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Úvod
Výroční zpráva obsahuje souhrn činností Asociace pracovní rehabilitace ČR a Rady Asociace za
rok 2017. Činnost Asociace i Rady vycházela především z materiálů Valné hromady
z 14.9.2016, schváleného Programu činnosti na rok 2017, realizace projektu Rozvoj Asociace
pracovní rehabilitace ČR CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246 a působení v rámci sociální
služby.

Poslání
Posláním Asociace je přispívat k rozvoji pracovní rehabilitace, vytvářet podmínky pro
zvyšování kvality služeb procesu pracovní rehabilitace, návaznosti pracovní rehabilitace na
další systémy podpory a tím vytvářet lepší podmínky pro pracovní uplatnění osob se
zdravotním postižením.

Cíle APRČR dle platných stanov organizace:
❖ Řešení metodických a věcných problémů v oblasti PR
❖ Rozvoj a udržování kvality poskytovaných služeb v pracovní rehabilitaci
❖ Sdílení poznatků, výměna zkušeností a podpora multiprofesní spolupráce
❖ Poskytování sociální služby s cílem propojování existujících podpor
❖ Informovanost členských organizaci, osvětová činnost

Asociace pracovní rehabilitace ČR sdružuje organizace se zaměřením do oblasti sociální a
pracovní rehabilitace ve všech krajích České republiky a Praze. Stav členské základny Asociace
pracovní rehabilitace ČR (dále jen APR CR) k 31. 12. 2017 byl 31 členů.
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1. Seznam členských organizace APRČR k 31. 12. 2017:
1. Agapo o. p. s.
2. Arkadie, o. p. s
3. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.
4. Aspekt, z.s.
5. bfz o. p. s.
6. Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s. (HORIZONT)
7. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ Počítačová služba s. r. o.
8. Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové
9. Česká abilympijská asociace, z. s.
10.Denní centrum BAREVNÝ SVĚT, o. p. s.
11.Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.
12.Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí
13.Ergo AKTIV, o. p. s.
14.Handicap – chráněná dílna, s. r. o.
15.InternetPoradna, z. s.
16.Kruh pomoci, o. p. s.
17.Liga vozíčkářů, z.s.
18.MOŽNOSTI TU JSOU o. p. s.
19.Mravenec, s. r. o.
20.MUDr. Vít Kandrdal (rehabilitace LHI)
21.Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
22.PROHANDICAP, z. s.
23.ReHa ústav vzdělávání a podpory v sociálních službách, o. p. s.
24.Rytmus Střední Čechy, o. p. s.
25.Rytmus Liberec, o. p. s.
26.Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.
27.Sociální agentura, o.p.s.
28.SPOLU Olomouc, z. s.
29.Světlo Kadaň, z. s.
30.Šance na vzdělávání, o. p. s.
31.Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o.
Čestné členství:

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.,
Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
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2. Činnost APRČR - naplňování cílů v roce 2017
2.1 Řešení metodických a věcných problémů v oblasti PR
❖ Zpracování odborné publikace vydané Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí pod
názvem: Screening podmínek léčebné, pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace
(http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_427.pdf) Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017, ISBN 978-807416-305-0
❖ Revize metodického materiálu k prostupnosti pracovní a sociální rehabilitace vydaného
Krajským úřadem ÚK a vypracování stanoviska APRCR s výzvou k jeho přepracování uvedení do souladu s legislativou ČR a metodickými postupy PR (oba dokumenty ke
stažení na http://www.aprcr.cz/forum/faq/).
❖ Účast na odborném kolokviu k vydanému stanovisku APRČR se zástupci MPSV, GŘ ÚP
ČR a KrP ÚP ČR v Ústí nad Labem. Na základě výše uvedeného došlo k přepracování
vydaného metodického dokumentu.
❖ Pravidelná aktivní účast na setkáních organizovaných Krajskou pobočkou ÚP ČR
realizovaných v rámci Doporučeného postup MPSV č. 1/2016 na podporu realizace
prostupného systému sociální a pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením
❖ Aktivní účast na konferenci v Senátu PČR (30.11.2017) s názvem: „Rehabilitace jako klíč
k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením“. Na téma aktuální
vývoj a přetrvávající překážky v pracovní rehabilitace promluvili zástupci APRČR - PhDr.
Jaroslav Dostál a Mgr. Petr Džambasov.

