a ocenili možnost získat tyto 
užitečné informace pro další využití při 
práci s některými uživateli jejich 
sociálních služeb. Existuje takové 
setkávání sociálních pracovníků i ve 
Vašem regionu? 

ANKETA 

 

Anketa 
 

Byli jste osloveni ze strany ÚP ČR 
s výzvou k zapojení do katalogu 
poskytovatelů pracovně 
rehabilitačních služeb.  
 
Máte informace o pravidelných 
setkáních k nastavení prostupnosti 
sociální a pracovní rehabilitace?  
 
 
Budeme rádi za informace, jak to 
probíhá ve Vašich krajích.  
 
 
Pište nám prosím na 
p.rucker@aprcr.cz  

 

 

„Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání 

osoby se zdravotním postižením … „ (§69 odst. 2. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) 

V Ústeckém kraji vzniká Katalog poskytovatelů pracovně 
rehabilitačních služeb 
 
 
Zástupci Asociace pracovní rehabilitace ČR se účastní pravidelných setkání zainteresovaných 
pracovníků Úřadu práce ČR a poskytovatelů (dotčených) sociálních služeb (jejich sociálních 
pracovníků), která dle Doporučeného postupu č. 1/2016 na podporu realizace prostupného 
systému sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením (link) organizuje 
příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR ve svém územním obvodu jednou za 3 měsíce. 
V Ústeckém kraji poslední setkání proběhlo 28. 6. 2016 v Ústí nad Labem. 
 
Aktuálním tématem setkání byl vznik Katalogu poskytovatelů pracovně rehabilitačních 
služeb, tedy organizací, která jsou krajské pobočce ÚP ČR v Ústecké kraji (resp. jednotlivým 
Kontaktním pracovištím v kraji) k dispozici se zabezpečením některé z forem pracovní 
rehabilitace v souladu se zákonem o zaměstnanosti § 69 odst. 1., který stanovuje, že ÚP ČR 
(“…může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou 
právnickou nebo fyzickou osobu“). Výše zmíněný dokument bude umístěn na webových 
stránkách Krajské pobočce ÚP ČR v Ústecké kraji v části věnované pracovní rehabilitaci. 
 
Katalog byl nazván jako Regionální síť spolupracujících subjektů v pracovní rehabilitaci v 
Ústeckém kraji. Dle dostupných informací vzniká tento katalog také v ostatních krajích ČR. 
Cílem katalogu je průběžné shromažďování údajů o dostupných organizacích, které se pro 
ÚP ČR mohou stát dodavateli (zabezpečovateli) jednotlivých forem PR.   
 
Pro bližší informace k novému katalogu poskytovatelů PR služeb se obraťte na krajského 
Koordinátora zaměstnávání OZP (Krajská pobočka ÚP ČR) případně na poradce pro pracovní 
rehabilitaci na kontaktním pracovišti ÚP ČR ve Vašem okrese. Kontakty na poradce a krajské 
pracovníky pro PR naleznete na http://www.aprcr.cz/pracovni-rehabilitace/ Poradce či 
koordinátora pro PR oslovte také v případě, pokud máte zájem účastnit se pravidelných 
setkání s poskytovateli sociálních služeb v rámci prostupnosti mezi PR a SR.  
 

 

Napište nám: http://www.aprcr.cz/forums/forum/diskuzni-forum/ 
 

mailto:p.rucker@aprcr.cz
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23591/Doporuceny_postup_c.1-2016_na_podporu_realizace_prostupneho_systemu_socialni_a_pracovni_rehabilitace_osob_se_zdravotnim_postizenim.pdf
http://www.aprcr.cz/pracovni-rehabilitace/
http://www.aprcr.cz/forums/forum/diskuzni-forum/
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II.  TEORIE A PRAXE PR 

Oprávněnost žadatelů o pracovní rehabilitaci 
 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZoZa) vymezuje 
oprávněné osoby pro pracovní rehabilitaci v §69, a to ve dvou 
odstavcích: 
„Odst. 1.: Osoby se zdravotním postižením mají právo na 
pracovní rehabilitaci; odst. 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. 
 
