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Úvodní řeč
Vážené dámy a pánové,

jsem rád, že Poslanecká sněmovna hostí konferenci právě na toto téma. Jde o téma apolitické, o kterém by měla být snadná shoda napříč politickými stranami. 
Starost o zdravotně postižené spoluobčany by měla být samozřejmě součástí kultury, do které chceme patřit. Bohužel to ale vždycky není tak jednoduché. 
Tuto oblast často odsouvají na druhou kolej jiné priority. 

Máme sice kvalitní zdravotnictví, sociální služby fungují na vysoké úrovni, ve školství jsme pokročili s inkluzí. Notné zásluhy na tom má i stávající vláda. Přesto 
jsou rezervy v tom, jak sou osoby se zdravotním postižením začleňovány do společnosti. Situace se sice mění, ale stále si nejsem jistý, zda vše funguje, jak 
má. Někdy mám pocit, že příliš často sklouzáváme k tomu, že osobu zdravotně postiženou odsoudíme k invaliditě. Říkám schválně odsoudíme. 

 Rozhodně bych si nepřál, aby byli všichni za jakýchkoliv okolností vraceni do pracovního procesu, jakmile se trochu zotaví. Rozhodně by to nemělo mít negativní 
následek na jejich zdravotní stav. To v žádném případě. Ale na druhou stranu vyčlenění ze společnosti, definitivní ztráta zaměstnání, příslovečné zalomení 
hole nad člověkem, to považuji rovněž za velmi chybné. Rozumím tomu, že to může mít fatální následky na psychiku dotyčného člověka. Je to o motivaci. 
Pokud člověk nevidí cíl, příklad, příležitost, nemá vizi, tak přirozeně propadá pasivitě. Práce, zaměstnání, ekonomická aktivita osvobozuje postiženého 
člověka ze závislosti na ostatních.

Společnost se mění, rovná práva a příležitosti ctíme už automaticky  mnoha ohledech, stejně jako rostoucí požadavky a nároky na kvalitu života. Mělo by to být 
samozřejmostí i u občanů se zdravotním postižením. 

Co se s tím vším dá dělat, Myslím, že stát může pomoci ve dvou rovinách. Jednak je potřeba zefektivnit proces rehabilitace a následné plné integrace do 
společnosti. To je společenský problém. Vyžaduje zapojení zdravotního systému a vytvoření motivujících podmínek po možné zaměstnavatele Jsem rád, že 
se zde posouváme. Některé změn zákona o zaměstnanosti již mají podobu legislativních návrh a věřím, že v dohledné době přijdou do Sněmovny. Druhou 
rodinou je pak nastavení důchodového systému, aby byl k navracení zdravotně postižených do pracovního procesu maximálně vstřícný. Ve výsledku to může 
kromě pozitivního dopadu na pacienta znamenat i finanční úsporu pro samotný důchodový systém. 

Vím, že jde o věc velmi obtížnou a citlivou Závisí na mnoha faktorech- roli hraje věk pacienta, druh postižení, rozsah, jeho psychická stránka. Přestože mám 
osobní zkušenost s osobami se zdravotním postižením a do jisté míry rozumím jejich problémům, jsem si vědom, že jde o ryze odbornou oblast. A to je vaše 
parketa. 

Věřím, že na této konferenci zazní podnětné návrhy, jak situaci ještě zlepšit, Také věřím, že tyto návrhy brzy dostanou takovou podobu, aby se mohly promítnout 
do příslušné legislativy Osobně mohu přislíbit, že se v tom budu angažovat. 

Děkuji za pozornost a přeji vám, aby se vám na tomto fóru podařilo najít společnou řeč. 

Jan Hamáček
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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