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ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČR
Obchodní jméno: 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: 26569558
Asociace pracovní rehabilitace sdružuje organizace se zaměřením na oblast sociální a
pracovní rehabilitace.
Úvod

Činnost Asociace se v průběhu roku 2019 orientovala zejména na rozvoj působnosti Asociace
jako organizace zastupující organizace, které působí v oblasti pracovní integrace osob se
zdravotním postižením a cíle, které vycházejí z platných stanov spolku.

Rada vycházela při své činnosti především z materiálů Valné hromady z 10. 10. 2018 a
schváleného Programu činnosti a strategií rozvoje organizace pro rok 2019.

Programové zaměření pro rok 2019:
• pokračovat v rámci sociálně aktivizační služby pro OZP v poskytování sociální služby
zahrnující odborné psychoterapeutické a ergoterapeutické poradenství,
• zorganizovat konferenci k 15. výročí projektu RAP ve spolupráci s MPSV ČR, GŘ ÚP ČR
kliniky RL VFN Praha, SČMVD ČR a dalšími partnery
• 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
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1. Základní údaje
Asociace pracovní rehabilitace ČR sdružuje organizace, které se aktivně podílejí na sociální a
pracovní rehabilitaci osob se zdravotním postižením a mají zájem na dalším rozvoji této
oblasti. APRČR aktuálně sdružuje organizace 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.

1.1 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
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2. Činnost Asociace a Rady Asociace
Rada v průběhu roku 2019 uspořádala své jednání celkem 4x. Program každého jednání se
skládal z následujících bodů:
- kontrola usnesení z minulého jednání
- poskytování sociální služby
- projektové aktivity (projekt Lávka)
- žádosti o členství, žádosti o ukončení členství
- běžné činnosti
a

- příprava VH
- jednání redakční rady Zpravodaje

2.1 Podpora a rozvoj PR jako uceleného systému podpory zaměstnávání OZP
Naplňování tohoto úkolu řeší zástupci APRČR řadou níže popsaných aktivit:
➢

Aktivní účast zástupců APRČR v pracovní skupině při GŘ ÚP ČR: „Posuzování OZP pro
trh práce v kontextu koordinované a pracovní rehabilitace“. V roce 2019 proběhlo
jednání dne 21.5.2019 za účasti zástupců Úřadu práce ČR (generálního ředitelství),
zástupců MPSV, kliniky rehabilitačních lékařství VFN Praha, SČMVD ČR, AZZP. Na
jednání jsou probírány aktuální otázky fungování PR, řešeny podněty jednotlivých
účastníků (APRČR zde předkládá také podněty od svých členů). Cílem je řešit účinnosti
jednotlivých opatření k posuzování OZP pro trh práce v kontextu koordinované a
pracovní rehabilitace a navrhovat případnou aktualizaci opatření.

➢

Projekt ESF Lávka – v roce 2019 úspěšně pokračovala realizace projektu, jehož cílem je
podpora zaměstnávání OZP v Ústeckém kraji s využitím pracovně – rehabilitačních
prostředků. Projekt je realizován ve spolupráci s členy APRČR (Sociální agentura, o. p. s.
– příjemce projektu; Agentura Osmý den, o. s. – partner s finančním příspěvkem).
APRČR je v roli druhého partnera s finančním příspěvkem s působností v okrese
Chomutov a Most. K 31. 12. 2019 bylo projektem podpořeno celkem 171 osob se
zdravotním postižením. 95 osob získalo zaměstnání nebo zahájilo samostatně
výdělečnou činnost. V roce 2019 byla APRČR vyplacena dotace na realizaci projektu ve
výši 1.406.689,25 Kč.
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➢

