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Koordinovaná rehabilitace nebo 

koordinace rehabilitace

Proces složený z léčebné rehabilitace,

psychologické podpory a dále sociální,

výchovné a pracovní rehabilitace.

Je to soubor opatření, směřujících k co

nejrychlejšímu začlenění jedince s postižením

zdraví, nemocí, úrazem nebo vrozenou vadou.

Cílem je zajištění aktivního společenského

života a zaměstnávání, nejlépe do obou složek

a nebo možnost aktivizace jedince, v případě

vyššího věku.



Základní principy

Základními principy jsou včasnost,

komplexnost, návaznost a koordinovanost,

dostupnost a individuální přístup,

multidisciplinární posuzování a součinnost.

Koordinace rehabilitace je soubor odborných

činností, jejichž cílem je poskytovat pomoc

osobám se zdravotním postižením ke

zmírnění důsledků jejich zdravotního postižení a

k podpoře možnosti jejich pracovního a

sociálního začlenění.



Cílová skupina

• a) osoby dočasně práce neschopné

• b) osoby invalidní nebo které přestaly být 

invalidní

• c) osoby zdravotně znevýhodněné

• d) osoby závislé na péči jiné fyzické osoby ve 

stupni I až IV

• e) děti, žáci a studenti, kteří mají zvláštní 

vzdělávací potřeby



Věcné řešení 

• Založené na základním poznatku, že lidem, kteří se ocitnou v 

nové situaci po úraze nebo nemoci je poskytnuta akutní 

zdravotní péče a léčebná rehabilitace, ale není zajištěn včasný 

přechod do sociální nebo pracovní rehabilitace, pokud vůbec a 

není zajištěn včasný přechod potřebných informací. 

• Založená na poznatku, že lidé, kteří mají zdravotní obtíže, které 

omezují jejich schopnost práce, nemají možnost podpory a rady. 

• Návrh na vznik koordinátora - poradce, který provede

potřebnou osobu procesem od rehabilitace léčebné k rehabilitaci

pracovní nebo sociální nebo poradí a vyjedná v případě druhém

potřebná opatření (úprava pracoviště, změna režimu práce,

úvazku apod.)



Věcné řešení

Popsán proces, určení hlavních aktérů a popis nositelů 

procesu.

Proces: 

od počátku úrazu, nemoci nebo vrozené vady

prostřednictvím plánu podpory do předání poradci pro

pracovní rehabilitaci nebo začlenění do sociální

rehabilitace,

v případě dítěte do vybrání vhodné přípravy na budoucí 

povolání a následně předání poradci pro pracovní 

rehabilitaci.



Věcné řešení

Hlavní aktéři: 

• Osoby, které potřebují koordinaci rehabilitace

• Poskytovatelé zdravotní péče, sociální rehabilitace, 

pracovní rehabilitace, zaměstnavatelé

Nositelé koordinace procesu:

Koordinátor rehabilitace

Poradce pro pracovní rehabilitaci



Věcné řešení

Působnost v oblasti koordinace rehabilitace 

svěřena: 

• ČSSZ, OSSZ

Projednávané alternativy:

• Úřad práce ČR, krajské úřady



Proces koordinace rehabilitace
Koordinátor rehabilitace- zdravotnický pracovník, 

nelékařské povolání:

• Zjištění potřebnosti koordinace (DPN, ošetřující lékař, 

pedagogické centrum, lékař pracovně lékařských služeb, LPS, 

sám klient)

• Vypracování plánu ve spolupráci všech aktérů

• Odsouhlasení plánu klientem, zahájení a průběh

• Ergodiagnostika a přechod do sociální nebo pracovní rehabilitace 

či zahájení vzdělávání 

• Další koordinace s poradcem s poradcem pro pracovní 

rehabilitaci

• Vyhodnocení plánu, jeho účinnosti a výsledku



Věcné řešení - zásady

Každá osoba má právo na poskytnutí základního 

poradenství o možnostech rehabilitace. 

• Koordinace rehabilitace se neposkytuje, pokud se 

prokáže, že:

• a) nejde o OZP,

• b) OZP s tím nesouhlasí, 

• c) zdravotní stav nebo individuální léčebný postup 

stanovený poskytovatelem zdravotních služeb 

neumožňují OZP poskytovat koordinaci rehabilitace.



Věcné řešení

• Vyhledávání osob se zdravotním postižením

s potřebou koordinace rehabilitace poskytovateli

zdravotních služeb, specifických zdravotních služeb,

Úřadem práce ČR, LPS, poskytovateli sociální

rehabilitace a školskými poradenskými zařízeními

• Vydání doporučení ke koordinaci rehabilitace

• Koordinace rehabilitace na žádost osoby se 

zdravotním postižením

• Působnost Úřadu práce ČR v oblasti koordinace 

rehabilitace



Věcné řešení

Zařazování osob se zdravotním postižením na: 

• pracovní rehabilitaci 

• na sociální rehabilitaci 

Součinnost při provádění koordinace rehabilitace:

• poskytovatele sociální rehabilitace 

• zaměstnavatele osoby se zdravotním postižením

• školského poradenského zařízení, speciálně 

pedagogického centra



Věcné řešení

• Plán podpory je návrh opatření na řešení 

rehabilitačních potřeb OZP zpracovaný s cílem 

poskytnout ÚP ČR a poskytovatelům sociální 

rehabilitace podklady pro poskytování cílených služeb 

v souladu s potřebami jednotlivých OZP. 

• Plán podpory se sestavuje v součinnosti s OZP a 

s poskytovatelem zdravotních služeb, pracovně 

lékařských služeb, poskytovatelem sociálních služeb, 

školského poradenského zařízení, ÚP ČR nebo 

zaměstnavatelem OZP. 



Věcné řešení

• Vymezení rolí, práv  a povinností  v procesu 

koordinace rehabilitace:

poskytovatelů zdravotních služeb, specifických 

zdravotních služeb, zaměstnavatelů, poskytovatelů 

sociální rehabilitace, samotných osob se zdravotním 

postižením 

• Sdělování údajů, podání, informační systému

• Přestupky, mlčenlivost

• Účinnost 



Podpora návrhu

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby 

se zdravotním postižením na období 2015 – 2020

(dále jen „NAP“), který přijala vláda České republiky 

usnesením č. 385 ze dne 25. května 2015, v kapitole 4. 

12. uvádí cíl „Nastavit podmínky a pravidla pro 

koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením“ 

a v bodě 12. 1. opatření „Vypracovat právní úpravu 

zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího 

financování“, kdy gestorství stanovuje Ministerstvu práce 

a sociálních věcí a spolugestorství Ministerstvu 

zdravotnictví, Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy a Ministerstvu financí. 



Další proces

Schválení  návrhu věcného řešení - PV dne 21. září 

2017

Zařazení návrhu věcného záměru zákona o koordinaci 

rehabilitace  do plánu legislativních prací vlády ČR na 

rok 2018 

Návrh věcného záměru zákona  o koordinaci 

rehabilitace předložit:

PV MPSV do  31.5. 2018  a    do  30. 9. 2018   vládě ČR 

Předložení paragrafového znění do 30. 5. 2019  ???



Děkuji za pozornost