Čtyři okruhy oprávněných osob pro pracovní rehabilitaci v ČR 
 
1. osoby se zdravotním postižením (OZP, OZZ)  

 
 

dle §67 odst.2. ZoZ: "Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické 
osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) 
invalidními ve třetím stupni (dále jen „osoba s těžším zdravotním 
postižením“), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo c) 
zdravotně znevýhodněnými (dále jen „osoba zdravotně 
znevýhodněná“).“   
1.  

2. osoby, které jsou uznány dočasně práce neschopné a 
pracovní rehabilitaci jim doporučil ošetřující lékař  

 
Jedná se především o zdravotní stavy, které směřují do chronicity 
(ohrožení dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem), jsou 
ustálené a je přitom vhodné ještě za trvání dočasné pracovní 
neschopnosti (DPN) připravovat fyzickou osobu na její původní 
nebo nové vhodné pracovní uplatnění. Může se jednat o situace, 
kdy je třeba obnovit pouze pracovní návyky a dovednosti nebo 
situace, kdy zdravotní stav bude vyžadovat změnu pracovního 
zařazení. Provádění pracovní rehabilitace by přitom nemělo 
zasahovat do léčebného režimu a režimových opatření. 
Důvodem doporučení ošetřujícího lékaře je nejen, že zařazení 
těchto fyzických osob na pracovní rehabilitaci nesmí být v 
rozporu s jejich zdravotní způsobilostí, ale také že se výhledově 
jedná o člověka ohroženého invaliditou. 
 
Formulář doporučení ošetřujícího lékaře ke stažení na 
www.aprcr.cz/pracovni-rehabilitace/   
 
3. osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala 

být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní 
správa sociálního zabezpečení 

 
Jedná se o situace, kdy je člověku odejmut invalidní důchod 
z důvodu ztráty invalidity; doporučení PR je velmi vhodné i 
v situacích, kdy dochází ke snížení stupně invalidity. 
 

4. osoby, které přestaly být invalidní rozhodnutím ČSSZ do 
doby 12 měsíců po vydání tohoto rozhodnutí 
 

Dle §67 odst. 6. ZoZa: „Za osoby se zdravotním postižením 
podle odstavce 2 písm. b) se považují i fyzické osoby, které byly 
orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou 
invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.“ 

 
 

Odhad velikosti cílové skupiny pracovní rehabilitace 
v ČR   
 
Východiskem odhadu je vymezení 4 okruhů cílové skupiny (viz 
výše) a legislativní vymezení pojmu pracovní rehabilitace. ZoZ 
§69 odst. 2. uvádí: „Pracovní rehabilitace je souvislá činnost 
zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se 
zdravotním postižením …“, tedy cílovou skupinou PR jsou nejen 
osoby se zdravotním postižením ve fázi získávání zaměstnání, 
ale i ve fázi udržení zaměstnání. I zaměstnaná osoba se 
zdravotním postižením zůstává oprávněným žadatelem o 
pracovní rehabilitaci. 
 
Referenční statistikou cílové skupiny pracovní rehabilitace je 
počet příjemců invalidního důchodu v ČR. Tedy občanů ČR, 
kteří si zažádali na místně příslušné Okresní správě sociálního 
zabezpečení o invalidní důchod, byla jim přiznána invalidita 
v 1., 2., nebo ve 3. stupni a splnily podmínky na nárok na 
invalidní důchod (§38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění). Tento počet byl k 31. 12. 2015 v ČR 421 655 osob. V 
tabulce č. 1 je tento počet rozveden v množství a 
procentuálním zastoupení dle stupňů invalidity a doplněn o 
průměrnou výši invalidního důchodu.  
 
Tabulka č. 1 - Počty příjemců invalidního důchodu k 31.12. 
2015, včetně průměrné výše invalidního důchodu. 
Zdroj: www.cssz.cz 
 
 

Stupeň 
invalidity 

Počet % 
Průměr výše 
inv.důchodu 

Invalidita I. stupně 
(IP) 

192 408 46% 5 932 

Invalidita II. stupně 
(ID) 

68 363 16% 6 749 

Invalidita III. stupně 
(IT) 

160 884 38% 10 424 

Celkem 421 655 100 --- 

 
 
Tento počet doplňují ještě lidé, kteří mají přiznánu invaliditu, 
ale nesplňují nárok na invalidní důchod. Tato skupina osob je 
početně nevelká ale z pohledu pracovní rehabilitace 
samozřejmě velmi zajímavá, o to více když jsou tito lidé bez 
zaměstnání. Přesnější statistický údaj o velikosti této skupiny 
osob není v běžně dostupných zdrojů k dohledání. 
 
