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Název organizace: Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.
Vedená ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce
číslo 6724
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Revoluční 22, Chomutov 430 01
Telefon: +420 474 333 104
E-mail: aprcr@aprcr.cz
Internetové stránky: www.aprcr.cz
Identifikační číslo: 265 69 558
Bankovní spojení: ČS pobočka Chomutov, č. účtu: 0806412389/0800
Asociace pracovní rehabilitace sdružuje organizace se zaměřením na oblast sociální a
pracovní rehabilitace.
Úvod

Výroční zpráva obsahuje souhrn činností Asociace pracovní rehabilitace ČR a Rady Asociace za
rok 2016. Činnost Asociace i Rady vycházela především z materiálů Valné hromady z 14. 9.
2016, schváleného Programu činnosti na rok 2016, působení v rámci sociální služby a realizace
projektu Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246

1. Základní údaje
Asociace pracovní rehabilitace ČR sdružuje organizace se zaměřením do oblasti sociální a
pracovní rehabilitace v 10 krajích České republiky. Asociace pracovní rehabilitace ČR vznikla
v roce 2009. Posláním asociace je napomáhat rozvoji služeb pracovní rehabilitace, vytvářet
podmínky pro zvyšování kvality služeb procesu

pracovní rehabilitace, zejména v oblasti

jejich standardizace, informovanosti, vzdělávání a veřejné politiky a dbát na profesionalitu
svých členů a jimi poskytovaných služeb. Stav členské základny Asociace pracovní rehabilitace
ČR (dále jen APRCR) k 31. 12. 2016 byl 22 členů.
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2. Orgány Asociace pracovní rehabilitace ČR

Rada Asociace:
Předseda PhDr. Dostál Jaroslav
Místopředseda Mgr. Džambasov Petr
Členové: Bc. Brožíková Petra, Mgr. Fricová Jitka, Mgr. Rücker Patrik
Revizní komise:
Předseda Mgr. Šrámek Luboš
Členové Bc. Uhlík Jan, PhDr. Malinová Irina

3. Činnost Asociace a Rady Asociace
Rada v průběhu roku 2016 uspořádala své jednání celkem 4 krát. Program každého jednání se
skládal z následujících bodů:
-

kontrola usnesení z minulého jednání

-

poskytování sociální služby

-

příprava a průběh realizace aktivit v rámci projektu Rozvoj Asociace pracovní
rehabilitace ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246)

-

členství nových organizací

-

zajištění chodu organizace

3.1.

Podporovat a rozvíjet pracovní rehabilitaci jako ucelený systém pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Naplňování tohoto úkolu řeší zástupci APR CR účastí při projednání účinnosti opatření
stanovených v materiálu MPSV ČR, GŘ ÚP ČR a dalších institucí.
Účast zástupců Asociace na činnosti pracovní skupiny – Posuzování OZP pro trh práce v
kontextu koordinované a pracovní rehabilitace, jednání 23. 5. a 22. 11. 2016 (pracovní skupina
se schází 2 x ročně na Generálním ředitelství Úřadu práce ČR za účasti zástupců MPSV ČR,
kliniky RL VFN Praha, GŘ ÚP ČR, SČMVD ČR, AZZP s cílem řešit účinnosti jednotlivých opatření
k posuzování OZP pro trh práce v kontextu koordinované a pracovní rehabilitace a navrhovat
případnou aktualizaci opatření.
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3.2.

