Zpravodaj projektu PREGNET
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8/2014

„Včasně
indikovaná a
kvalitně
zabezpečená
pracovní
rehabilitace by se
tak mohla stát i
dobrou prevencí
před získáním
statusu osoby se
zdravotním
postižením.“

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“.
Pracovní rehabilitace si klade za cíl, na
základě
vytvořených
postupů
a
s důrazem na individuální přístupke
zdravotně postiženým, zvýšit šance
jejich uplatnění na otevřeném trhu
práce. V rámci začleňování 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
zařízenía Úřad práce ČR, jako
koordinátor
a
zadavatel
celého
procesu.

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 PREGNETvzniká
regionální síť i ve zbývajících krajích ČR
a na podzim roku 2013 zde byla pilotně
ověřena její funkčnost.

Více se dočtete v
článku na str. 4

Účastníkem
pracovní
rehabilitace
mohou být tyto cílové skupiny:







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
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Aktuálně

 Veřejná

zakázka

projektu

PREGNET dospěla ke svému cíli.
 Byly

odevzdány

požadované
budou

dále

všechny

výstupy,

které

distribuovány

cílovým skupinám.
 Výstupy projektu budou i po
skončení

Mapa ergodiagnostických center v ČR

veřejné

zakázky

k dispozici na webové stránce
www.pracovnirehabilitace.cz

www.pracovnirehabilitace.cz
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Článek

Mgr. Iveta Vernerová

Závěrečné číslo měsíčního zpravodaje projektu PREGNET
přináší zhodnocení jeho průběhu a dosažených výstupů
z pohledu zástupce MSPV ČR - odborné garantky projektu
Mgr. Ivety Vernerové.

Odborná garantka
projektu PREGNET

Přestože lze pracovní rehabilitaci z hlediska právní úpravy považovat za nejuceleněji propracovanou oblast
rehabilitace, nebyla v posledních deseti letech ze strany osob se zdravotním postižením příliš využívána.
Snahou MPSV ČR bylo navázat na výsledky předcházejícího projektu Iniciativy Společenství EQUAL
Rehabilitace – aktivace – práce (zkr. RAP) a pomocí realizace projektu PREGNET podpořit rozvoj pracovní
rehabilitace v ČR vytvořením systému regionálních sítí spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace a zároveň
vytvořit podmínky pro jejich další fungování tak, aby se pracovní rehabilitace stala pro osoby se zdravotním
postižením dostupnou standardizovanou službou poskytovanou za účelem získání a udržení vhodného
zaměstnání. K tomu bylo zapotřebí nejen vytvoření tolik potřebného funkčního systému multioborové
spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace na regionálních úrovních a jeho následné pilotní odzkoušení, ale
především standardizace posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením pro potřeby
pracovní rehabilitace ve službách zaměstnanosti, proškolení pracovníků Úřadu práce ČR v této oblasti a
v neposlední řadě také metodická standardizace systému a postupů pracovní rehabilitace v praxi pro jeho
následnou plošnou realizaci v rámci ČR.
V tuto chvíli je projekt PREGNET ve svém závěru a my si můžeme položit otázku, zda se mu podařilo
prakticky přispět k rozvoji pracovní rehabilitace v ČR. Z pohledu odborného garanta projektu pokládám
dosažené výstupy za více než dostatečné a plně v souladu s nastavením projektu. Díky kvalitně odvedené
práci realizátora projektu byly vytvořeny základní regionální sítě spolupráce v kraji Libereckém, Plzeňském,
Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Vysočině, Jihomoravském a Zlínském a došlo k jejich
propojení s regionálními sítěmi ve zbývajících krajích vytvořených v rámci předcházejícího projektu RAP.
Z finančních prostředků projektu PREGNET se podařilo vybudovat 7 nových ergodiagnostických center,
která doplnila původní síť vytvořenou v rámci projektu RAP a v současné době tak ČR disponuje funkční sítí
celkem 13 ergodiagnostických center s krajským uspořádáním, připravenou pro partnerskou spolupráci s
Úřadem práce ČR zabezpečujícím pracovní rehabilitaci. V rámci projektu PREGNET se realizátorovi podařilo
v rámci pilotního ověření aktivně zapojit do spolupráce s hlavním partnerem projektu Úřadem práce ČR
v každém kraji také zaměstnavatele a organizace pracující s osobami se zdravotním postižením. Ke zvýšení
kvality poskytovaných služeb a standardizaci celého systému by měly následně přispět i dvě nově vzniklé
metodiky, a to Metodika standardů ergodiagnostiky pro účely hodnocení pracovního potenciálu osob se
zdravotním postižením, určená pro práci ergodiagnostických center, a Metodika standardů a postupů
pracovní rehabilitace v praxi, určená pro Úřad práce ČR.
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se potřebuje
uživit,
pr v oblasti pracovní rehabilitace zvyšuje šance na
Je nutné si uvědomit, že nejen zvyšování
kvality
služeb
pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením, ale že je také nutné nadále pracovat na odbourávání
bariér a stereotypů v přístupu zaměstnavatelů k těmto osobám a že sebelépe nastavený systém nebude
plně funkční bez dostatečné motivace osob se zdravotním postižením uplatnit se na trhu práce. Je také na
místě si neustále připomínat, že pracovní rehabilitace není určená pouze pro osoby se zdravotním
postižením, ale je dostupná i osobám, které jsou zdravotním postižením ohrožené, např. občanům na konci
léčebné fáze ve stabilizovaném zdravotním stavu. Včasně indikovaná a kvalitně zabezpečená pracovní
rehabilitace by se tak mohla stát i dobrou prevencí před získáním statusu osoby se zdravotním postižením.
Pro potenciální účastníky pracovní rehabilitace je velmi důležitá včasnost a dostupnost informací o
možnostech a přínosu pracovní rehabilitace, kterou je však zapotřebí zabezpečit s meziresortním přesahem.

Obrazně lze říci, že úspěšnou realizací projektu PREGNET byly položeny základní kameny pro fungování
pracovní rehabilitace jako komplexního nástroje politiky zaměstnanosti při začleňování osob s disabilitou na
trh práce. Projekt PREGNET vyznačil cestu, po které je však třeba jít dál a na dosažené výsledky navázat a
dále je rozvíjet. V současné chvíli mají vytvořené regionální sítě v pracovní rehabilitaci velký potenciál pro
nastavení vzájemné spolupráce. Předložené výstupy projektu mohou být do budoucna také podkladem
pro systémové změny a pro stanovení dalších kroků a opatření. Například organizační struktura Úřadu práce
ČR v současné podobě není zcela vyhovující pro potřeby realizace pracovní rehabilitace. Je však třeba
neustále pracovat na zdokonalování všech organizací, které se zabývají disabilitou. Aby pracovní
rehabilitace mohla nadále plnit lépe svůj účel, tedy pomoci osobám s disabilitou v integraci na trh práce, je
nezbytné, aby byla poskytována v souladu se základními principy rehabilitace, tj. aby byla pro občany
dostupná, aby byla poskytována včas a ve správnou dobu, aby harmonogram aktivit byl sestavován
individuálně „na míru“ po multidisciplinárním posouzení aktuálních funkčních schopností účastníka
pracovní rehabilitace ve vztahu k možnému pracovnímu uplatnění a aby si všichni aktéři procesu pracovní
rehabilitace poskytovali vzájemnou součinnost.

Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkovala realizátorům veřejné zakázky a členům Řídícího
expertního týmu za mimořádné pracovní nasazení a profesionalitu, se kterou k realizaci projektu PREGNET
po celou dobu přistupovali.
,
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