
 

10 let zkušeností s pracovní rehabilitací v ČR

V červnu 2014 proběhla v Olomouci závěrečná konference projektu PREGNET , které se zúčastnilo celkem 204
účastníků,  zástupců odborné veřejnosti z řad pracovníků Úřadů práce ČR,  zástupců vládních a nevládních
organizací podporující integraci OZP včetně zástupců MPSV ČR, zdravotnických pracovníků a zaměstnavatelů
osob  se  zdravotním postižením.  Zúčastnili  se  i  zástupci  SČMVD,  který  přímo i  nepřímo podporuje  vznik
systému,  založeného  na  identifikaci  a  diagnostice  pracovního  potenciálu,  cílené  pracovní  rehabilitaci  a
podpoře začlenění zdravotně postižených do zaměstnání.    

Více informací na www.pracovnirehabilitace.cz 

V roce  2004  vstoupil  v platnost  nový  zákon  o  zaměstnanosti,  který  v ČR  nastavil  legislativní  podmínky  pro
realizaci pracovní rehabilitace, která je stěžejním nástrojem pro integraci osob se zdravotním postižením (OZP)
na trh práce. 

V průběhu  uplynulých  10  let  se  pracovní  rehabilitace  postupně  dostala  do praxe  Úřadů  práce  ČR,  který  ji
zajišťuje. O účast v ní může požádat kterýkoliv občan ČR se zdravotním postižením, který se potýká s bariérami
při  vstupu na pracovní  trh. Účast  v pracovní  rehabilitaci  se netýká primárně pouze evidovaných uchazečů o
zaměstnání, ale všech osob, které jsou tímto zákonem vymezeny jako oprávněné podat si žádost, tedy i osoby
zdravotním postižením ohrožené.

Praktická  realizace  pracovní  rehabilitace  však  v minulosti  narážela  na  řadu  překážek,  což  se  dosud  odráží
v nízkém  počtu  klientů  této  služby.  Hlavním  systémovým  nedostatkem  tohoto  procesu  byla  chybějící  síť
lokálních poskytovatelů příslušných služeb a nastavení jejich spolupráce s Úřadem práce ČR. Zcela například
chyběla  specializovaná  zdravotnická  zařízení  zajišťující  jednu  z významných  forem  pracovní  rehabilitace  –
ergodiagnostické  vyšetření,  jehož  cílem  je  identifikovat  aktuální  pracovní  potenciál  klientů  z
komplexního pohledu jejich psychosenzomotorických předpokladů.  

Tyto nedostatky se pokusil v letech 2004 – 2008 odstranit projekt Iniciativy Společenství EQUAL  „Rehabilitace –
aktivace  –  práce“  (zkr.RAP),  kdy  byly  pilotně  ověřeny  možnosti  spolupráce  sítě  poskytovatelů  pracovní
rehabilitace ve vybraných krajích a podpořen vznik prvních 6 Ergodiagnostických center. Ministerstvo práce a
sociálních  věcí  ČR  vyhodnotilo  tyto  snahy  jako  účelné  a  proto  v roce  2012  zahájilo  realizaci  vlastního
systémového  individuálního  projektu  s názvem:  „Regionální  sítě  spolupráce  v pracovní  rehabilitaci“  (zkr.
PREGNET),  jehož  realizace  končí  31.  srpna  2014.  V rámci  projektu  se  podařilo  rozšířit  funkční  síť  na  13
ergodiagnostických pracovišť,  které  jsou aktuálně  schopny  zabezpečit  služby  ergodiagnostiky  pro  klienty  ze
všech  krajů  ČR.  Současně  bylo  pro  ÚP  ČR  v cílených  krajích  projektu  podpořeno  vytvoření  sítě  dalších
spolupracujících organizací, které jsou připraveny poskytovat kvalitní služby směřující k podpoře integrace OZP
na trh práce. 

http://www.pracovnirehabilitace.cz/
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