Příprava projektového záměru: „Vývoj a pilotní ověření konceptu Pracovně
rehabilitačního střediska“ v rámci výzvy č. 082 – tvorba a ověření nových řešení
využitelných ve veřejné správě. V roce 2019 proběhla jednání s klíčovými partnery
(MPSV, ÚP ČR, MZ, členové APRČR), byl připraven a podán projektový záměr. Cílem
projektu je vytvořit a v praxi pilotně ověřit dosud chybějící koncept Pracovně
rehabilitačního střediska, který by měl výraznou měrou přispět k vyšší dostupnosti,
včasnosti a návaznosti pracovní rehabilitace. Současně dojde k rozšíření možností ÚP
ČR v oblasti poskytování pracovní rehabilitace, rozšíření cílové skupiny žadatelů a
v neposlední řadě k urychlení procesu v rámci zabezpečení pracovní rehabilitace.
Projekt získal podporu MPSV a ÚP Čr bude řešen v úzké součinnosti se členy APRČR.
Předpokládané zahájení v I.Q 2020 a ukončení nejpozději 31. 12. 2022 (předpokládaná
doba trvání 36 měsíců).

2.2 Sdružování poskytovatelů služeb PR a zastupování jejich zájmů
Vedle postupného rozšiřování členské základny, je součástí působení Asociace i poskytovat
členům možnost a podporu při řešení jejich aktuálních potřeb. Průběžně aktualizovaný
přehled členů je uveden na webových stránkách spolku (www.aprcr.cz).
Asociace pracovní rehabilitace ČR sdružuje k 31. 12. 2019 celkem 35 členů.
1. Agapo, o. p. s.
2. Agentura Osmý den, o. p. s.
3. Arkadie, o. p. s
4. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú.
5. bfz o. p. s.
6. Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s. (HORIZONT)
7. Centrum pracovní rehabilitace Hradec Králové
8. Česká abilympijská asociace, z. s.
9. Denní centrum BAREVNÝ SVĚT, o. p. s.
10. Diakonie ČCE – středisko Rolnička
11. Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí
12. Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.
13. Handicap – chráněná dílna, s. r. o.
14. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
15. Kruh pomoci, o. p. s.
16. Liga vozíčkářů, z.s.
17. Mgr. René Pastrňák
18. MOŽNOSTI TU JSOU o. p. s.
19. Mravenec, s. r. o.
20. MUDr. Vít Kandrdal (rehabilitace LHI)
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21. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
22. PROHANDICAP, z. s.
23. Rytmus Liberec, o. p. s.
24. Rytmus Střední Čechy, o. p. s.
25. Rytmus Východní Čechy, 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. Škoda auto
32. Tomáš Novotný
33. Tyflocentrum Jihlava, o. p. s.
34. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o.
35. Zahrada 2000, z. s.
Čestné členství:
Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.
Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

Obr. 1: Interaktivní mapa členů – dostupná z www.aprcr.cz/narodni-registr-poskytovatelu/

