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S druhým číslem přicházíme v období prázdnin, čase, kdy bychom měli zažívat více klidu a 
pohody. I naše aktivity a působení směřuje k tvorbě pohody a možnosti pomoci našim 
klientům tuto pohodu nastavit. Často se situace vyvíjí tak, aby pohoda byla cílem a ne jen 
programem.  Najít si čas i na setkávání a výměnu informací a vzájemně se podpořit.  Zajít si 
s přáteli a rodinou do přírody a vychutnat si pohodové chvíle, v místech, která pro nás 
mohou být inspirací pro další naše působení na podzim, kdy i příroda nemusí být tak štědrá 
v nabízených možnostech. Jen pro zamyšlení při prázdninových chvílích, připomínám, že 
letošní rok v čínském horoskopu je rokem Ohnivého kohouta, který má přinášet klid do 
rodinných a společenských spojení, ale zároveň i prostor pro experimentování, objevování 
a překonávání nových výzev. Hodně inspirace, méně napětí a více prostoru pro sebe i 
blízké, Vám přeje  

PhDr. Jaroslav Dostál 
předseda APRČR 

 
 

Ročník 2, číslo 2 

 

V rámci projektu ESF: Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR proběhlo na  jaře 14 

seminářů na téma zvyšování kvality a podpora regionální sítě spolupráce při integraci 

OZP do společnosti, včetně zaměstnání. Záměrem setkání bylo dát základ stabilní 

regionální síti spolupracujících subjektů, které se podílí na sociálním začleňování osob se 

zdravotním postižením do společnosti, do zaměstnání. Současně zprostředkovat 

zkušenosti a hledat možnosti spolupráce mezi jednotlivými organizacemi v daném regionu. 

Program zahrnoval nejen představení organizací, ale i diskuzi o aktuálních regionálních 

podmínkách a možnosti spolupráce při sociálním začleňování OZP s využitím nástrojů 

pracovní rehabilitace (formy, postupy, proces, bariéry). Účastníci byli seznámeni i s dalšími 

možnostmi zapojení do aktivit v rámci projektu.  

 

V termínu od 29. 5. do 20. 6. proběhl v rámci výše zmíněného projektu akreditovaný 

vzdělávací kurz s názvem „Realizace pracovní rehabilitace v návaznosti na sociální 

služby“. Jak už název napovídá, kurz byl určen především pro sociální pracovníky a jeho 

záměrem bylo poskytnout základní informace o pracovní rehabilitaci, formální i méně 

formálních specificích tohoto procesu a další souvislosti vedoucí k partnerství s ÚP ČR při 

realizaci pracovní rehabilitace. Kurz obsahoval základní informace o procesu pracovní 

rehabilitace a prostupnosti sociálních služeb a služeb zaměstnanosti. Kurz proběhl ve 

všech 14 krajích ČR a zúčastnilo se ho celkem 187 osob ze 110 organizací.  Účastníci byli 

většinou specialisté na téma integrace OZP na trh práce. Jednalo se především o zástupce 

organizací, kteří pracující s osobami s mentálním postižením či duševním onemocněním. 

 

 Od září tohoto roku projekt pokračuje dalším blokem vzdělávacích kurzů – tentokrát na 

téma ergodiagnostika pracovního potenciálu a jeho využití pro osoby se zdravotním 

postižením.  

 

PhDr. Jaroslav Dostál, APRČR 

 
 

 

 

 

    Slovo úvodem 
 

 

Z činnosti Asociace 
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Posílení personální kapacity pracovníků v 

pracovní rehabilitaci na ÚP ČR 

 

Teorie a praxe pracovní rehabilitace 

Nedostatečná personální kapacita pracovníků 
zabezpečujících PR na ÚP ČR je uváděna jako jedna 
z hlavních příčin nízkého počtu realizovaných 
pracovních rehabilitací (v roce 2016 bylo uzavřeno 
325 individuálních plánů).  

