Zpravodaj projektu PREGNET
Projekt měnil přístup
k osobám se zdravotním
postižením, prosazoval
nástroje posilující jejich
vlastní aktivizaci.
Proměňoval myšlení
zapojených subjektů i

Číslo 3
1/2014

Pracovní rehabilitace si klade za cíl, na
základě
vytvořených
postupů
a
s důrazem na individuální přístup ke
zdravotně postiženým, zvýšit šance
jejich uplatnění na otevřeném trhu
práce. V rámci začleňování osob se
zdravotním postižením (OZP) na trh
práce se prokázalo jako velmi efektivní,
pokud jednotlivé subjekty zajišťující
služby
účastníkům
pracovní
rehabilitace úzce spolupracují. Mezi
základní
pilíře
patří
především
zaměstnavatelé,
vzdělávací
a
poradenské organizace, zdravotnická
zařízení a Úřad práce ČR, jako
koordinátor
a
zadavatel
celého
procesu.

neboť přistupoval ke
zdravotně postiženým
jako ke zdravým lidem…

Úvodní slovo
Přibližně každý desátý občan České
republiky se potýká se zdravotním
postižením, které mu v různé míře
komplikuje vstup nebo dlouhodobé
udržení se na pracovním trhu. Od roku
2004 je zákonem zakotveno právo
těchto občanů požádat Úřad práce
ČR o pomoc při překonání této bariéry
prostřednictvím tzv. „pracovní rehabilitace“.

sebepojetí účastníků,

Účelem projektu PREGNET je navázat
na úspěšný projekt Rehabilitace –
aktivace – práce (2004 – 2008), který
pilotně ověřil funkčnost a přínos těchto
vazeb
v6
krajích
ČR.
V rámci
navazujícího projektu PREGNET vzniká
regionální síť i ve zbývajících krajích ČR,
jejíž
funkčnost
bude
projektem
v dalších 8 krajích ČR pilotně ověřena.

PhDr. Jaroslav Dostál,
více v článku na str. 4

Oprávněnými osobami pro účast v
pracovní rehabilitaci jsou:







osoba se zdravotním postižením
(uznaná ČSSZ)
osoba, která je uznána dočasně
práce neschopnou, a pracovní
rehabilitaci jí doporučil ošetřující
lékař
osoba, která v rámci kontrolní
lékařské prohlídky přestala být
invalidní a pracovní rehabilitaci jí
doporučila
okresní
správa
sociálního zabezpečení
osoba,
která
byla
orgánem
sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po
dobu 12 měsíců ode dne tohoto
posouzení

Systémový individuální projekt
MPSV ČR:
„Regionální sítě spolupráce v
pracovní rehabilitaci“
(zkr. PREGNET)
CZ.1.04/2.2.00/11.00008
Oblast podpory 2. 2 OP LZZ:
Modernizace institucí a zavedení
systému kvality služeb zaměstnanosti
a jejich rozvoj
www.pracovnirehabilitace.cz

y
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Představení ergodiagnostických pracovišť – FN OSTRAVA
Jedním s významných cílů projektu
PREGNET je vytvořit podmínky pro
naplňování jedné z forem pracovní
rehabilitace
–
ergodiagnostiky.
O účelu a smyslu ergodiagnostiky
jsme podrobně psali v minulém čísle.

Jako první Vám představujeme
ergodiagnostické pracoviště, které
vzniklo v Ostravě v rámci Kliniky
léčebné rehabilitace FN Ostrava
pod vedením přednostky MUDr.
Iriny Chmelové, PhD. MBA.

V následujících číslech bychom Vám
rádi představili jednotlivá pracoviště,
která byla nově vytvořena v rámci
projektu PREGNET a v těchto dnech
procházejí
pilotním
ověřením
funkčnosti
spolupráce
s dalšími
zapojenými subjekty.

Klinika
poskytuje
v
rámci
REHABILITAČNÍ
A
FYZIKÁLNÍ
MEDICÍNY
(RFM)
komplexní
diagnosticko-terapeutickou péči
pro širokou škálu onemocnění
všech věkových skupin.

V rámci projektu PREGNET byla
doplněna
stávající
síť
ergodiagnostických center (EDC) o 7
nových pracovišť:
1.

Klinika léčebné rehabilitace,
Fakultní nemocnice Ostrava

2.

Rehabilitační oddělení, Krajská
nemocnice Tomáše Bati Zlín

3.

Rehabilitační oddělení,
Fakultní nemocnice Brno

4.

