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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: +420 474 628 347    

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 

 

1. Základní údaje 
 

Asociace pracovní rehabilitace ČR vznikla v roce 2009 a aktuálně sdružuje 24 organizací v 10 

krajích České republiky, které se podílejí na sociální a pracovní rehabilitaci osob se zdravotním 

postižením.  

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 posilovat profesionalitu svých členů a jimi 

poskytovaných služeb.  

   

1.1  Orgány Asociace pracovní rehabilitace ČR k 31.12.2021 

 

Rada Asociace:  

Předseda PhDr. Dostál Jaroslav  

Místopředseda Mgr. Džambasov Petr 

Členové: Mgr. Fricová Jitka, Mgr. Pavlína Potůčková, Ing. Jakub Purdjak 
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Revizní komise: 

Předseda Ing. Uhlík Jan  

Členové, PhDr. Malinová Irina, Simona Filová 

 

2. Činnost Asociace a Rady Asociace 
 
Rada v průběhu roku 2021 uspořádala své jednání (fyzicky i on-line) celkem 9x.  

Program každého jednání se skládal z následujících bodů: 

- kontrola závěrů z jednání 

- podněty z jednání s ÚP ČR a aktuální situace v poskytování služeb PR 

- projekt „Vývoj a pilotní ověření konceptu Pracovně rehabilitačního střediska“ (reg. č.  

 CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504) řešený v rámci Chomutova, Pardubic, Brna  

- další projektové činnosti  

- běžné činnosti 

 

2.1 Podpora a rozvoj PR jako uceleného systému podpory zaměstnávání OZP 

Naplňování tohoto úkolu řešili zástupci APRČR řadou níže popsaných aktivit:   

 

a) Realizace systémového projektu „Vývoj a pilotní ověření konceptu Pracovně 

rehabilitačního střediska“ (reg. č.  CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504) 

 

Období realizace: 1.1.2020 – 30.6.2023 

Rozpočet projektu: 14.984.175,60 Kč 

 

Projekt je realizován ve spolupráci se členy APRČR, kteří jsou v projektu zapojeni v roli 

partnerů s finančním příspěvkem: AGAPO, o. p. s. a Česká abilympijská asociace, z. s. Cílem 

projektu v roce 2021 bylo připravit a zahájit pilotní ověření konceptu Pracovně rehabilitačního 

střediska, a to ve 3 okresech ČR (Brno – AGAPO, Pardubice - Česká abilympijská asociace, 

Chomutov – APRČR) s cílem zapojit 120 osob se zdravotním postižením (zejména osob včasně 

po získání invalidity mimo evidenci ÚP ČR) do procesu pracovní rehabilitace a ověřit fungování 

pilotních „pracovně rehabilitačních středisek“.  

 

➢ V rámci projektu byly zpracovány koncepty Metodiky registrace, podpory a zajištění   

kvality služeb pracovně rehabilitačních středisek v ČR a Standardů kvality pracovně 

rehabilitačního střediska.  

➢ Každý měsíc probíhaly pravidelné schůzky (online) za účasti zástupců MPSV ČR, GŘ ÚP 

ČR a poradců pro OZP zapojených KoP ÚP ČR se zástupci příjemce projektu (APRČR) a 

jeho partnerů (AGAPO, ČAA). Cílem setkání bylo průběžné hodnocení průběhu pilotní 
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ověření v jednotlivých okresech realizace, průběžná korekce a sjednocování postupů a 

metod práce a odstraňování případných bariér při zabezpečování pracovní 

rehabilitace. Souběžně probíhala po celou dobu realizace pilotního ověření také 

důsledná evaluace procesu i všech výstupů, které budou využity pro další zefektivnění 

procesu pracovní rehabilitace (vč. návrhu systémových či legislativních změn).  

➢ Tvorba podkladů pro advokační a evaluační práci v projektu, zahrnující výzkumná 

šetření s cílem ověřit dopad a účinnost navrženého řešení, a to zejména v oblasti 

včasnosti, dostupnosti a efektivity pracovní rehabilitace.  

➢ Probíhala jednání na úrovni MPSV, NRZP, AZZP, ČSSZ, Veřejného ochránce práv a 

dalších subjektů, kde byly projednávány jednotlivé dílčí kroky nezbytné k podpoře 

projektového záměru.  