V ČR je pracovní rehabilitace dostupná na 85 okresních 
pobočkách ÚP ČR (kontaktních pracovištích), která jsou 
obsazena specializovanými pracovníky – poradci pro pracovní 
rehabilitaci (celkem 85 osob). Na každém krajském pracovišti 
je tato oblast zastřešena pracovníkem na pozici koordinátora 
pro zaměstnávání OZP (14 osob). Dle průzkumu, který 
provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí na přelomu 
let 2016 a 2017 se ukázalo, že v přepočteném stavu je pozice 
poradce pro PR zastoupena v celé ČR pouze 19 pracovními 
úvazky, pozice koordinátora zaměstnávání OZP 3 pracovními 
úvazky.  

 

Žádostí to začíná  
 
Žádostí osoby se zdravotním postižením začíná proces 
pracovní rehabilitace. Co se ale přesně za tímto 
pojmem skrývá a jaké podmínky jsou s tím spojené? 
 
Žadatel o PR musí spolu s vyplněnou žádostí doložit:  

- rozhodnutí OSSZ o invaliditě, případně jiná 

doporučení, ze kterých vyplývá právo na pracovní 

rehabilitaci (např. doporučení OSSZ či ošetřujícího 

lékaře)  

 

Žadatel může být na žádost ÚP ČR dále vyzván k doložení: 

- průkazu ZTP (pokud jej vlastní) 

- lékařského posudku ve smyslu pracovní 

rekomandace. Dle §21 ZoZ hradí náklady spojené 

s posouzením zdravotního stavu ÚP ČR. V souladu 

s ustanovením §65 zákona č. 372/2011 není 

pracovník ÚP ČR oprávněn nahlížet do zdravotní 

dokumentace.  

 

Pracovník ÚP ČR je povinen poskytnout účastníkovi PR 

všechny informace nezbytné k jeho rozhodnutí. Předmětem 

jednání se zájemcem o PR je nejčastěji předání podrobných 

informací o průběhu, účelu, obsahu a cíli pracovní 

rehabilitace (přehled forem PR, rozsah dokumentace, 

možnost podání stížnosti, zajištění ochrany osobních údajů, 

atd.) V případě, že účastník PR není schopen informacím 

porozumět, je pracovník ÚP povinen přizvat k jednání osobu, 

která hájí zájmy účastníka PR (například opatrovníka, rodiče, 

pracovníka organizace zastupující zájmy cílové skupiny 

apod.). Pracovník ÚP je povinen rozhodnutí účastníka PR 

nebo osobu zastupující jeho zájmy vždy respektovat.  

Je nezbytné, aby všichni odborníci zapojení do procesu 
podpory žadatele o PR  znali a uměli aplikovat potřebné 
komunikační dovednosti v případě specifických potřeb 
klientů. Nejdůležitější je nedirektivní přístup při práci 
s klientem – tzn. podpora klienta, aby přišel na vlastní 
řešení svých problémů – tento způsob je v zásadě účinnější, 
ale časově náročnější. 

 

Tuto situaci by měl změnit nový projekt ÚP ČR s názvem: 
Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na volném trhu práce, který byl zahájen 
v červnu letošního roku. Hlavním cílem projektu je zvýšení 
kapacity, komplexnosti a kvality služeb poskytovaných 
institucemi veřejných služeb zaměstnanosti. Toho bude 
dosaženo přijetím 99 nových zaměstnanců, kteří budou 
intenzivně školeni. Tito poradci pro OZP se budou věnovat 
výhradně poskytování poradenských služeb pro OZP a pro 
jejich stávající či potenciální zaměstnavatele. V neposlední 
řadě je cílem nastavení systému práce se skupinou OZP pro 
zvýšení efektivnosti poskytování pracovní rehabilitace. 
V těchto dnech startuje veřejné výběrové řízení na obsazení 
těchto nových pracovních pozic. Podrobnější informace 
naleznete na webových stránkách ÚP ČR mezi „projekty 
ESF“. 

red. 
 
 
 
 
Výběr místa pro jednání je velmi důležitý.  Prostředí, v němž se 
jednání bude odehrávat, může komunikaci s klientem usnadnit 
nebo naopak být příčinou nezdaru. 
Prostředí, které usnadní komunikaci: 

 prostředí, které je pro zájemce bezpečné (například 
které jej chrání před vyslechnutím soukromých 
informací jinými osobami), 

 prostředí, ve kterém jsou vyloučeny rušivé vlivy 
(zvonění telefonu, narušení schůzky příchody jiných 
lidí, hrající rádio či některé vybavení v místnosti 
odvádějící pozornost atd.),  

 prostředí, které je bez stresujících vlivů pro zájemce 
dostupné. 