 

  

Cílová skupina pro pracovní rehabilitaci aneb kdo je oprávněný (a „vhodný“) žadatel o 

pracovní rehabilitaci? 
 

Článek se zabývá tématem „pro koho“ je pracovní rehabilitace v dikci zákona o zaměstnanosti vlastně v ČR k dispozici. Článek vychází 
z citace legislativního vymezení cílové skupiny, vymezuje přehled 4 okruhů oprávněných osob pro pracovní rehabilitaci, odhaduje, jak 
početná může být cílová skupina tohoto nástroje politiky zaměstnanosti a zabývá se nejen tématem oprávněnosti ale i vhodnosti pro 
pracovní rehabilitaci. 

http://www.aprcr.cz/pracovni-rehabilitace/
http://www.cssz.cz/
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Oprávněným žadatelem o pracovní rehabilitaci je také osoba 
zdravotně znevýhodněná (OZZ). Jedná se o "staronovou" 
(znovuzavedenou od 1. 8. 2014) kategorii, která nositeli tohoto 
statusu neumožňuje nárok na invalidní důchod, ale vytváří mu 
podobně jako pro OZP nárok na zvýšenou ochranu na trhu práce 
(např. právo na PR). Oficiální statistika ČSSZ počet žadatelů o 
status OZZ zatím neuvádí, ale dle referenčních zdrojů (Čeledová 
2015, s. 1)  je počet úspěšných žadatelů o status OZZ odhadován 
ročně na cca 10 tisíc. Aktuální počet OZZ nepřevýší tedy počet 20 
tisíc.  
 
Další skupinou oprávněných žadatelů o PR jsou osoby, které jsou 
uznány dočasně práce neschopné a pracovní rehabilitaci jim 
doporučil ošetřující lékař. Počet ukončených případů dočasné 
pracovní neschopnosti k 31.12.2015 bylo v ČR 1 526 798. 
Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní 
neschopnosti v ČR v roce 2015 bylo 41,38 kalendářních dnů. 
Z hlediska pracovní rehabilitace je významný okruh osob, kteří v 
dočasné pracovní neschopnosti jsou déle než 180 dní. U těchto 
osob lze již předpokládat vznik dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu jako indikátoru vzniku invalidity (potenciální 
žadatelé o invalidní důchod). Včasné zahájení PR zvyšuje šanci na 
lepší adaptaci na zdravotní postižení a tím i snižování sociálních i 
zdravotních následků vzniklého zdravotního postižení. V určitých 
případech může včasná PR vést k eliminaci žádosti o invalidní 
důchod. Počet osob tohoto okruhu cílové skupiny není 
z dostupných statistických zdrojů k dispozici. Referenčním 
dostupným statistickým údajem je počet nových žadatelů o 
invalidní důchod, k 31.12. 2014 to bylo za rok 2014 32 991 osob.  
 
Další skupinou oprávněných žadatelů o PR jsou osoby, které v 
rámci kontrolní lékařské prohlídky přestaly být invalidní a 
pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního 
zabezpečení. Do této skupiny patří prakticky i osoby, které 
přestaly být invalidní, ale dle §67 odst. 6. ZoZ se považují za OZP 
ještě 12 měsíců od doby vydání rozhodnutí o ztrátě invalidity. Do 
situace zániku invalidity se dostalo např. v roce 2014 2 937 
osob. Z pohledu PR je významná i skupina osob, u kterých došlo 
ke změnám mezi stupni invalidního důchodu. Zlepšení stavu o 1 
stupeň potkalo v roce 2014  4 148  osob a zlepšení stavu o 2 
stupně 1 597 osob. Zhoršení stavu o 1 stupeň 8 074 osob a 
zhoršení stavu o 2 stupně 2 670 osob. 
 
Odhad oprávněných osob pro PR vychází ze součtu: příjemců 
invalidního důchodu (ID) + invalidé bez nároku na ID + osoby 
v DPN (především s délkou nad 180 dní) + osoby po zániku 
invalidity (až 12 měsíců). Vyčíslený odhad oprávněných osob pro 
PR činí v ČR až 500 tisíc osob.  
 