Sdružovat poskytovatele služeb pracovní rehabilitace a zastupovat jejich zájmy

Tento cíl naplňuje Asociace průběžně. V roce 2016 zahájila Asociace realizaci grantového
projektu ESF ve výzvě č. 41 s názvem: „Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR (reg. č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246), jehož cílem je podpora rozvoje pracovní rehabilitace,
podpora členské základny, oslovení nových členů a prohloubení vzájemné spolupráce, včetně
spolupráce s regionálními orgány státní správy. Projekt je realizován v rámci celé ČR (tzn. ve 14
krajích)
Obsah projektových aktivit:
1.) Tvorba regionální sítě - cílem klíčové aktivity je podpořit vznik, rozvoj a stabilizaci
regionálních sítí spolupráce organizací v pracovní rehabilitaci. Funkční a dostatečně
rozsáhlá regionální síť spolupráce v pracovní rehabilitaci je výchozí podmínkou pro
vytvoření multioborového, prostupného a ve vzájemné součinnosti fungujícího
procesu, který zajistí dostatečnou včasnost intervencí pro OZP. Cílem je vytvořit
regionální sítě spolupráce ve všech 14 krajích (včetně hl. m. Prahy).
2.) Kazuistické semináře - cílem klíčové aktivity č. 2 je zvyšování povědomí a
informovanosti o pracovní rehabilitaci a další prohlubování spolupráce mezi
stávajícími a novými členy APRČR včetně dalších relevantních aktérů, mezi které
budou v rámci regionálních sítí spolupráce dále patřit zástupci veřejné správy a
samosprávy (ÚP ČR, Okresní správa sociálního zabezpečení, úředníci sociální
odborů krajských či městských úřadů).
3.) Regionální konference - cílem klíčové aktivity je podpora spolupráce zastřešující
organizace s veřejnou správou formou regionálních konferencí (1 x v každém kraji =
14 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.
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 je vzdělávání zásadní také s ohledem na sjednocení a standardizaci
postupů v procesu pracovní rehabilitace. Jedná se o akreditované kurzy MPSV pro
sociální pracovníky.
Kurz č. 1 - Pracovní rehabilitace v návaznosti na sociální služby (8 hodin)
Kurz č. 2 - Využití výstupů ergodiagnostiky v praxi pro sociální pracovníky (8 hodin)
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5.) Evaluace a metodika standardů kvality – projekt bude mít tři hlavní výstupy.
Kromě evaluační zprávy se bude jednat o vypracování metodiky standardů služeb
v pracovní rehabilitaci. APRČR vznikla především za účelem rozvíjet kvalitu služeb
svých členů, proto je snaha o vytvoření jednotných standardů kvality důležitým
krokem. Vytvořené standardy kvality budou sloužit pro interní potřeby APRČR s
cílem rozvíjet, udržovat a garantovat kvalitu služeb pracovní rehabilitace. Třetím
výstupem bude interaktivní mapa poskytovatelů pracovní rehabilitace elektronická verze mapy, uveřejněná na www.aprcr.cz, která bude obsahovat
podrobné informace o regionálních poskytovatelích služeb pro OZP.
4. Sociálně aktivizační služba
Od 1. 1. 2016 realizuje Asociace Sociálně aktivizační službu (SAS) pro osoby se
zdravotním postižením nebo zdravotním postižením ohrožené bez ohledu na stupeň a
typ postižení, ženy i muži. Věková struktura cílové skupiny – osoby v ekonomicky
aktivním věku od 19 let do 64 let. Sociální služba je poskytována v pracovních dnech od
8:00 do 16:00, kromě pátku a pracovních dnů, na které připadá státní svátek a
plánovaných uzávěrů zařízení. V prvním roce nově vzniklé služby bylo provedeno 398
intervencí.
Sociální služba poskytuje prostřednictvím sociální práce radu, pomoc a podporu cílové
skupině tak, aby klient získal reálný náhled na vlastní schopnosti ve smyslu svého
disponibilního potenciálu, osobnostních dispozic a fyzických a psychických
předpokladů. Prostřednictvím cílených intervencí usilujeme o posilování sebevědomí,
zvyšování kompetencí v oblasti měkkých i tvrdých dovedností, a zajištění maximální
informovanosti klienta o všech možnostech, vedoucích k plnohodnotnému zapojení do
společenského i pracovního života. Z důvodu komplexnosti služby nabízíme také
konzultaci s psychoterapeutkou či ergoterapeutkou.
Důležitou součástí SAS je i pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a osobních
záležitostí klientů (informace o návazných službách v rámci ucelené rehabilitace –
rehabilitace ve zdravotnictví, pracovní rehabilitace, pedagogická a sociální
rehabilitace).

5. Šířit osvětu v oblasti pracovní rehabilitace

-

v průběhu roku proběhlo setkání s praktickými lékaři v regionu, kterým byla
poskytnuta základní informace o pracovní rehabilitaci s cílem získat jejich podporu
a současně i zkušenost, přenositelnou do dalších regionů

-

Účast zástupců asociace na zpracování výzkumného úkolu VÚPSV: Screening
podmínek léčebné, sociální, pracovní a pedagogické rehabilitace v ČR (zahájeno
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7/2016). Součástí výzkumu byla realizace 14 fokusních skupina za účasti zástupců
zdravotnictví, ČSSZ, sociálních a školských odborů měst, zaměstnavatelů,
poskytovatelů sociálních služeb, ÚP ČR a zástupců OZP.

- Aktivní účast zástupců APRČR na pracovních skupinách zaměřené na prostupnost
sociální a pracovní rehabilitace (pravidelná setkání na ÚP ČR KrP Ústí nad Labem)

- Vytvoření regionální sítě spolupráce a podpis memoranda o spolupráci se
stakeholdery v okrese Chomutov (OSSZ, ÚP ČR, ergodiagnostické pracoviště nem.
Chomutov, sociální odbor města).