Centrum léčebné rehabilitace,
Středomoravská nemocniční
a.s. o. z. Nemocnice Prostějov

5.

Oddělení léčebné
rehabilitace, Fakultní
nemocnice Plzeň

6.

Rehabilitační oddělení, Krajská
nemocnice Liberec, a.s.

7.

Rehabilitační oddělení
Nemocnice Třebíč, p.o.

V úzké spolupráci s ostatními
klinickými obory je tato péče
poskytována
v
indikovaných
případech
jednak
pacientům
hospitalizovaným
na
všech
klinikách a centrech FNO a v
případě
potřeby
intenzivní
komplexní péče disponuje klinika
lůžkovou částí s kapacitou 25 míst.
Lůžková kapacita není omezena
spádovou oblastí FNO. Ve většině
případů je péče poskytována
formou ambulantní v moderně
zrekonstruovaném traktu polikliniky
FNO.
Všechny součásti komplexní péče
(kinesioterapie,
ergoterapie,
fyzikální terapie) jsou poskytovány

týmem erudovaných pracovníků
(lékařů,
fyzioterapeutů,
ergoterapeutů). Pro specifické
okruhy
onemocnění
se
využívají nejmodernější
terapeutické metody a koncepty
(stavy po cévních mozkových
příhodách, pohybová terapie dětí,
terapie dysfunkce močových cest,
léčba
sterility
dle
Mojžíšové,
terapie
ruky
po
plastických
operacích, stavy po míšních lézích
aj.) Pro aplikaci fyzikální terapie má
klinika k dispozici nejmodernější
přístroje (laser, rázová vlna aj.).
V odpoledních
a
večerních
hodinách ambulantní část kliniky
nabízí, za platbu, široké spektrum
služeb
regeneračních
a
rekondičních.
Klinika léčebné rehabilitace je
akreditovaným pracovištěm pro
erudici lékařů v oboru RFM.
Pracovníci kliniky se podílejí na
pregraduální výchově studentů
Ostravské
univerzity.
Klinika
organizuje postgraduální kursy pro
fyzioterapeuty a ergoterapeuty z
celé ČR.

Setkání zástupců EDC FN Ostrava a KrP ÚP ČR Moravskoslezského kraje
kkkrajkraje
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Aktuálně
Od srpna 2013 byl připravován
dlouho očekávaný pilotní program
pro ověření spolupráce stávajících i
nově
vzniklých
subjektů
poskytujících
služby
v pracovní
rehabilitaci v 8 krajích ČR.
Aktuálně proběhlo:

Mapa krajů, kde probíhá realizace projektu PREGNET



Od 14. 10. do 13. 11. 2013 byl
realizován poradenský program
pro OZP, který pilotně ověřil
úroveň spolupráce subjektů
v pracovní rehabilitaci s cílem
nastavit efektivní fungování této
služby.



Do pilotního ověření bylo
zapojeno
96
účastníků
programu,
8
ergodiagnostických center, 30
zaměstnavatelů, 8 krajských
poboček
ÚP
ČR
a
9
poradenských a vzdělávacích
organizací.

Připravujeme


Regionální workshopy pro zaměstnavatele
z otevřeného pracovního trhu k tématu:
zaměstnávání OZP.



Evaluační semináře k pilotním programům
pracovní rehabilitace pro pracovníky
ergodiagnostických pracovišť, pracovníků
ÚP ČR a dalších spolupracujících subjektů.
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ROZHOVOR
Historie vzniku projektu
k pracovní rehabilitaci

RAP

a

jeho

vztah
PhDr. Jaroslav Dostál

V tomto čísle přestavujeme pana doktora Dostála, který stál u
zrodu významného systémového projektu Rehabilitace – aktivace
– práce, projektu který rozvinul základní myšlenku ucelené sítě
spolupracujících subjektů v pracovní rehabilitaci a pomohl
etablovat první ergodiagnostická pracoviště u nás. Tato iniciativa
je dále rozvíjena díky aktuálně probíhajícímu systémovému
projektu MPSV ČR PREGNET, který pomáhá rozvíjet sítě
spolupracujících subjektů v rámci celé České republiky a
současně pilotně ověřuje jejich funkčnost.