➢ Součástí nastavení podmínek pro realizaci projektu bylo v průběhu roku 2021 

intenzivní podpora a rozšiřování regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitace – ve 

všech místech realizace. Jednalo se o zapojení místních stakeholderů zahrnující 

praktické a odborné lékaře, poskytovatele sociálních služeb, zástupce zdravotnických 

zařízení, zaměstnavatelů, ÚP ČR, OSSZ, sociálních odborů měst (krajů), škol a dalších.  

 

b) Realizace projektu ESF Lávka II (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561)  

 

Období realizace: 1.8.2020 – 30.9.2022 

Rozpočet: 7.962.862,50 Kč 

 

Realizace projektu probíhá v úzké součinnosti se členy APRČR  - Sociální agentura, o. p. s. a 

Agentura Osmý den, o. s., kteří jsou v projektu zapojeni v roli partnerů s finančním 

příspěvkem. APRČR je příjemcem projektu. Projekt je realizován v režimu tzv. integrované 

územní investice, která vyžaduje úzkou spolupráci více partnerů při práci s jednou cílovou 

skupinou na předem vymezeném území. Projekt k 31.12.2021 podpořil celkem 77 osob se 

zdravotním postižením na území Chomutovsko – Ústecké aglomerace (zahrnující města 

Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín) a to prostřednictvím individuálně 

plánovaného komplexu podpor zahrnující individuální poradenství, motivačně aktivační 

program, program finanční a pracovně právní gramotnosti, bilanční diagnostiku, kurz základů 

PC, rekvalifikační kurzy, pracovní tréning. Cílem je s využitím uvedených nástrojů 

zprostředkovat účastníkům projektu vhodné a dlouhodobě udržitelné zaměstnání.  

 

 

c) Projekt ESF „Návrat osob se zdravotním postižením na trh práce“ (reg. č. 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012421) 

 

Období realizace: 1.10.2020 – 30.9.2022 

Rozpočet: 6.523.293,75 Kč 
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Příjemcem projektu je APRČR. Projekt je realizován v okrese Chomutov a Most. K 31. 12. 2021 

podpořil projekt celkem 65 osob se zdravotním postižením, a to prostřednictvím individuálně 

plánovaného komplexu podpor zahrnující individuální poradenství, motivačně aktivační 

program, program finanční a pracovně právní gramotnosti, bilanční diagnostiku, kurz základů 

práce na PC, rekvalifikační kurzy, pracovní tréning a ergodiagnostiku. Cílem je s využitím 

uvedených nástrojů zprostředkovat účastníkům projektu vhodné a dlouhodobě udržitelné 

zaměstnání. 

  

2.2 . Sdružování poskytovatelů služeb PR a zastupování jejich zájmů 

 

V průběhu roku 2021 se Asociace výrazně, díky projektu „Vývoj a pilotní ověření konceptu 
Pracovně rehabilitačního střediska“, zapojila do řešení podpory pracovní rehabilitace, jejího 
nastavení a hledání společného řešení ve spolupráci s ÚP ČR, jak na regionální úrovni realizace 
projektu, tak i na úrovni GŘ ÚP ČR a MPSV.    
 
Tato výrazná, a důležitá činnost související s dalším rozvojem pracovní rehabilitace, na druhé 
straně vedla ke snížení aktivity Asociace ve směru rozvíjení spolkové činnosti.  
 
K 31.12.2021 má APRČR 24 členů: 
 

1. Agapo, o. p. s. 

2. Arkadie, o. p. s 

3. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. 

4. bfz o. p. s. 

5. Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.  

6. Česká abilympijská asociace, z. s. 

7. Denní centrum BAREVNÝ SVĚT, o. p. s. 

8. Občanské sdružení D.R.A.K., z. s. 

9. Fyzioterapie LHI s.r.o. 

10. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 

11. Mravenec, s. r. o. 

12. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

13. Rytmus Liberec, o. p. s. 

14. Rytmus Střední Čechy, o. p. s. 

15. Rytmus Východní Čechy, o. p. s. 

16. Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s. 

17. Sociální agentura, o.p.s. 

18. SPOLU Olomouc, z. s. 

19. Spolek Prohandicap Jirkov 

20. Šance na vzdělávání, o. p. s. 
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21. Škoda auto 

22. Tomáš Novotný 

23. Tyflocentrum Jihlava, o. p. s. 

24. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. 
 