2.2 Rozvoj a udržování kvality poskytovaných služeb v pracovní rehabilitaci
❖ V rámci projektu RAPR byla vytvořena expertní skupina složená z členů APRČR. Cílem
pracovní skupiny je vytvoření Standardů kvality pracovně – rehabilitačních služeb.
❖ Pravidelná účast v pracovní skupině při GŘ ÚP ČR – posuzování OZP pro trh práce.
❖ V rámci projektu RAPR bylo realizováno 14 akreditovaných vzdělávacích kurzů s
názvem „Realizace pracovní rehabilitace v návaznosti na sociální služby“. Kurz proběhl
ve všech 14 krajích ČR a zúčastnilo se ho celkem 187 osob ze 110 organizací.
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❖ Účast na odborném evropském setkání rehabilitačních zařízení k rozvoji metody IWS
(Německo). Návštěva diagnostického a vývojového pracoviště „Centra pro zdravou
práci“.
❖ APRČR podílena ve spolupráci s EFL Akademie Braunschweig (SRN), Klinikou
rehabilitačního lékařství 1. LF UK Praha a Vzdělávací společností EDOST, s. r. o. na
organizaci kvalifikačního kurzu k ergodiagnostické metodě Isernhagen work systém
(IWS). Školení proběhlo 21.- 22. ledna a zúčastnilo se 23 odborníků z
Ergodiagnostických center a ze zařízení vlastnících licenci pro výkon IWS v České
republice.
❖ Navázání spolupráce a několikadenní stáž (červenec 2017 ) v pracovně rehabilitačním
středisku Schömberg (Baden-Württemberg – Německo). www.bfw-schoemberg.de
❖ V září a říjnu bylo realizováno 14 akreditovaných vzdělávacích kurzů (ve všech krajích
ČR) , které byly určeny primárně pro sociální pracovníky členů a zájemců o členství
APRČR. Obsahem kurzu s názvem: „Využití výstupů ergodiagnostiky v praxi pro sociální
pracovníky“ bylo seznámení s metodou ergodiagnostiky a představení možností jejího
využití pro sociální pracovníky, resp. uživatele sociálních služeb. Školení se zúčastnilo
72 osob.

2.3 Sdílení poznatků, výměna zkušeností a podpora multiprofesní spolupráce
❖ V rámci projektu ESF: Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR, reg. č.:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002246 (dále jen RAPR) proběhlo v únoru – dubnu 14
regionálních seminářů na téma zvyšování kvality a podpora regionální spolupráce při
integraci OZP do společnosti, včetně zaměstnání. Setkání se zúčastnilo 99 zástupců
organizací – poskytovatelů pracovně rehabilitačních služeb.
❖ Setkání zástupců regionální sítě spolupráce, v listopadu a prosinci se konali čtyři
regionální semináře s cílem setkání sdílet příklady dobré praxe mezi členy APRCR a
dalšími organizacemi z oblasti sociální integrace OZP. Setkání se zúčastnili noví
pracovníci Úřadu práce ČR na pozicích poradce pro zaměstnávání OZP a Koordinátoři
zaměstnávání OZP, zástupci odborných a praktických lékařů včetně lékařů posudkové
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služby, zástupci Okresních správy sociálního zabezpečení a zástupci regionálních
Ergodiagnostických center. Setkání se zúčastnilo celkem 179 osob.

2.4 Poskytování sociální služby s cílem propojování existujících podpor
❖ Poskytování registrované sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro osoby se
zdravotním postižením s regionální působností v okrese Chomutov. V květnu 2017
úspěšně prošla služba inspekcí kvality MPSV. V roce 2017 využilo službu 80 uživatelů –
45 mužů a 35 žen. Poskytování sociální služby umožňuje praktické ověřování postupů
Posláním Sociálně aktivizační služby je:
➢ poskytovat podporu při řešení nepříznivé sociální situace OZP formou
základního sociálního poradenství v oblasti sociální, právní i rodinné
➢ poskytnout osobám se zdravotním postižením nebo zdravotním postižením
ohroženým kvalifikované sociálně – terapeutické služby prostřednictvím
odborných pracovníků - psychoterapeuta a ergoterapeuta.
➢ poskytnout

podporu

při

řešení

aktuálních

možností

zapojení

do

společenského i pracovního života (návaznost na nástroj pracovní
rehabilitace).
➢ poskytnou pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a osobních záležitostí
klientů (informace o návazných službách v rámci ucelené rehabilitace).

2.5 Informovanost členských organizaci, osvětová činnost
❖ Vydávání zpravodaje APRČR – přehled činností APRČR a vývoj v oblasti pracovní
rehabilitace. V roce 2017 vyšla 3 čísla, která byla distribuována v elektronické podobě
na členy APRČR a další spolupracující organizace (Ergodiagnostická centra, ÚP ČR,
MPSV).
❖ Valná hromada APRCR 22.8.2017 spojená s volbou předsedy a rady Asociace na
následující období 2 let. Čestným členem APRCR se stal doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
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3. Informace o projektu Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR

K naplnění cílů Asociace pracovní rehabilitace ČR výrazně přispěl projekt Rozvoj Asociace
pracovní rehabilitace ČR CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246, zkráceně RAPR.

Záměr projektu byl realizován jako proces zvyšování povědomí a informovanosti o pracovní
rehabilitaci a prohlubování spolupráce mezi stávajícími a novými členy APRČR
zapojení dalších relevantních partnerů v regionech (zástupci veřejné
(ÚP ČR, Okresní správa sociálního zabezpečení, sociální odbory

včetně

správy a samosprávy

krajských

či

městských

úřadů). Cílem bylo zprostředkování zkušeností a znalostí mezi jednotlivými členskými
organizacemi na regionální úrovni, prezentace příkladů dobré praxe v oblasti pracovní
rehabilitace a sociálního začleňování OZP do společnosti a na trh práce.

