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Obchodní jméno: Asociace pracovní rehabilitace ČR
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: +420474333104
E-mail: aprcr@aprcr.cz
Internetové stránky: www.aprcr.cz
Identifikační číslo: 26569558
Bankovní spojení: ČS pobočka Chomutov, č. účtu:
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 2018. Činnost Asociace i Rady vycházela především z materiálů Valné hromady
z 22.8.2017, schváleného Programu činnosti na rok 2018, působení v rámci sociální služby a
dokončení

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.
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Stav členské základny Asociace pracovní rehabilitace ČR (dále jen APR CR) k 31. 12. 2018
byl 36 členů.

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 2018 uspořádala své jednání celkem 5 krát. Program každého jednání se
skládal z následujících bodů:
– kontrola usnesení z minulého jednání
– poskytování sociální služby
– aktivity

a

závěr

projektu

Rozvoj

Asociace

pracovní

rehabilitace

ČR

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246)
– členství nových firem
– běžné činnosti
a
- příprava VH 10.10.2018
- jednání redakční rady Zpravodaje
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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 17.5. a 20.11. 2018 pracovní
skupina se schází 2 x ročně), Úřad práce ČR – Generální ředitelství. 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.

➢

Cíle tohoto zadání naplnil projekt Rozvoj Asociace pracovní rehabilitace ČR
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002246), který trval celkem 24 měsíců (zahájení 1. 9.
2016, ukončení 31. 8. 2018. Obsahem projektu byly aktivity 1. Tvorba regionální sítě, 2.
Kazuistické semináře, 3. Odborné konference, 4. Profesní vzdělávání v PR, 5. Evaluace a
metodika standardů kvality
Závěr projektu tvořil v roce 2018 systém konferencí v 10 krajích (Chomutov 18.04.,
Cheb 24.04., České Budějovice 09.05., Hradec Králové 15.05., Brno 24.05., Česká
Třebová 28.05., Brandýs n. L 31.05., Ostrava 27.06., Praha 12.06., Liberec 01.06. s
celkem 115 účastníky).

➢

Vyvrcholením projektových aktivit byla 1. národní konference poskytovatelů pracovní
rehabilitace. Konference proběhla dne 5.6.2018 ve vzdělávacím centru sociální
podniku Ergotep za účasti členů APRČR, zástupců GŘ ÚP ČR, MPSV ČR a dalších
relevantních aktérů (ČSSZ, Ergodiagnostická pracoviště, zaměstnavatelé). Celkem se
setkání zúčastnilo 53 osob. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a
sociálních věcí. Na konferenci vystoupil zahraniční host – paní Andrea Nordmann,
4

ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČR

ředitelka kliniky zdravotně – pracovní rehabilitace v Německu a předsedkyně svazu
pracovně – rehabilitačních středisek. Součástí konference byly 3 praktické workshopy.
1. workshop se zaměřil na standardy kvality pracovně – rehabilitačních služeb. 2.
workshop byl zaměřen na otázku prostupnosti sociální a pracovní rehabilitace a 3.
workshop se zaměřil na téma dalšího směřování pracovní rehabilitace. Konference
přispěla k posilování povědomí o činnosti APRČR jako důvěryhodné profesní organizace
sdružující poskytovatele služeb pro OZP.

➢ Podrobná

evaluační

zpráva

ke

stažení

zde:

http://www.aprcr.cz/wp-

content/uploads/2016/02/Evaluacni-zprava-final.pdf

➢ 1.2.2018 jsme ve spolupráci s dalšími členy APRČR (Sociální agentura o. p. s., Agentura
8.

den

o.

p.

s.)

zahájili

realizaci

projektu

ESF

Lávka

(reg.

č.:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008049). Projekt podpoří min. 170 osob se zdravotním
postižením při vstupu nebo udržení se na trhu práce v okresech Chomutov, Most,
Teplice, Ústí nad Labem a Děčín. Jedná se o ucelený soubor aktivit od poradenských,
diagnostických a motivačních, pracovně/tréninkových přes ne/akreditované vzdělávací
kurzy až ke zprostředkování zaměstnání. Cílem je nejen najít vhodné pracovní
uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, ale i podpořit jejich zaměstnavatele
poradenstvím a mzdovými příspěvky na pracovní místa vytvořená nebo přizpůsobená
lidem se zdravotním postižením. Součástí projektu je prohlubování spolupráce
s lokálními Úřady práce a sdílení zkušeností při poskytování pracovně – rehabilitačních
a sociálních služeb.