Čestné členství:  

Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. 

Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. 

 
Aktuální přehled členů dostupný na www.aprcr.cz   
 

➢ Zástupci APRČR se pravidelně účastní 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“.  

 

➢ V souladu se Stanovami, proběhla 29. 11. 2021 Valná hromada členů APRČR, 

s ohledem na aktuální situaci s COVID 19, formou on-line. Prostřednictvím on-line bylo 

připojeno 11 členů. Současně byla podána a přijata zpráva Revizní komise, která 

nezjistila nedostatky v hospodaření spolku.   

 

2.3 . Sociálně aktivizační služba 

 

V rámci realizované Sociálně aktivizační služby (reg. č. 8611761) SAS pro osoby se zdravotním 

postižením získala APRČR podporu v rámci dotačního programu MPSV "Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2021" v rozsahu 2.278.000,- Kč, dále dotaci Ústeckého kraje 

v programu „Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační titul“ ve výši 30.600,- Kč a dotaci od 

Statutárního města Chomutova ve výši 100.000,- Kč v dotačním programu „Podpora 

stávajících subjektů poskytující sociální služby“. Na financování sociální služby byly v roce 2021 

použity také finanční prostředky projektu ESF ve výši 110.550,- Kč. Jednalo se o mzdový 

příspěvek v rámci projektu Lávka II, který podpořil zaměstnání účastnice projektu (osoby ve 3. 

stupni invalidity) na pozici pracovnice v sociální službě. 

 

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 2021 137 unicitních klientů -  osob s různou 

mírou zdravotního postižení v ekonomicky aktivním věku (18 – 64 let). 

 

http://www.aprcr.cz/
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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, regionální poskytovatelé sociálních služeb, zaměstnavatelé a další). 

 

 

2.4   Šíření osvěty v oblasti pracovní rehabilitace 
 

➢ Jednání v rámci projektu „Vývoj a pilotní ověření konceptu Pracovně rehabilitačního 

střediska“ s jednotlivými partnery a stakeholdery, jak na regionální úrovni, tak i mimo 

dané regiony. 

➢ Informování klientů sociální služby o nástroji pracovní rehabilitace (průběžně) 

➢ Článek v časopise MOSTY vydávaný Národní radou osob se zdravotním postižením 

➢ Příspěvek na téma pracovní rehabilitace na konferenci Technické univerzity Liberec – 

integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

➢ 16.9. – příspěvek na téma pracovní rehabilitace na mezinárodní konferenci pro inkluzi 

osob se speciálními vzdělávacími potřebami ICIPSEN  

➢ 23.9. – příspěvek na téma pracovní rehabilitace na mezinárodní konferenci Hradecké 

dny sociální práce  

➢ 21.10. – příspěvek na téma pracovní rehabilitace na mezinárodní konferenci "Nové 

trendy ve zdravotnických vědách 2021; Quo vadis zdravotnictví" v Ústí nad Labem 

➢ 28.10. – příspěvek na téma pracovní rehabilitace na XXXV. kongresu pracovního 

lékařství s mezinárodní účastí (Martin, SK) 

➢ Distribuce letáku a posteru (roll up) k pracovní rehabilitaci a činnosti APRČR (průběžně) 
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3. Programové zaměření pro rok 2022 schválené VH 29.11.2021 
 

- Pokračovat v pracích na projektu „Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně 
rehabilitačního střediska“, reg. č.: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504. 
 

- Realizovat a dokončit projekty LÁVKA II   č reg.. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015561 a 
Návrat osob se zdravotním postižením na trh práce reg. č. 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012421  
 

- Zpracovat záměr odloučit spolkovou činnost Asociace od projektové a sociální činnosti 
konané v rámci Asociace. Doporučenou formou je vytvořit souběžně 2 formy – spolek 
který se bude věnovat jen spolkové činnosti a podpoře členů spolku a zapsaný ústav 
zaměřený na sociální službu a projektová řešení. Svolat mimořádnou VH k realizaci 
tohoto záměru.          
   

- Poskytování sociální služby pro OZP 

- Osvěta v oblasti pracovní rehabilitace (publikační činnost, účast na konferencích a 

přednáškách) 
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4. Výsledek hospodaření v roce 2021 
 
 

 
V Chomutově, 31. 7. 2022 
 

 
PhDr. Jaroslav Dostál 

Předseda spolku 