V roce 2019 jsme v této oblasti realizovali níže uvedené aktivity:
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➢ Aktualizace Standardů kvality služeb poskytovatelů pracovní rehabilitace. Ve spolupráci
s expertním týmem, složeným ze členů APRČR, byly řešeny aktuální připomínky.
Standardy kvality jsou volně dostupné v „databázi produktů ESF“ a také na webových
stránkách: http://www.aprcr.cz/projekty/rozvoj-asociace-pracovni-rehabilitace-cr/
➢ Důležitým krokem k sdružování poskytovatelů PR bylo vytvoření Interaktivní mapy
poskytovatelů pracovní rehabilitace. Mapa v tuto chvíli reprezentuje aktuální podobu
základní sítě poskytovatelů PR služeb, sdružených v APRČR. Registr zůstává otevřen pro
průběžné doplňování o další organizace, tak aby poskytoval jednotné informační místo
(centrální registr) organizací prověřených poskytovatelů PR služeb. Přístupný je volně
na adrese: http://www.aprcr.cz/narodni-registr-poskytovatelu/
➢ Součástí aktivit bylo projednávání podnětů členů na úrovni GŘ ÚP, MPSV a dalších
klíčových subjektů. V roce 2019 proběhlo průlomové jednání zástupců APRČR a
Ministerstva zdravotnictví. V rámci jednání jsme seznámili zástupce odboru
zdravotních služeb s činností Asociace a s problematikou pracovní rehabilitace (včetně
aktuálních bariér). Výsledkem jednání bylo pozvání na další jednání v rámci pracovní
skupiny MZ, která se zabývá zdravotně – sociální problematikou.
➢ Proběhla série jednání na úrovni MPSV a ÚP ČR, které měly za cíl řešit aktuální bariéry
v oblasti pracovní rehabilitace, které byly identifikovány v rámci Screeningu léčebné,
pracovní, sociální a pedagogické rehabilitace. Řešeny byly také podněty členů APRČR.
Několik jednání bylo zaměřeno na projednání a získání podpory k projektovému
záměru Pracovně rehabilitačního střediska.
➢ Zástupci APRČR se pravidelně účastí setkání v rámci komunitního plánování na úrovni
okresu, setkávání s ÚP ČR na krajské úrovni v rámci prostupnosti pracovní a sociální
rehabilitace a na úrovni celé ČR v rámci pracovní skupiny při GŘ ÚP ČR: „Posuzování
OZP pro trh práce v kontextu koordinované a pracovní rehabilitace“.
➢ APRČR připomínkovala vládní návrhy novely zákona o zaměstnanosti. Vznesla několik
podnětů na žádost ombudsmana ČR a poskytla několik stanovisek na žádost členů
APRČR (např. Rytmus Střední Čechy, Možnosti tu jsou atd.).
➢ V souladu se Stanovami je připravována VH APR ČR, která byla z původně plánovaného

termínu v roce 2019 přesunuta z technických důvodů na 27. 3. 2020.
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2.3 Sociálně aktivizační služba
V rámci realizované Sociálně aktivizační služby (r. č. 8611761) SAS pro osoby se zdravotním
postižením nebo zdravotním postižením ohrožené získala Asociace podporu v rámci dotačního
programu "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019" v rozsahu 1 957 700,- Kč. Dále
dotaci Ústeckého kraje v „malém dotačního titulu KUUK“ ve výši 20 419,- Kč a dotaci od
Statutárního města Chomutova ve výši 30 000,- Kč. Služby, zahrnující jak základní sociální
poradenství pro OZP, tak odborné psychoterapeutické a ergoterapeutické poradenství, včetně
cílených intervencí v oblasti sociální aktivizace a odborného sociálního poradenství, využilo
v roce 2019 113 osob s různou mírou zdravotního postižení v ekonomicky aktivním věku
(z toho 71 žen a 42 mužů).
Součástí SAS je i pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a osobních záležitostí klientů
(informace o návazných službách v rámci rehabilitace – ve zdravotnictví, pracovní rehabilitace,
pedagogická a sociální rehabilitace), včetně poskytování podpory při kontaktu s dalšími
institucemi (ÚP, ČSSZ, CDZ, další možné poskytovatele sociálních služeb).
Pro zvýšení efektivity při poskytovaní sociální služby a zvýšení prostupnosti, dostupnosti a
koordinovanosti s dalšími poskytovateli soc. služeb v regionu, byla v roce 2019 zřízena
pracovní skupina složená ze zástupců klíčových poskytovatelů sociálních služeb pro OZP
v okrese Chomutov. Pracovní skupina se schází obvykle 1x za 6 týdnů. Cílem pracovní skupiny
je koordinovat společnou práci v oblasti sociální integrace OZ v okrese Chomutov.

