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Obsah a struktura prezentace
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Obecně k pracovní rehabilitaci…
Vymezení projektu PREGNET
Obsah veřejné zakázky projektu PREGNET
Pracovní rehabilitace a podporované
zaměstnávání
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Legislativní vymezení
pracovní rehabilitace
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
§ 69 – § 74
Vyhláška č. 518/2004 Sb.
§1-§5
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Pracovní rehabilitace …
• … je souvislá činnost zaměřená na získání a
udržení vhodného zaměstnání OZP
• … zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce ČR
místně příslušné podle bydliště OZP (na základě
jeho žádosti) ve spolupráci s pracovně
rehabilitačními středisky nebo mohou na základě
písemné dohody pověřit jejím zabezpečením jinou
právnickou nebo fyzickou osobu; hradí náklady s ní
spojené.
• Osoby se zdravotním postižením mají právo na
pracovní rehabilitaci.
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Projekt „Regionální sítě spolupráce v
pracovní rehabilitaci“
• Oficiální zkrácený název: PREGNET
Číslo projektu: IP CZ.1.04/2.2.00/11.00008

• Systémový individuální projekt realizovaný v rámci Oblasti
podpory 2. 2 OP LZZ:
– Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti
a jejich rozvoj

• Zadavatel projektu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Navazuje na projekt Iniciativy Společenství EQUAL
„Rehabilitace – Aktivace - Práce“
• realizovaný v letech 2006 – 2008
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Účel a cíle projektu PREGNET
Účel projektu
• podpora rozvoje pracovní rehabilitace v ČR, která je
komplexním nástrojem APZ při začlenění OZP na trh práce
Cíle projektu
• vybudování regionálních sítí spolupráce v pracovní rehabilitaci
• změna systému posuzování zdravotního stavu OZP v oblasti
zaměstnanosti
– vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a
zdraví (ICF) Světové zdravotnické organizace
– systém využívá moderních ergodiagnostických testovacích metod
hodnocení funkčních činností a pracovního potenciálu OZP
– stanovení toho, jaké pracovní činnosti může OZP vykonávat, případně v
jaké oblasti je možno se dále profesně vzdělávat a rozvíjet
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Veřejná zakázka (VZ) v rámci projektu
PREGNET
• Dodavatel veřejné zakázky na poskytování
služeb vyplývajících z náplně projektu PREGNET:
Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.
• Doba realizace veřejné zakázky:
únor 2012 - srpen 2014
• 3 subdodavatelé VZ
• Obsahová náplň
– 8 klíčových aktivit (KA1 – KA8)
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Subdodavatelé veřejné zakázky
• Svaz Českých a Moravských výrobních družstev
– Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli OZP
• Ing. Karel Rychtář

• Klinika rehabilitačního lékařství 1.LK UK Praha
– Odborný garant:
• přednostka kliniky Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

– Koordinátor spolupráce se zdravotnickými zařízeními
• Mgr. Štěpánka Kozlerová

• S-COMP Centre CZ s.r.o
– Koordinátor regionálních sítí
• RNDr. Karel Vyhnal
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KA1: Vytipování partnerů pro vytvoření regionální sítě
a ustanovení regionální sítě spolupracujících subjektů v
pracovní rehabilitaci, kt. se budou podílet na řešení
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve
zbývajících 8 krajích
vytipování a zapojení vhodných subjektů v každém kraji
• Krajské pobočky ÚP ČR
• poradenské a vzdělávací organizace ze ziskového i
neziskového sektoru
• zdravotně rehabilitační zařízení
• organizace se zkušeností v oblasti integrace OZP na TP
• zaměstnavatelé OZP v každém kraji
• vznik 8 regionálních kontaktních center (Regionální
koordinátoři)
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KA2: Dopracování (aktualizace) metodik
standardů pro ergodiagnostiku a postupů PR

Doplnění a aktualizace metodik vytvořených
projektem RAP pro plošné užití v celé ČR
Vytvoření 2 metodik:

• Metodika standardů ergodiagnostiky pro účely hodnocení
pracovního potenciálu OZP
• Metodika standardů a postupů pracovní rehabilitace v praxi.
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KA3: Semináře/odborná příprava pro hodnocení funkčního
potenciálu dle ICF – Mezinárodní klasifikace funkčních
schopností, disability a zdraví pro partnery KrP ÚP ČR (vč. Lékařů
LPS a rehab.centra)

Cíl: Podpora využívání metodiky ICF
• Dle Sdělení ČSÚ č. 431/2009 (platnost od 1.7. 2010)
– „Klasifikaci MKF je povinen používat každý ošetřující lékař
(zdravotnické zařízení), pokud u pacienta zjistí zdravotní
stav (diagnózu) s určitým stupněm disability, která bude
dlouhodobého nebo trvalého charakteru.“