Pracovníci Úřadu práce ČR a dalších poskytovatelů jednotlivých 
forem pracovní rehabilitace (externích dodavatelů služeb) jsou 
povinni při provádění pracovní rehabilitace dodržovat tyto 
zásady: 

 Při jednání s účastníkem pracovní rehabilitace 
uplatňovat partnerský přístup (například hovořit 
přímo s ním, neobracet se na jeho asistenta). 

 Volit korektní způsob oslovování (například dospělé 
účastníky oslovovat „pane, paní, příjmením“, 
používat „vykání“). 

 Komunikovat s účastníkem s ohledem na úroveň 
jeho komunikačních dovedností a schopností. 

 Poskytovat službu způsobem, který nesnižuje jeho 
důstojnost  

 Podporovat soběstačnost účastníků pracovní 
rehabilitace, neposkytovat jim nadměrnou podporu 
(například nedělat za ně, co zvládnou sami, i když to 
trvá déle). 

 Hovořit o účastnících pracovní rehabilitace mezi 
sebou, případně s dalšími osobami tak, aby  
v nich nevytvářeli negativní nebo nežádoucí obraz. 

 Zajistit, aby chování dalších účastníků pracovní 
rehabilitace nebylo ve vztahu k účastníkovi 
ponižující. 

Obecně upravuje tyto zásady Etický kodex pracovníka ÚP ČR. 
 

red. 
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Dlouhodobým cílem Asociace pracovní rehabilitace ČR 
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.   
 
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.  

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. 

Mgr. Petr Džambasov, APRČR 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asociace pracovní rehabilitace ČR 

Revoluční 22/20, Chomutov 430 01 

tel.: 474 333 104 

  
 

www.aprcr.cz/projekty  

Připravujeme pro Vás  

Aktuálně se můžete zapojit do těchto aktivit: 

Akreditovaný kurz MPSV (8 vyučovacích hodin) 
Práce s výstupy z ergodiagnostiky pro sociální 
pracovníky (č. akr. 2016/0397-PC/SP/VP)  
 
Vzdělávací program je rozdělen do 3 základních 
modulů:               
 

1. modul je zaměřen na využití ergodiagnostiky 
v kontextu ostatních prostředků podpory 
integrace osob se zdravotním postižením na 
trh práce.  

2. modul podává informaci o procesu a obsahu 
ergodiagnostického vyšetření a zážitkovou 
formou seznamuje účastníky s vybranými 
ergodiagnostickými testy.  

3. modul se zaměřuje na výstupy 
ergodiagnostiky, na její strukturu, obsah a 
využití v procesu integrace OZP na trh práce.    

 
Informace o lektorce:  
Mgr. Jitka Fricová -  fyzioterapeutka a ergoterapeutka 
s praxí v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a služeb 
zaměstnanosti. Odborný lektor APRČR.  
 
Termíny: 
 
19. 9. – Jihlava 
20. 9. – Pardubice 
21. 9. – Hradec Králové 
25. 9. – Praha 
26. 9. – Liberec 
27. 9. – Karlovy Vary 
3. 10. – Plzeň 
4. 10. – České Budějovice 
5. 10. – Benešov 
9. 10. – Ostrava 
10. 10. – Olomouc 
11. 10. – Zlín 
12. 10. – Brno 
17. 10. – Chomutov 
 
 
Účast na školení je bezplatná. Kapacita každého kurzu 
je omezená na 15 osob. Přednost mají členové a 
zájemci o členství v APRČR.  V případě zájmu o účast 
prosím pište na: aprcr@aprcr.cz.  

 

http://www.aprcr.cz/projekty
mailto:aprcr@aprcr.cz
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Naším cílem je pravidelně na tomto místě 
představovat zajímavé knižní tituly, které se 
vztahují k oblasti rehabilitace osob se zdravotním 
postižením.  
 