Počet žádostí o pracovní rehabilitaci v její více jak 12 leté 
historii v ZoZ nepřesáhl v ročním republikovém úhrnu více jak 
200 osob. 
 

„Vhodnost“ pro pracovní rehabilitaci 
 
Tématem článku je cílová skupina pracovní rehabilitace v dikci 
zákona o zaměstnanosti. Jeden úhel pohledu je oprávněnost pro 
PR a druhý možný je vhodnost pro PR. 
 
Právo na PR má v ČR dle odhadu v předchozí kapitole až 500 tisíc 
lidí. Ne každý oprávněný žadatel je však současně pro pracovní 
rehabilitaci vhodný – tzn. zvolený nástroj pro něj bude efektivní 
a využitelný. Základním principem pracovní rehabilitace je její 
dobrovolnost, tudíž vnitřní motivace žadatele o PR je klíčovou 
podmínkou pro úspěšnost procesu jeho integrace na trh práce.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivace je složitý termín, hypotetický konstrukt, používaný 
především v psychologii, který se jednoduše charakterizuje jako 
soubor faktorů (vnitřních, vnějších), které vedou k určitému 
jednání (myšlení, prožívání) člověka. Důležité je, že motivace je 
proces, tedy motivace člověka se stále vyvíjí, mění, utváří a tudíž 
jí lze vhodně zvoleným přístupem také posilovat. Tak je to i 
v kontextu motivace člověka s disabilitou (se zdravotním 
postižením) pro integraci na trh práce. 
 
Vycházíme z předpokladu, že úspěšná integrace na trh práce 
člověka (s disabilitou) je užitečná pro všechny „3 strany“. Pro 
jedince samotného (příjem, vztahy, uplatnění -  kvalita života), 
pro firmu (ekon. výhody, diverzita, firemní kultura) i stát - 
sociální systém (plátci daní, kupní síla, nižší nemocnost).  
 
Podmínky pro vytvoření, posílení motivace ke spolupráci v PR 
jsou např.: 
 

 Vhodně podaná informace o možnostech PR (ze strany ÚP, 
sociálních pracovníků, lékařů aj.) 

 Správné vedení podpůrného rozhovoru (Poradce pro PR ÚP 
ČR, ale i další mimo ÚP) 

 Správná a rychlá identifikace potřeb účastníka PR a jejich 
odraz v individuálním plánu PR  

 Zahání akce dle rehabilitačních zásad - včasnost, komplexnost, 
návaznost, koordinovanost, součinnost, dostupnost.  

 
Významným negativním faktorem ovlivňující motivaci lidí 
s disabilitou při integraci na trh práce i v účasti v PR je obava 
před ztrátou či snížením invalidního důchodu.  Ze zvyšující se 
informovaností o pozitivních možnostech PR se bude zvyšovat i 
počet žádostí o PR.  
 
Uváděná tvrzení i statistiky jsou východiskem pro další 
(kontinuální) diskuzi pro optimalizaci využívání potenciálu 
významného nástroje politiky zaměstnanosti lidí s disabilitou – 
pracovní rehabilitace.  
 
 
 
Budeme rádi za Vaše názory.  
 
Diskutovat s námi můžete například zde: 
http://www.aprcr.cz/forums/forum/diskuzni-forum/  
 
 
 
 
 
 
 
Použité zdroje: 
 
Katalogové záznamy datových sad, 2016 [online]. Otevřená data 
ČSSZ. [9. 8. 2016]. Dostupné z: https://data.cssz.cz/katalog-
otevrenych-dat.  
 
Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2014, 2015. 
Praha: Česká správa sociálního zabezpečení Oddělení statistiky a 
controllingu a oddělení komunikace. ISBN 978-80-87039-42-7. 
   
ČELEDOVÁ Libuše, ČEVELA Rostislav, RÜCKER, Patrik. Obnovený 
status osoby zdravotně znevýhodněné v systému zaměstnanosti. 
In Sborník 32. Kongresu pracovního lékařství. Jihlava, 2015, s. 1-
5.  ISBN 978-80-260-8784-7. 
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Dlouholetou snahou Ministerstva práce a sociální věcí ČR je 
uzákonit koncepci tzv. koordinace rehabilitace. Jako základní 
prostředky (oblasti) rehabilitace, které mají být koordinovány, 
jsou nejčastěji označovány prostředky léčebné, sociální, pracovní 
a pedagogické rehabilitace.  