2.4 Šíření osvěty v oblasti pracovní rehabilitace
➢ Informování klientů sociální služby o nástroji pracovní rehabilitace
➢ Poskytování informací o pracovní rehabilitaci v rámci meziresortních jednání.
23.9.2019 proběhlo jednání na Ministerstvu zdravotnictví za účasti vedoucích
pracovníků odboru zdravotní péče. V návaznosti na jednání byla zástupcům APRČR
nabídnuta účast v pracovní skupině k rehabilitaci
➢ Kulatý stůl pro zaměstnavatele v Ústeckém kraji (pořadatel Asociace zaměstnavatelů
zdravotně postižených)
➢ Účast na mezinárodní konferenci pořádané Evropskou komisí k tématu práv osob se
zdravotním postižením (aktivní vystoupení) – 6.12.2019
➢ Vystoupení zástupce APRČR na XXXIV. Kongresu pracovního lékařství dne 24. 9. 2019
v Mariánských Lázních (Džambasov, P.: Pracovní rehabilitace osob po nemoci a úrazu) https://www.kongres.pracovni-lekarstvi.cz/AMCA-kongres.pracovnilekarstvi.cz/media/system/Program_kongres_PL_2019.pdf
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Foto č. 1: XXXIV. Kongres pracovního lékařství, Mariánské Lázně 23.9.2020 (zdroj: pracovni-lekarstvi.cz)

➢ Aktivní účast na konferenci AZZP: Podpora zaměstnávání osob se zdravotním
postižením aneb Quo vadis, Česká republiko? https://azzp.cz/pozvanka-na-konferenci/
➢ Přednáška magisterským studentům fakulty Humanitních studií UK Praha (Novotná, L.:
Pracovní rehabilitace jako systémový nástroj podpory zaměstnávání OZP).
➢ Průběžná aktualizace informací o pracovní rehabilitaci na webových stránkách APRČR.
Webové stránky APRČR jsou aktuálně hlavním referenčním zdrojem dat o pracovní
rehabilitaci pro všechny pracovníky ÚP ČR.
➢ Přednáška o pracovní rehabilitaci pro studenty VOŠ Sociálně – správní Kl. n. Ohří
➢ Distribuce letáku k pracovní rehabilitaci a činnosti APRČR (průběžně)
➢ Navázání spolupráce s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Mgr.
Pavla Povolná PhD.). Dojednání možnosti zařazení výukového bloku o pracovní
rehabilitaci do povinného vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických povolání.
➢ Konference k 15. výročí projektu RAP byla ve spolupráci s MPSV ČR, GŘ ÚP ČR a
klinikou RL VFN Praha připravena a získala záštitu ministryně MPSV. Bohužel
z organizačních důvodů byla v plánovaném termínu zrušena a přesunuta na další rok.
Termín konání bude upřesněn.
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3. Programové zaměření pro rok 2020
➢ svolat VH v termínu nejpozději do 30. 6. 2020.
➢ ve spolupráci s dalšími členy APRČR (Sociální agentura, Agentura Osmý den) dokončit
realizaci projektu LÁVKA
➢ připravit a zahájit realizaci projektu ESF OPZ - Vývoj a pilotní ověření konceptu
"Pracovně rehabilitačního střediska" r.č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504. Zapojení
členské základny v roce 2020 předpokládáme na úrovni expertních pracovních skupin,
odborných konferencí, fokusních a expertních skupin, v rámci pilotního ověření a
evaluaci projektu (podrobně viz informace o projektu).
➢ pokračovat v rámci Sociálně aktivizační služby pro OZP v poskytování sociální služby
v okrese Chomutov
➢ pokračovat v šíření osvěty v oblasti pracovní rehabilitace (zejména prostřednictvím
lektorské, přednáškové, publikační a další obdobné činnosti)
➢ řešit podněty z členské základny v rámci jednání se zástupci MPSV, ÚP ČR, MZ a dalšími
subjekty
➢ Příprava a realizace projektu LÁVKA II, který je pokračováním úspěšného projektu
LÁVKA. Příjemcem projektu bude APR ČR a realizace proběhne se stejnými partnery
(Sociální agentura, Agentura Osmý den) v rámci okresů Děčín, Chomutov, Most,
Teplice a Ústí n/L. Projekt podpoří minimálně 100 osob se zdravotním postižením při
vstupu a udržení se na trhu práce. Zahájení projektu bude v III.Q 2020 a ukončení
I.Q.2022.

V Chomutově, 10. 6. 2020

PhDr. Jaroslav Dostál
Předseda spolku
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