Švestková, O., Sládková, P. a kol.: 
FYZIOTERAPIE 
 
Skripta pro studenty bakalářského oboru Fyzioterapie 
na 1. LF UK       
 - Vytvořeno v rámci projektu OPPA 
CZ.2.17/3.1.00/34141 
OBSAH 

I. Obecná část 

1. Obor fyzioterapie 

2. Základní diagnostické postupy ve 

fyzioterapii 

3. Ergodiagnostika 

4. Stanovení hlavních cílů terapie, 

stanovení krátkodobého  

 a dlouhodobého  
fyzioterapeutického plánu 

5. Koordinace rehabilitace 

6. Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví (MKF),  

aplikace ve fyzioterapii 
7. Proces získávání kompenzačních 

pomůcek 

8. Legislativa v rehabilitaci 

II. Speciální část 

III. Věda a výzkum ve fyzioterapii, evidence 

based practise  v rehabilitaci, ve 

fyzioterapii 

 

Kolář, P., Máček, M.: ZÁKLADY KLINICKÉ 
REHABILITACE (2016) 
 
Učebnice pro studenty medicíny a studenty 

fyzioterapie bakalářského studia seznamuje se 

základními poznatky z oboru rehabilitace. 

 

Text mohou také využívat studenti fyzioterapie 

bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují 

některé kapitoly svým rozsahem potřebné znalosti 

studujících medicíny, ale jsou potřebné pro základní 

vzdělání fyzioterapeutů. Kniha se opírá o obsáhlou 

monografii Rehabilitace v klinické praxi Pavla Koláře et 

al., jejíž šíře, dosah i forma není pro studující ještě 

přístupná a vhodná jako první kontakt s tak složitým 

oborem. 

Nové knihy 
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Představujeme naše členy 

 
 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D.R.A.K. 
Oblačná 450/1, 460 05, Liberec 5   
www.sdruzenidrak.cz  
 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. bylo založeno v roce 
2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. 
Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli 
nuceni sami zvládat důsledky svého zdravotního 
handicapu. 
Základními hodnotami, na kterých je postavena činnost 
sdružení jsou: Domov, Rehabilitace, Aktivita, 
Komunikace (D.R.A.K.), respekt k jedinečnosti každého 
člověka a svoboda ve výběru možných řešení 
individuálních problémů. Činnost sdružení je zaměřena 
na 3 skupiny občanů: 

1)  děti, mládež a dospělí s tělesným postižením 
2)  pečující maminky, tatínkové, rodiny 
3) osoby, rodiny, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením 

 
Co děláme? 
Snažíme se o to, abychom těmto skupinám nabídli 
ucelenou podporu zahrnující poradenství, vzdělávání, 
aktivizaci, zaměstnání,  psychorehabilitační setkávání či 
pobyty a volnočasové aktivity. 
Pro lidi s postižením nabízíme např. pomoc při 
osamostatňování se a osvojování sebeobsluhy, podporu 
při rozvoji prosociálních kompetencí a speciální 
poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, 
sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a 
profesní orientace, podporu v oblasti vstupu na trh 
práce, zaměstnání, SAS pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. Nabízíme zejména tyto aktivity:  
klub rodin (propojení rukodělných aktivit s výměnou 
zkušeností a neformálním posezením), 
psychorehabilitační pobyty s dětmi, informační a 
specializované poradenství (viz výše) a přednášky se 
zdravotně sociální tematikou, Odborné sociální 
poradenství. Pro skupinu osob ohrožených sociálním 
vyloučením připravujeme takové aktivity, které jim 
pomohou k návratu do společnosti. Terénní programy, 
SAS pro rodiny s dětmi.  
Poskytujeme 4 registrované sociální služby:  Terénní 
programy, Odborné sociální poradenství, SAS pro rodiny  
s dětmi, SAS pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, své pobočky provozujeme v Liberci, v 
Tanvaldě  a v  Turnově.  