• Certifikovaný vzdělávací program pro ICF
• odborná garance: Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

• 32 seminářů pro minimálně 240 expertů ze
zdravotnických zařízení, lékařů posudkové služby a
ostatních odborníků z oblasti PR.
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KA4: Materiální zajištění
ergodiagnostických center
• východisko práce centra - Metodika standardů
ergodiagnostiky pro účely hodnocení
pracovního potenciálu OZP
• rámci VZ bude vybudováno a materiálně
vybaveno 7 ergodiagnostických center (EDC)
• EDC = zpravidla rehabilitační oddělení velkých
nemocnic (Krajských či Fakultních)
• zkompletuje síť již vytvořenou projektem RAP
(6 zařízení)
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KA5: Semináře/odborná příprava kontaktních
pracovišť krajských poboček ÚP ČR pro zavádění
standardních postupů pracovní rehabilitace
Cíl: Podpora četnějšího využívání pracovní rehabilitace Úřady
práce ČR jako významného nástroje APZ při začleňování OZP na
trh práce.
• Vzdělávací program o 4 teoreticko praktických seminářích
– východiskem Metodika standardů a postupů pracovní
rehabilitace v praxi.
• 32 seminářů pro 240 odborných pracovníků kontaktních
pracovišť KrP ÚP ČR a zprostředkovatelů.
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KA6: Pilotní ověření funkčnosti spolupráce
subjektů v pracovní rehabilitaci v 8 krajích
ČR
• ověření metodických postupů v praxi
• ověření funkčnosti vazeb a spolupráce mezi
subjekty zapojenými do regionální sítě a
životaschopnost těchto vazeb i po ukončení
projektu (udržitelnost).
• realizace dle „Metodiky k realizaci poradenských
programů pro osoby se zdravotním postižením.“
(vytvořeno v rámci projektu EQUAL RAP)
– 4 části (Poradenský program; Ergodiagnostika; Bilanční
diagnostika; Kazuistická konference)
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Regiony doplňující síť
PR v ČR:
8 krajů
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Liberecký kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský k.

• 8 poradenských programů (á kraj)
– pro 12 účastníků v každém kraji –
celkem 96 osob (OZP).
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KA7: Individuální práce s vybranými
zaměstnavateli s cílem řešení specifických
potřeb zaměstnání OZP v daných organizacích
• zjišťování konkrétních potřeb a možností zaměstnavatelů v daném
regionu při zaměstnávání OZP.
• prostřednictvím cílené publicity oslovováni další zaměstnavatelé
s potenciálem zaměstnat OZP (např. burza práce)
• poradenství pro zaměstnavatele při vyhledávání vhodných pracovních
míst pro OZP (ergonomie),
• poradenství při zařazování OZP na konkrétní pracovní místa (poradenský
program, exkurze na pracovištích).
• Postup dle metodik z EQUAL RAP:
– Metodika zajišťování potřeb zaměstnavatelů v obl. zaměstnávání OZP
– Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli
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KA8: Publicita veřejné zakázky
Nástroje publicity:
Internet. stránky – www.pracovnirehabilitace.cz
Public relation v tisku
Letáky a plakáty
Workshopy pro odborníky a cílovou skupinu
Informační materiály pro veřejnost
Propagační a prezentační předměty
Označení míst realizace projektu
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Formy pracovní rehabilitace
• poradenská činnost zaměřená na volbu povolání, volbu
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost
• teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost
– příprava k práci
– příprava na budoucí povolání
– specializované rekvalifikační kurzy

• činnost zaměřená na zprostředkování zaměstnání, udržení a
změnu zaměstnání nebo změnu povolání
• vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo
jiné výdělečné činnosti

Podporované zaměstnávání (PZ)
• hlavní cíle PZ je umožnit lidem z cílové skupiny získat
a zachovat si vhodné zaměstnání na otevřeném trhu
práce.
• PZ jako „forma“ pracovní rehabilitace:
– poradenská činnost
– příprava k práci
– udržení a změna zaměstnání nebo změna povolání
– vytváření vhodných podmínek pro výkon
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti
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Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o.

Vzdělávání
dospělých

Psychologické
služby

Personální
agentura

Poradenství
v oblasti
dotací

Technologický park
Cihlářská 4132
43003 Chomutov
edost@edost.cz
tel.: 474 628 347
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
OTÁZKY, DISKUZE
Mgr. Patrik Rücker
Administrátor a koordinátor VZ projektu PREGNET; hlavní kontaktní osoba VZ
Kontaktní údaje:
Vzdělávací společnost EDOST s.r.o., Cihlářská 4132 , Chomutov , PSČ 43003
E-MAIL: p.rucker@edost.cz GSM: 776 032 743 TEL.: 474 628 347
www.edost.cz - www.edost.cz/rap - www.pracovnirehabilitace.cz
22