Rád bych se v tomto článku krátce věnoval tématu sociální 
rehabilitace, jejíž přesné vymezení je stále velmi nejasné a 
setkáváme se s řadou odlišných výkladů. Mým cílem je vyvolat 
odbornou diskusi mezi odbornou veřejností, která by mohla 
napomoct blíže definovat, co se v našich podmínkách přesně za 
oblastí sociální rehabilitace (SR) skrývá.  

Nejprve trochu obecné teorie. V tezích o koordinované 
rehabilitaci se vyskytuje definice, která sociální rehabilitací 
označuje proces, „při němž OZP dosahuje maximální možné 
samostatnosti a soběstačnosti (autonomie) za účelem dosažení 
nejvyššího stupně sociální integrace.“ Jiná definice nám říká, že 
„OZP mají být schopné uplatňovat svá práva, naplňovat své 
potřeby a prosazovat své zájmy. K tomu je zapotřebí 
dostupnost všech důležitých informací. Součástí SR je tedy také 
poradenství.“ (J. Votava, Ucelená rehabilitace osob se 
zdravotním postižením). A do třetice definice z publikace prof. 
Jesenského, kteří za sociální rehabilitaci považuje „proces učení 
žít s vadou (defektem), proces překonávání neschopností 
(znovuuschopňování) v individuálních i společensky 
významných činnostech, proces prevence i odstraňování 
defektivit a handicapů. Konečným výsledkem procesu sociální 
rehabilitace je akceptace vady, životní pohoda a v nejvyšším 
stupni také integrace“. (Ján Jesenský – Uvedení do rehabilitace 
zdravotně postižených).  

Všechny výše uvedené definice zahrnují koncept rozvoje 
samostatnosti, soběstačnosti, nezávislosti a snahu o posilování 
sociální začleňování (integrace) osob se zdravotním postižením 
do společnosti. Poslední definice navíc přidává koncept učení 
(aktivizace), prevence a získávání (obnovení) schopností.  
V podmínkách ČR odpovídá tento koncept svým rozsahem a 
formou podpoře, která je součástí sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 o Sociálních službách. Tento zákon definuje osoby se 
zdravotním postižením jak osoby s tělesným, mentálním, 
duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižení, jehož 
dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné 
osoby.  

Obvyklý názor, se kterým se setkávám, definuje oblast SR jako 
uživatele a poskytovatele registrované sociální služby dle §70 
zákona o sociálních službách - Sociální rehabilitace. Na první 
pohled se může zdát taková odpověď uspokojující, ale pouze do 
chvíle, kdy si uvědomíme, že zákon o sociálních službách definuje 
řadu dalších sociálních služeb, které poskytují služby osobám se 
zdravotním postižením s cílem rozvíjet jejich soběstačnost, 
podporovat jejich integraci do společnosti a aktivovat a rozvíjet 
jejich potenciál.  

   

 
 
 

S ohledem na přetrvávající snahy MPSV ČR o vytvoření věcného 
záměru o koordinované rehabilitaci je v tuto chvíli na místě se 
zamyslet, zda nemůže toto zúžení SR pouze na okruh uživatelů 
jedné jediné služby být diskriminační. Pokud přijmeme tento 
koncept vymezení SR,  vyčleňujeme do budoucna z procesu 
koordinace obrovské množství osob z cílové skupiny, kteří 
využívají jiné sociální služby, které však svou činností směřují 
k dosahování stejných či obdobných cílů. Takový vývoj osobně 
považuji za  chybu.   

Jak však najít ten správný klíč pro definici okruhu služeb, které 
svým charakterem odpovídají principu sociální rehabilitace? 
Odpověď není jistě jednoduchá. Pokusím se představit vlastní 
pohled, který vychází z osobní zkušenosti s cílovou skupinu, ať už 
v roli uživatelů sociálních služeb či v roli účastníků pracovní 
rehabilitace. 

Mezi SR patří podle mého názoru všechny sociální služby, které 
primárně slouží cílové skupině OZP a směřují deklarativně 
k aktivizaci, zvyšování soběstačnosti, sociálnímu začleňování a 
prevenci soc. vyloučení (to znamená, že tyto činnosti jsou 
taxativně vymezeny mezi činnostmi u jednotlivých služeb 
v zákoně o soc. službách).    

