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OSOBA S DISABILITOU

Disabilita dle ICF (MKF)

- snížení funkčních schopností na
úrovni těla, jedince nebo
společnosti, která vzniká, když se
občan se svým zdravotním stavem
(zdravotní kondicí) setkává s
bariérami prostředí. U stejné
diagnózy mohou být u různých
osob odlišné…

Osoba s 
disabilitou

Osoby, které mají

- individuální potřeby

- specifické bariéry

- jedinečné možnosti

- unikátní způsob řešení 

- cca 10% světové populace



REHABILITACE
 vzájemně provázaný, 
koordinovaný a cílený 
proces

 včasná návaznost 
jednotlivých složek 
rehabilitace

 zapojení osob se 
zdravotním postižením do 
všech obvyklých 
společenských aktivit s 
maximálním důrazem na 
jejich pracovní začlenění. 

Prof. Pfeiffer, 2014

Osoba s 
disabilitou

Principy:
 Včasnost

 Dostupnost

 Komplexnost,    návaznost,    a 
koordinovanost

 Individuální přístup

 Multidisciplinární posouzení

 Součinnost



ZDRAVOTNICTVÍ

Osoba s 
disabilitou

MZ ČR

Nemocnice

Rehabilitační ústavy / 
zařízení

Zdr. Pojišťovny

Nestátní zdravotnická 
zařízení

Ošetřující lékaři

Pracovní lékaři

Rehabilitační lékaři

Ergoterapeuté

Fyzioterapeuté

Sociální pracovníci

Další zdravotnický a 
nezdravotnický 
personál



SOCIÁLNÍ SLUŽBY

MPSV ČR

Sociální odbory 
měst/krajů

Příspěvkové 
organizace

Neziskové organizace 

Ústavní zařízení

Osoba s 
disabilitou

Registrovaní poskytovatelé 
sociálních služeb podle zákona o 
sociálních službách (108/2006 
Sb.)

(§70) Sociální  rehabilitace

Sociální poradenství



VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

Vzdělávací a 
poradenské 
organizace

Svazy a sdružení OZP

Národní rada 
zdravotně postižených 
ČR

…

Osoba s 
disabilitou

MŠMT ČR

Veřejné a soukromé ZŠ, 
SŠ, VŠ školy

Specializační školy

Pedagogicko –
psychologické poradny 



ZAMĚSTNANOST

MPSV ČR

GŘ ÚP ČR

Úřad práce ČR

Pracovní rehabilitace 
v souladu s § 69 ZoZ

Osoba s 
disabilitou

Agentury práce

Agentury 
podporovaného 
zaměstnávání

Nadační fond 
zaměstnávání OZP

….



STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
MPSV ČR

GŘ ÚP ČR

ÚP ČR

Osoba s 
disabilitou

Česká správa 
sociálního zabezpečení

Okresní správy 
sociálního zabezpečení

Lékaři posudkové 
služby



ZAMĚSTNAVATELÉ

MPO ČR

Zaměstnavatelé

Odborové organizace 
(ČMKOS)

Svaz průmyslu

Osoba s 
disabilitou

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených 
ČR

Svaz Českých a 
Moravských výrobních 
družstev

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 

….



AKTUÁLNÍ STAV REHABILITACE V ČR

Od roku 1999 
snaha o legislativní 
ukotvení konceptu 
ucelené 
rehabilitace. 

Do dnešního dne 
neexistuje Zákon o 
rehabilitaci. 

Osoba s 
disabilitou

Přetrvávající izolovanost 
dostupných nástrojů 
podpory, neinformovanost

Vzájemné soupeření, 
kompetenční spory, 
resortismus, 
nespolupráce…

Chybějící včasnost, 
prostupnost, 
koordinovanost a 
součinnost!



CÍL - UCELENÁ REHABILITACE



REGIONÁLNÍ SÍŤ SPOLUPRÁCE - RAP

Zdravotně 
rehab. 

instituce

OSSZ

Krajské úřady

Vzdělávací/
poradenská 
organizace

Zaměstnavatel



WWW.PRACOVNIREHABILITACE.CZ



ÚSPĚCHY

 vytvoření, vybavení a proškolení personálu 13 ergodiagnostických pracovišť pro 
posuzování funkčního psycho-senzo-motorického potenciálu OZP pro účely služeb 
zaměstnanosti

 od letošního roku zavedena úhrada za ergodignostické vyšetření do úhradové 
vyhlášky MZ ČR

 vytvoření a nastavení jednotných metodických postupů pro realizaci PR v praxi 

 personální zajištění PR na úrovni ÚP ČR (metodik – koordinátor – poradce) 



VIZE, CÍLE A ČINNOST APRCR

- Podporovat a rozvíjet PR jako součást uceleného a prostupného systému v 
souladu se základními principy rehabilitace

- Podporovat kvalitu služeb v PR

- Sdílet a podněcovat inovativní řešení při realizaci pr. rehabilitace (příklady 
dobré praxe, přenos zkušeností ze zahraničí)

- Vytvářet podmínky pro spolupráci všech subjektů 

- Šířit osvětu a maximální informovanost 



VČASNOST

 Zahájení PR již v procesu léčby, zapojení OSSZ, osvěta mezi ošetřujícími lékaři, 
návaznost a prostupnost se systémem sociálních služeb

 Informovanost - mezi poskytovateli, zadavateli, klienty PR 

- odborné konference

- akreditované vzdělávací kurzy (akreditace MPSV ČR) 

- poradenství, supervize

- publicita, informační kampaň, osvěta

- jednání se zástupci státní správy a samosprávy



DOSTUPNOST

– katalog služeb (poskytovatelů) v pracovní rehabilitaci

- veřejně přístupná interaktivní mapa poskytovatelů

- návazné služby v regionu

- financování aktivit – příspěvky, projekty EU (OPZ, 

Erasmus+…)



KOMPLEXNOST, NÁVAZNOST, KOORDINOVANOST, 
SOUČINNOST

Spolupráce všech aktérů rehabilitačního procesu

– regionální sítě spolupráce na úrovni okresů (ORP) – RRS = OPZ

- odborné sekce / pracovní skupiny

- APRCR jako platforma pro sdílení informací 



ČLENOVÉ APRČR 

Agapo o.p.s.

Agentura Pondělí, z. s.

Archa 777, z. s. – centrum přátelské celé rodině

Arkadie, o. p. s

Aspekt, z. s.

Centrum služeb Centrum služeb postiženým Zlín, 
o.p.s. (HORIZONT)

Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.

Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí

Internet Poradna, z.s.

Liga vozíčkářů Brno, z.s.

PROHANDICAP, z. s.

RETTE – Ústav vzdělávání a podpory v sociálních 
službách, o. p. s.

Rytmus Benešov, o. p. s.

Rytmus Liberec, o. p. s.

Sociální agentura, o. p. s.

Světlo Kadaň, z. s.

Šance na vzdělávání, o. p. s.

Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o.

ZAHRADA 2000 z. s.



WWW.APRCR.CZ





DĚKUJI ZA POZORNOST
Mgr. Petr Džambasov

www.aprcr.cz