- Aktivní účast na pracovní skupině pro zaměstnávání OZP – setkání sociálních
pracovníků v okrese Chomutov

6. Programové zaměření 2017 – 2018
Pokračovat ve spolupráci se svými partnery v rámci projektu Rozvoj Asociace pracovní
rehabilitace ČR (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246). Rozšiřovat touto formou
spolupráci i na další subjekty v oblasti pracovní rehabilitace a sociální služby.
Harmonogram aktivit:
DUBEN – KVĚTEN 2017
Seminář č. 1
Poradenství, řešení problematických 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 SR a PR.
KVĚTEN – ČERVEN 2017
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).
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2017
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
zdravotním postižením. 2. modul podává informaci o procesu a obsahu
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ergodiagnostického vyšetření. 3. modul se zaměřuje na výstupy ergodiagnostiky, na
strukturu, obsah a další uplatnění tzv. závěrečná zpráva z ergodiagnostiky. (8 hodin)
ŘÍJEN - LISTOPAD 2017
Seminář č. 2
Na seminář budou přizváni zástupci Úřadu práce ČR (regionální koordinátoři a poradci
PR) a zástupci dalších relevantních regionálních organizací (OHK, NRZP, organizací
veřejné správy). Cílem této klíčové aktivity je 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.
PROSINEC - LEDEN 2018
Seminář č. 3.
přenos a sdílení nových informací z oblasti pracovní rehabilitace a prohloubení
vzájemné spolupráce, sjednocení postupů, pohledů a informací v oblasti EDC, LPS a
ošetřujících lékařů. Z tohoto důvodu se setkání bude vždy účastnit koordinátor
regionálních sítí, hlavní metodik a facilitátor.
BŘEZEN – DUBEN 2018
14 regionálních konferencí. Odborné konference zaměřené na prezentaci
jednotlivých členů APRČR, kteří tvoří základ regionální sítě a spolupráci v pracovní
rehabilitaci 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, kteří se
podílejí na rehabilitačním procesu, resp. sociální a pracovní integraci OZP (OSSZ, ÚP
ČR, zástupci krajských či městských sociálních odborů). Konference budou veřejně
přístupné také dalším relevantním aktérům (zaměstnavatelé, lékaři, odborná
veřejnost). Cílem je podpořit povědomí o regionální síti spolupráce, vymezit
kompetence jednotlivých aktérů a posílit vzájemnou součinnost mezi členy APRČR
a orgány státní správy).
ČERVEN 2018
5. 6. 2018 (mezinárodní den rozvoje a vzdělávání dospělých)
Celostátní konference (1. národní konference poskytovatelů pracovní rehabilitace) za účasti
všech členů APRČR a zástupců GŘ ÚP ČR, MPSV ČR případně MZ ČR a dalších relevantních
aktérů (ČSSZ, ergodiagnostická pracoviště, zaměstnavatelé). Cílem konference je posilování
povědomí o pracovní rehabilitaci a další upevnění pozice směrem k vybudování důvěryhodné
profesní organizace sdružující poskytovatele služeb pro OZP v oblasti pracovní integrace.

7

ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČR
7. Publicita

Zpravodaj APRCR - čtvrtletník, který je dostupný na webových stránkách Asociace. Avízo o
novém vydání rozesíláme emailem každému členovi APRČR a spolupracujícím organizacím.
Cílem je průběžně informovat členy, poskytnout metodické informace, nabídnout prostor pro
výměnu zkušeností, vzájemně se představit. Zpravodaj má stálou strukturu, která je obvykle
tvořena těmito kapitolami:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Informace z činnosti APRČR
Teorie a praxe PR
Co se skrývá pod termínem (slovníček důležitých termínů pracovní rehabilitace)
Představujeme organizaci
Rozhovor s osobností, která významně působí v oblasti pracovní rehabilitace
Nové knihy – odborné publikace, texty,……
Nabídka vzdělávacích kurzů a programů
Inspirujeme se - informace ze zahraniční i od dalších partnerů nebo spolupracujících
organizací

8. Partnerství a spolupráce
•
•
•
•
•
•
•

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
MPSV ČR
ÚP GŘ
VÚMPSV
Klinika rehabilitačního lékařství (VFN) – Praha

9. Závěr
Asociace pracovní rehabilitace je v stálém kontaktu s členskými organizacemi, reaguje dle
požadavků poradenstvím a službami členům v rámci ČR. Rada průběžně řeší podněty a návrhy
členů. Mezi výstupní informační zdroje Asociace mimo jiné patří – e-maily, Zpravodaj, letáky,
webové stránky www.aprcr.cz. Asociace spolupracuje s řadou důležitých partnerů v rámci ČR i
kraje.
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