K těmto cílům směřují v rámci jednotlivých sociálních služeb 
především tyto činnosti:  

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- Sociálně terapeutické služby  
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Pokud se podíváme na sociální rehabilitaci z této širší 
perspektivy, potom do této oblasti spadají všichni registrovaní 
poskytovatelé sociálních služeb poskytující služby cílové skupině 
OZP a to v oblasti: 

1.) Služby sociální prevence -  §66 Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, §67 Sociálně 
terapeutické dílny a §70 Sociální rehabilitace.  

2.) Odborné sociální poradenství - např. poradny pro OZP 
3.) Služby sociální péče - §43 Podpora samostatného bydlení, 

§45 Centra denních služeb, §46 Denní stacionáře, §47 
Týdenní stacionáře, §48 Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením a §51 Chráněné bydlení. 

Tudíž institucionální definice SR není podle našeho názoru 
limitovaná hranicemi služeb (které se v budoucnu 
pravděpodobně stejně výrazně změní), ale probíhá napříč všemi 
sociálními službami, které slouží cílové skupině OZP a zahrnují 
specifické činnosti, které slouží v dosahování cílů sociální 
rehabilitace…  

A jaký je Váš názor? Uvítáme Vaše podněty na 
p.dzambasov@aprcr.cz   

 

 

 
 

Co se skrývá pod termínem sociální rehabilitace v ČR? 

mailto:p.dzambasov@aprcr.cz
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        APRČR získala podporu projektu Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociace pracovní rehabilitace ČR 

Revoluční 22/20, Chomutov 430 01 

tel.: 474 333 104 

 

www.aprcr.cz 

 
Od 1. 9. 2016 začne Asociace pracovní rehabilitace ČR realizovat 
projekt pro svůj další rozvoj s příznačným názvem „Rozvoj 
Asociace pracovní rehabilitace ČR“. Projekt byl schválen ve výzvě 
č. 41: Budování kapacit nestátních neziskových organizací, 
zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a 
rovných příležitostí. Doba realizace je 24 měsíců. 
 
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, zdravotnických zařízení z 
oblasti léčebné rehabilitace včetně ergodiagnostických center a 
zaměstnavatelů OZP.  
 
Mezi odbornou veřejností panuje shoda v tom, že úspěšný 
proces rehabilitace vyžaduje využití komplexní multioborové 
spolupráce. Hlavním cílem APRČR je proto podpora organizací v 
realizaci dostupných, včasných, koordinovaných, návazných a 
komplexních služeb pro OZP v oblasti jejich integrace na trh 
práce prostřednictvím nástroje ÚP ČR- pracovní rehabilitace.  
 
Samostatnou kapitolou je spolupráce na tvorbě metodiky 
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 - zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, 
vytvořit jasná kritéria kvality a být schopna tuto kvalitu u svých 
členů ověřovat a garantovat. 
 
 

 

3. PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 

Na základě meziresortní sítě spolupráce budou na regionální 
úrovni v rámci projektu probíhat cílené aktivity 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 
budou 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 projektového záměru je také posílení metodické 

podpory mezi členskými organizacemi a odborné vzdělávání 

členů v oblasti nových postupů v pracovní rehabilitaci, 

prostupnosti pracovní a sociální rehabilitace a využívání 

výstupů z ergodiagnostického vyšetření, jehož cílem je ověření 

pracovního potenciálu ve vztahu k aktuálnímu zdravotnímu 

stavu OZP k práci.  

  

VALNÁ HROMADA ČLENŮ APRČR 

Ve čtvrtek 14. 9. 2016  od 10. hodiny se uskuteční v Praze v sídle SČMVD Valná hromada členů 

Asociace pracovní rehabilitace ČR.  

Program VH – viz pozvánka odeslaná členům APRČR dne 12. 8. 2016 

Pracovní setkání členů Asociace 

12.30 – 15.00 

1. Projekt - Rozvoj asociace PR ČR  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246         Mgr. Džambasov Petr 

2. Programové zaměření Asociace 2017                                  PhDr. Dostál Jaroslav 

3.   Návrh ustanovení (vyhlášení) odborných sekcí         Mgr. Rücker Patrik 

      


