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Konference: „Pracovní rehabilitace a její další rozvoj v kontextu 

ucelené rehabilitace“ 
 

Asociace pracovní rehabilitace ČR (APRČR) zorganizovala v Praze dne 7. 4. 2016 odbornou 

konferenci na téma: „Pracovní rehabilitace a její další rozvoj v kontextu ucelené 

rehabilitace“. Na konferenci vystoupila řada zajímavých hostů z různých oblastí rehabilitace a 

profesních oblastí spojených s integrací osob s disabilitou do společnosti a na trh práce. 

Současně byla příležitost se podrobně seznámit s připravovanými aktivitami, cíli a vizemi 

APRČR (nejen) pro tento rok. 

 

Důvodem pro založení Asociace je sdružovat poskytovatele služeb pro OZP v oblasti pracovní 

rehabilitace (PR) s cílem prezentovat jejich potřeby ve vztahu k veřejné správě, podněcovat 

vzájemnou výměnu zkušeností a rozvíjet regionální sítě spolupráce a profesionalitu jejich 

členů. Hlavním cílem APRČR je podporovat a rozvíjet PR jako multidisciplinární přístup, který je 

součástí uceleného procesu rehabilitace. Podrobný obsah naší činnosti je uveden ve 

stanovách organizace.  

 

Na webových stránkách Asociace (www.aprcr.cz) jsou soustředěny a průběžně 

aktualizovány veškeré informace z oblasti pracovní rehabilitace a činnosti Asociace. Webové 

stránky umožňují registrovaným účastníkům vstup do diskusního fóra, které může sloužit jako 

platforma pro vzájemné sdílení a výměnu zkušeností mezi členy Asociace. 

 

Díky dlouholetým snahám řady spolupracujících aktérů se v této oblasti postupně daří 

dosahovat dílčích úspěchů (např. vznik 13 ergodiagnostických pracovišť, validace metodik 

pro realizaci PR ze strany MPSV ČR, nastavení metodického řízení PR ze strany GŘ ÚP ČR, 

vymezování pozic koordinátorů/poradců v oblasti PR na ÚP ČR a další systémové kroky). 

 

V průběhu tohoto roku Asociace plánuje: 

       1) Setkání (semináře, workshopy) zástupců regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci v 

regionech 

       2) Sérii akreditovaných kurzů MPSV ČR pro soc. pracovníky (pracovníky v sociálních službách) 

a úředníky st. správy, kteří pracují s cílovou skupinou OZP:  

       Realizace pracovní rehabilitace v návaznosti na sociální služby. (8 hodin) 

       Práce s výstupy ergodiagnostiky pro sociální pracovníky (8 hodin) 

       3) Další jednání se zástupci MPSV ČR, GŘ ÚP ČR, ČSSZ, MZ ČR, zaměstnavatelů a dalších 

subjektů s cílem prosazovat včasnost, prostupnost, koordinovanost a spolupráci všech 

relevantních subjektů v oblasti (pracovní) rehabilitace 

 

V Praze, 7.4.2016 

 

 

http://www.aprcr.cz/