Hlavním přínosem projektu byl přenos a sdílení informací z oblasti pracovní rehabilitace,
především mezi členskou základnou, prohloubení vzájemné spolupráce, sjednocení postupů,
stanovisek a informací. Výstupem je, mj. vytvoření metodiky standardů služeb v PR.
Celkem se na aktivitách projektu podílelo 1172 osob, z toho v roce 2017 se aktivit zúčastnilo
409 osob.

Přehled projektových aktivit v roce 2017:
Seminář 1 - celkem 14 regionálních setkání poskytovatelů pracovní a sociální rehabilitace.
Obsahem setkání bylo řešení aktuálních 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.

Seminář 2 + 3 – v roce 2017 se uskutečnila 4 z celkových 14 setkání regionálních sítí
spolupráce. Na setkání byli přizváni také zástupci Úřadu práce ČR (noví poradci pro OZP a
regionální koordinátoři zaměstnávání OZP) a zástupci dalších relevantních regionálních
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organizací (OHK, NRZP, organizací veřejné správy). Cílem této klíčové aktivity bylo 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 – podpora tzv.

Kurz č. 1 - Pracovní rehabilitace – realizace 14 akreditovaných kurzů MPSV pro sociální
pracovníky a pracovníky v sociálních službách (ve všech krajích ČR vč. hl. m. Praha). Legislativa
a normativní úpravy, realizace a postupy v pracovní rehabilitaci, formy pracovní rehabilitace,
prostupnost pracovní a sociální rehabilitace

Kurz č. 2 - Využití výstupů ergodiagnostiky v praxi pro sociální pracovníky – realizace 14
akreditovaných kurzů MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (ve
všech krajích ČR vč. hl. m. Praha). Kurz byl 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
ergodiagnostického vyšetření. 3. modul se zaměřuje na výstupy ergodiagnostiky, na strukturu,
obsah a další uplatnění tzv. závěrečná zpráva z ergodiagnostiky.
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V rámci projektu se podařilo v každém kraji zrealizovat setkání zástupců organizací, které
mají rozhodující podíl na řešení aktuální situace OZP. Řada setkání přinesla vůbec první
kontakt mezi zúčastněnými zástupci příslušných institucí.

Navazující projektové aktivity v roce 2018 zahrnovaly 10 setkání regionálních sítí spoluráce
(sem. 2 + 3). Ve spolupráci s Krajskými hospodářskými komorami proběhly regionální
konference pro zaměstnavatele. Projekt vyvrcholil 1. národní konferencí poskytovatelů
pracovně rehabilitačních služeb - 5. června 2018 ve vzdělávacím centrum sociálního podniku
Ergotep.
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4. Činnost Rady Asociace
Rada Asociace se scházela pravidelně každý první týden prvního měsíce k řešení
programových činností Asociace, popřípadě ad hoc při zajištění aktuálních projektových
aktivit.
V průběhu roku 2017 uspořádala své jednání celkem 6 krát (9.1., 7.4., 14.7., 6.10.,) a
11.8. (příprava VH) a 8.12. k projektu. Program jednání zahrnoval aktuální situaci
(kontrola usnesení z minulého jednání, noví členové, programové činnosti dalšího
období, poskytování sociální služby, činnosti vyplývající z poslání Asociace)

5. Programové zaměření APRČR pro rok 2018/2019
• Dokončit úspěšně aktivity v rámci projektu Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246). Evaluace dopadu projektu bude k 30.10.2018
dostupná na www.aprcr.cz
• Odstraňování překážek pro zvýšení efektivity a dostupnosti pracovní rehabilitace pro
OZP (včetně OZP mimo evidenci ÚP ČR).
• Praktické ověřování prostupnosti mezi pracovní a sociální rehabilitací – projekt Lávka,
reg. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008049 (integrovaná územní investice).
• Vytvoření národního registru poskytovatelů pracovní rehabilitace (k 30. 10. 2018 bude
zveřejněna interaktivní mapa členů APRČR).
• Zvyšování kvality v oblasti PR – tvorba standardů kvality pracovně – rehabilitačních
služeb.
• Šířená osvěty, vzdělávací a publikační činnost v oblasti pracovní rehabilitace.
• Další rozšiřování členské základny APRČR.
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6. Výsledky hospodaření
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Daňová povinnost v roce 2017 nevznikla a hospodářský výsledek je mírná ztráta, která bude
dorovnána v roce 2018.

7. Rozpočet APRČR na rok 2018
Členské příspěvky – provoz APRČR – 20 000,- Kč
Dotace MMCH na poskytování sociální služby – 68 500,- Kč
Neinvestiční dotace MPSV ČR na poskytování sociální služby – 1 646 000,- Kč
Neinvestiční dotace KÚÚK na poskytování sociální služby – 22 893,- Kč
Projekt APRCR – průběžné čerpání z rozpočtu projektu – www.aprcr.cz/projekty
Projekt LÁVKA - průběžné čerpání z rozpočtu projektu – www.aprcr.cz/projekty
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