
 

* Pracovně rehabilitační střediska vznikla jako pilotní pracoviště v okresech Chomutov, Brno a Pardubice 

v rámci projektu ESF: „Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska“, reg. č.: 

CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504. Veškeré služby jsou hrazeny z prostředků ESF a státního rozpočtu 

ČR, jsou podmíněny zapojením do projektu a budou poskytovány pouze po dobu jeho realizace, tzn. 

nejpozději do 31.12.2022. 
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Vážená paní, vážený pane, 

dovolujeme si Vás oslovit jménem Asociace pracovní rehabilitace České republiky a obecně prospěšné 

společnosti AGAPO, která v Brně již řadu let pomáhá osobám se zdravotním postižením nalézt vhodné 

zaměstnání. Chtěli bychom Vám touto cestou nabídnout bezplatnou podporu při získání zaměstnání, které 

bude v souladu s vašimi možnostmi a zdravotním stavem.  

V letošním roce v Brně vzniklo pilotní Pracovně rehabilitační středisko*, které poskytuje ve spolupráci s ÚP 

ČR bezplatnou pomoc v rámci pracovní rehabilitace. Účast na vybraných aktivitách je zcela dobrovolná a svou 

účast můžete kdykoliv ukončit. Po dobu účasti na některých aktivitách, (např. přípravě k práci či rekvalifikaci) 

máte navíc nárok na čerpání finanční podpory. Hradíme také cestovné a další náklady, v případě, že za námi 

budete muset dojíždět a další náklady, pokud Vám vzniknou (např. lékařskou prohlídku).  

Využití pracovně rehabilitačních služeb není podmíněno předchozí evidencí na ÚP ČR. Všechny služby jsou 

zajišťovány našimi odbornými pracovníky (osobní a kariérový poradce, ergoterapeut) na výše uvedené adrese 

v centru Brna.  

Veškeré naše služby jsou zcela bezplatné.  

Pokud v tuto chvíli neuvažujete o nástupu do zaměstnání, nabízíme Vám možnost zapojení do výzkumu, jehož 

cílem je zvýšení kvality služeb v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se o vyplnění 

jednoduchého dotazníku. Zapojení do výzkumu je honorováno částkou 200,- Kč. Pro zapojení do výzkumu je 

nutné, abyste v současné době nepracoval(a) ani nestudoval(a) na denním studiu.  

V případě vašeho zájmu o nezávaznou schůzku nás prosím kontaktujte na výše uvedené adrese. Více 

informací naleznete na www.pracovnirehabilitace.cz  

S pozdravem  

 ………………………………………………………………………. 

 Ing. Jakub Purdjak 

ředitel AGAPO, o.p.s. 
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