 

MOŽNOSTI TU JSOU o. p. s. 
Café Restaurant Kačaba – Prokopova 17, Plzeň 
www.kacaba.cz  
 
V roce 2005 přišli myšlenkou založit Kavárnu a čajovnu 
Kačaba Šárka Káňová a tenkrát ředitel plzeňské Diakonie 
Roman Hajšman. Kačaba je zkratka slov kavárna, čajovna a 
bar. Projekt byl původně zamýšlen jako program pro 
osoby s mentálním postižením. Projekt byl 
spolufinancován Evropskou unií a Plzeňským krajem v 
rámci Společného regionálního a operačního programu – 
grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeňském 
kraji“. Časem se přešlo na program pracovní rehabilitace. 
V rámci pracovní rehabilitace prošlo Kačabou 65 lidí, z 
čehož 55 program zdárně ukončilo a 40 jich pracuje na 
otevřeném trhu práce.  

Pracovní rehabilitace trvá 6 měsíců až jeden rok. Pokud 
účastníkovi schválí Úřad práce rehabilitaci, nastupuje do 
kavárny, kde pracuje na pozici pracovník obchodního 
provozu. Nejdříve účastník trénuje nad kavárnou v 
kanceláři sortiment, aby věděl, s čím se v kavárně setká. 
Pak za pomoci instruktorů zkusí obsloužit první hosty a 
začne vykonávat stálé věci jako úklid, mytí nádobí, 
příprava kávy, nápojů. Důležité je, že účastník dělá 
všechno sám, samozřejmě má za sebou instruktora, který 
případně pomůže, ale důraz je kladen na to, aby to SÁM 

zvládal. Poslední tři měsíce přechází do tzv. tranzitního 
programu, tzn. pomalu přechází na nové pracoviště, 
většinou do našich spřízněných firem. Během pracovní 
rehabilitace se s účastníkem řeší, co by chtěl dělat, jak si 
to představuje, zde je snaha jej podporovat v tom, co umí, 
zjistit, co by ho bavilo. Pak si začne vybírat z toho, jaké mu 
můžeme nabídnout možnosti a poslední tři měsíce je 
třeba 4 dny v Kačabě, 1 den na novém pracovišti s 
instruktorem, až to končí tak, že je 4 dny na novém 
pracovišti, 1 den v Kačabě. Vše je zakončeno slavnostním 

ukončením pracovní rehabilitace, na které dostane 
účastník diplom, dárky, pozve své kamarády, 
spolupracovníky, přijdou pracovníci z Úřadu práce, 
Magistrátu města Plzně.  

V Kačabě pracují 4 instruktoři pracovní rehabilitace včetně 
kuchaře, vedoucí tranzitního programu a vedoucího 
Kačaby. U instruktorů se jedná víceméně z 70ti procent o 
číšnickou práci, 30 procent jde o práci sociální. Pracovníci 
navštěvují kurzy, jak pracovat s lidmi s mentálním 

postižením, s psychickým onemocněním, protože díky 
tomu, že jedinou podmínkou pracovat u nás je invalidní 
důchod, mají instruktoři na „placu“ pestré spektrum lidí se 

zdravotním znevýhodněním. Vedoucí tranzitního 
programu se školí v nové legislativě zaměstnávání lidí s 
OZP. 

http://www.sdruzenidrak.cz/
http://www.kacaba.cz/
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Inspirujeme se  

Pracovně rehabilitační střediska v Německu - BFW Schömberg – 1. část 
 
V Německu jsou od 60. let 20. století základem systému pracovní rehabilitace pracovně rehabilitační střediska, tzv. 
Berufsförderungswerke (BFW). Jsou zakotvena v příslušném („rehabilitačním“) zákoně německé legislativy. Jedná se o síť 28 středisek 
napříč jednotlivými spolkovými státy. Aktuálně jsou dostupné na více jak 100 místech (včetně menších regionálních ambulantních 
filiálek). Historicky se jedná především o stacionární zařízení, kam přijíždějí lidé, kteří ze zdravotních důvodů (po nemoci, po úrazu) 
potřebují dát svému profesnímu životu novou perspektivu. V tomto zařízení mohou strávit (s víkendovými odjezdy za rodinou) až více 
než 2 roky a získávají zde zpravidla zcela novou profesní kvalifikaci. Aktuálně nabízí tato střediska napříč Německem přes 250 různých 
(re)kvalifikačních nabídek a přes 12 tisíc „studijních“ míst k získání (re)kvalifikace. Z našeho pohledu se jedná o velké rekvalifikační 
zařízení, „školu pro dospělé“, kde jsou mnoha způsoby řešeny specifické potřeby lidí s různou mírou disability, zapříčiněnou prožitou 
těžší nemocí či úrazem, kdy povolání, které vykonávali před tím, již s aktuálním zdravotním stavem vykonávat nemohou.   
 