3.2. Sdružovat poskytovatele služeb pracovní rehabilitace a zastupovat jejich zájmy.
Vedle postupného rozšiřování členské základny, je součástí působení Asociace i poskytovat
členům možnost a podporu při řešení jejich aktuálních potřeb.
Za základ profesního odborného působení považujeme:
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➢ Standardy kvality služeb poskytovatelů pracovní rehabilitace. V rámci uvedeného
projektu, ve spolupráci s expertním týmem, složeným ze členů APRČR, byla vytvořena
metodiku standardů kvality pracovně rehabilitačních služeb, které vychází s
praktických zkušeností členů Asociace. Standardy kvality jsou volně dostupné v
„databázi

produktů

ESF“

a

také

na

webových

stránkách

APRČR:

http://www.aprcr.cz/projekty/rozvoj-asociace-pracovni-rehabilitace-cr/
➢ Důležitým krokem k sdružování poskytovatelů PR je i vytvoření Interaktivní mapy
poskytovatelů pracovní rehabilitace. Mapa v tuto chvíli reprezentuje základní síť
poskytovatelů PR služeb, kteří jsou sdruženi v APRČR. Nad rámec členů APRČR jsou v
registru uvedena Ergodiagnostická centra (EDC). Registr je možné průběžně doplňovat
o další organizace, s cílem vytvořit jednotné informační místo (centrální registr)
prověřených poskytovatelů PR služeb. Na adrese: http://www.aprcr.cz/narodni-registrposkytovatelu/ je volně přístupný nově vytvořený národní registr poskytovatelů
pracovní rehabilitace.
➢ Součástí aktivit je i projednávání podnětů členů na úrovni GŘ ÚP (setkání EDC a náměty
na další postup a upřesnění kroků v rámci poskytovaných služeb), podněty členů
(Rytmus, Mravenec, aj.).
➢ V souladu se Stanovami proběhla 10.10. 2018 v Praze Valná hromada Asociace. Jednání
se vedle zástupců členských organizací zúčastnili i zástupci MPSV ČR, LPS ČSSZ, AZZP a
hosté z rehabilitačního pracoviště ŠKODA Mladá Boleslav. Jednání probíhalo ve velmi
pracovní atmosféře. Přispělo k tomu jak vystoupení Ing. Karla Rychtáře s hodnocením
aktuální situace a podmínek v celé oblasti podpory pro OZP, informacemi a zaměřením
i vystoupení ředitele Lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Miroslava Bosáka.
V rámci VH byly přijati za členy Asociace organizace RYTMUS Východní Čechy, o.p.s.,
Chrudim, AGENTURA OSMÝ DEN, O.P.S., Děčín (pobočka Děčín, Ústí n/L) a Diakonie
ČCE - středisko Rolnička, Soběslav. Za individuálního člena Mgr. René Pastrňák PhD. in
BA .

6

ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČR

4. Sociálně aktivizační služba

V rámci realizované Sociálně aktivizační služby ( SAS) pro osoby se zdravotním postižením
získala Asociace finanční podporu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci dotačního
programu "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018" v rozsahu 1 646 000 Kč, dále
dotaci od Ústeckého kraje ve výši 22.891,12 Kč a dotaci od statutárního města Chomutově ve
výši 68.500,- Kč. Služby, zahrnující odborné psychoterapeutické a ergoterapeutické
poradenství, včetně cílených intervencí v rámci 2018 využilo 147 klientů s různou mírou
zdravotního postižení ve věku 18 – 64 let.
Součástí služeb SAS je i pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a osobních záležitostí
klientů, tzn. vč. informací o návazných službách v rámci rehabilitace – zejm. pracovní
rehabilitace, rehabilitace ve zdravotnictví, pedagogická a sociální rehabilitace), a poskytování
podpory při kontaktu s dalšími institucemi (ÚP, ČSSZ, CDZ, kontakt na další možné
poskytovatele sociálních služeb).

5. Šířit osvětu v oblasti pracovní rehabilitace.
➢ Regionální konference za účasti zástupců OSSZ, zaměstnavatelů, zástupců ÚP ČR
s vyplývajícími doporučeními:
- většina zaměstnavatelů by uvítala možnost využití podpory ze strany
poskytovatelů pracovně – rehabilitačních služeb (využívají v tuto chvíli
převážně finanční podpory od ÚP ČR v režimu společensky účelných pracovních
míst)
- nefinanční možnosti podpory využívají v tuto chvíli v omezené míře od
poskytovatelů

sociální

rehabilitace

v

rámci

režimu

podporovaného

zaměstnávání (na základě vlastní iniciativy těchto organizací)
- získaní kontaktů na instituce (zapojené do PR),
- získání informaci (dotace při zaměstnávání OZP, síť poradců v oblasti PR,
- pořádat taková setkání častěji, zapojit více zaměstnavatelů v regionech
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➢ vydávání a distribuce Zpravodaje APR ČR (http://www.aprcr.cz/asociace/zpravodaj/)
➢ distribuce letáku k pracovní rehabilitaci

Programové zaměření 2019
➢ pokračovat v rámci SAS v odborném psychoterapeutickém a ergoterapeutickém
poradenství,
➢ zorganizovat konferenci k 15. výročí projektu RAP ve spolupráci s MPSV ČR, GŘ ÚP ČR
kliniky RL VFN Praha, SČMVD ČR a dalšími účastníky projektu
➢ připravit podklady pro možné využití vyhlášeného grantového programu pro oblast PR
➢ řešit podněty z členské základny v rámci jednání se zástupci MPSV ČR A GŘ ÚP ČR
➢ garantovat kvalitu služeb svých členů na základě vytvořené metodiky standardů kvality
pracovně

rehabilitačních

služeb

(http://www.aprcr.cz/projekty/rozvoj-asociace-

pracovni-rehabilitace-cr/)
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