- Ředitel a jednatel
Vzdělávací společnosti
EDOST, s. r. o.
- Ředitel regionální sekce
Klubu personalistů ČR

Můžete nám prosím stručně popsat, jaké byly začátky Vašich snah o řešení situace osob se
zdravotním postižením usilující o návrat na trh práce?
K tématu integrace osob se zdravotním postižením na trh práce jsem se dostal vlastně náhodou. Na
úplném začátku byla velmi úzká spolupráce naší společnosti s místním Úřadem práce v Chomutově,
který byl nakloněn inovativním postupům v oblasti zaměstnání lidí se zdravotním postižením. To byl
tuším rok 1996 - 1998. V té době ještě žádné specializované poradenské programy pro OZP
neexistovaly. Podíleli jsme se v podstatě na jejich tvorbě a vývoji. Velmi záhy se ukázalo, že by bylo
vhodně zapojit do těchto programů další subjekty, především zdravotníky. A tak vznikl nápad vytvořit
základ pro dnešní model regionální sítě. Současně jsme si uvědomili, že zde zcela chybí možnost
diagnostiky fyzického (psycho-senzo-motorického) potenciálu uchazečů se zdravotním postižením.
V okamžiku, kdy se objevila výzva v rámci Inciativy Společenství Equal, věděli jsme, že nastal pravý
čas zkusit aplikovat tuto ideu do praxe.
Jak konkrétně projekt RAP vznikal?
Projekt Rehabilitace – Aktivace- Práce byl zaměřen na vytvoření podmínek pro integraci osob se
zdravotním postižením. Jeho strategickým cílem bylo navržení a ověření systémového řešení
pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce. Konkrétně projekt směřoval ke
zlepšení přístupů pro usnadnění návratu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením a k tvorbě
nových postupů umožňujících zaměstnání osob zdravotně postižených. Projekt v praxi propojil 5
odborných oblastí, které dosud fungovaly odděleně: zdravotnické organizace, poradenské a
vzdělávací organizace, úřady práce, osoby se zdravotním postižením a zaměstnavatele (odtud
pramení i název rozvojového partnerství PENTACOM). Projekt usiloval o zapojení všech subjektů,
které identifikoval jako odborně fundované, touto problematikou zaujaté či jinak zainteresované.
Celkově měl 40 partnerů z ČR (vzdělávací organizace, úřady práce, rehabilitační centra, NNO,
zaměstnavatelé, poradenské organizace, nemocnice, kliniky, rehabilitační centra) a zahraniční
partnery z Německa, Itálie, Irska, Polska, Slovinska a Rakouska.

Stránka 4

Leden 2014 ● Ročník 2, číslo 3 ● PREGNET ● 474 628 347

Co bylo výstupem projektu?
Výstupem projektu měl být státem využitelný systém (model) integrovaného systému práce se
zdravotně postiženými, což se nakonec z větší části opravdu podařilo. Důkazem je také aktuálně
probíhající projekt MPSV ČR - PREGNET, který přímo navazuje na výstupy projektu RAP.
Celkové pojetí projektu vycházelo z nového přístupu k práci s osobami se zdravotním postižením: na
tyto osoby bylo dříve převážně nahlíženo jako na „nemocné“. Sami postižení ve stávajícím systému
nebyli motivováni k hledání zaměstnání. Projekt měnil přístup k osobám se ZP: prosazoval nástroje
posilující jejich vlastní aktivizaci. Proměňoval myšlení zapojených subjektů i sebepojetí účastníků,
neboť přistupoval ke zdravotně postiženým jako ke zdravým lidem, kteří mají jen určité funkční
omezení. Výstupy informují zdravotně postižené o jejich možnostech, jak se mohou zaměstnat (kde a
za jakých podmínek mohou s ohledem na své omezení pracovat).
Mezi produkty lze jmenovat např. Metodiku pracovní rehabilitace v regionálních sítích spolupráce,
zvláště pak některé z jejích konceptů (kazuistická konference, regionální model spolupráce, pozitivní
rekomandace pracovních schopností), kterou převzalo MPSV ČR (SSZ). Tento materiál rovněž prošel
validačním řízením. Model kazuistické konference je využíván i partnerskými ÚP v praxi (např. ÚP v Ústí
n/L, Chomutov, Tábor, Písek, Hradec Králové). Metodika hodnocení funkčních činností a pracovních
schopností a Metodika psychosenzomotorického potenciálu pomohla jako mainstreamingový
nástroj konference pořádané společně s posudkovými lékaři. Ti se tak mohli seznámit s novým
principem hodnocení míry postižení. Všechny výstupy jsou dodnes dostupné na internetové adrese
rap/pracovnirehabilitace.cz.

Více informací
na

www.pracovni
rehabilitace.cz
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