V letošním roce jsem využil nabídky několikadenní stáže v pracovně rehabilitačním středisku Schömberg, které se nachází ve spolkovém 
státě Baden-Württemberg. Aktivity, které toto zařízení nabízí, se výrazně neliší od toho, co umožňuje legislativa pracovní rehabilitaci v 
ČR. Mezi první aktivity patří zjištění aktuálního, nejen zdravotního stavu, ve vztahu k pracovnímu uplatnění. K tomu slouží ucelený 
diagnostický nástroj tzv. Rehaassessment.  Ten obsahuje, kromě psychologických testů, také tzv. Arbeitserprobung, nebo-li praktické 
vyzkoušení jednotlivých pracovních činností vztahujících se k určitým profesím, resp. k uvažovaným oborům (re)kvalifikace.  Součástí 
Rehaassessment je také, podle potřeby, „Evaluace funkční výkonnosti podle Susan Isernhagen“, v ČR známé jako testování Isernhagen 
work system (IWS), což je klíčový test základní testové metodiky ergodiagnostiky v ČR. Výstupem Rehaassessment je mj. doporučení 
strategie pro další profesní vývoj, resp. doporučení konkrétních kroků, např. tipy na konkrétní (re)kvalifikační obory, které je možné 
absolvovat v rámci některého z BFW.  
 
Pokud se na tom shodne pracovně rehabilitační zařízení, účastník PR a instituce, která tuto službu platí (v Německu to může být až 5 
různých institucí), následuje nástup na vybraný (re)kvalifikační obor. Tyto obory zpravidla trvají dva roky a jsou zakončeny zkouškou, 
kterou certifikuje německá hospodářská komora (IHK). Tím mají nejen celostátní platnost, ale stejnou váhu, jako jiné (běžně získané) 
obory v německém vzdělávacím systému. Pro zajímavost – tyto vzdělávací nabídky jsou v „běžném německém vzdělávacím systému“ 
zpravidla o půl až jeden rok delší, tedy studium v BFW je intenzivnější. Protože potřeby lidí s postižením či postižením ohrožené, jsou 
specifické, je nabídka těchto pracovně rehabilitačních zařízení obohacena o speciální, podpůrné programy.  
 
Všechny BFW jsou sdruženy v „Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke“, která zastupuje jejich zájmy v komunikaci se zástupci 
plátců rehabilitace, zaměstnavatelů, politiky, i zástupců organizací cílové skupiny. Také si nastavují a kontrolují společný standard i obsah 
služeb, i když některá z 28 zařízení mají svojí specializaci, např. BFW Würzburg má specializaci na lidi s poruchami zraku a nevidomé. 
Podstatou činnosti  BFW je získání nové kvalifikace. Nabídka je opravdu široká, aktuálně až 250 oborů v součtu všech nabídek BFW v 
Německu. Např. BFW Schömberg, jedno z největších BFW v Německu, nabízí přes 25 kvalifikačních oborů ve více jak 8 oblastech (obchod, 
IT, elektronika, výroba, montážní práce, obrábění, kontrola kvality, konstrukce a zdravotnictví). Většina účastníků je po celou dobu v 
zařízení ubytována.  
 
V II. části příspěvku (vyjde ve zpravodaji č. 3/2017) podrobně představím některé z nabízených podpůrných programů - „Reha- und 
Integration management“ (RIM), program „Erfolgstraining“ („trénink úspěchu“), Program „Rehavorbereitung“ (příprava na rehabilitaci) a 
velmi zajímavý program „Nachbetreung“ („Následná podpora“).  
 

Mgr. Patrik Rücker, APRČR 
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