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Cíl návrhu z pohledu praxe 

Smyslem zákona a/nebo kombinace s (doprovodnými)  
novelami jiných předpisů je nejen pojmenovat a ukotvit princip  
koordinace v české legislativě, ale především 

❖ Deklarovat nezbytnou návaznost, včasnost a individuální 
přístup jako základní princip myšlení a chování všech článků, 
které se na rehabilitaci OZP podílejí

❖ Vytvořit oporu pro konkrétní opatření, která musí postupně 
zavádět všichni nositelé jednotlivých fází rehabilitace (všechno 
se nevejde do zákona, ani to není účel a není to praktické) 

Pokud návrh splní alespoň tyto podmínky, není zbytečný. 
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Institucionalizace a nový nástroj – nebo   

koordinace procesů a kompetencí?  

❖ Je na dalších jednáních, v čem se rozhodneme pro novely již existujících 
a platných zákonů a vyhlášek, a kdy bude vhodnější jít cestou 
metodických pokynů a doporučení.

❖ Není jen českou specialitou, že hlavní překážkou jsou kompetenční 
bariéry: zdravotnictví, školství, sociální služby i politika zaměstnanosti 
jsou „různé světy“, které stojí na odlišných pilířích a přístupech, které je 
nutné buď akceptovat nebo prolomit, i když to přináší komplikace. 

Pokud nedojde ke koordinaci legislativních a exekutivních pravidel 
mezi rezorty, nemůže být plně koordinovaný ani výsledek a jejich 
dopad v praxi
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Klíčová je motivace

❖ Stejně jako v zaměstnanosti, i v procesu rehabilitace je klíčová motivace 
zainteresovaných účastníků rehabilitace – lidí i poskytovatelů. Tu je nutno 
přijetím legislativy nejen deklarovat, ale i stimulovat. Přitom výsledky lze 
jen velmi těžko měřit – resp. jde to jen nepřímo

Jediný spolehlivý recept: člověk, klient, uchazeč, který má potenciál, 
je aktivní a motivovaný, musí být vždy ve výhodnější pozici, než 
pasivní a odevzdaný „konzument“ dávek. 
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Čemu se vyhnout

❖ Je potřeba překonat předsudky, bránit se šablonám. 

❖ Nelze generalizovat ani jedním směrem - víme, že zdravotní postižení 
má tři rovnocenné složky: 

samotný defekt + aktivitu osobnosti + její schopnost participace 

Názorně: v zásadě žádný sebevíce postižený člověk není předem 
vyloučen z možnosti začít pracovat – naopak jsou případy, kdy 
relativně menší rozsah ZP zcela znemožní pracovní uplatnění – je 
nutný celostní, multidisciplinární a objektivní pohled, který v praxi 
stále postrádáme.
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Cílovým stavem je důvěra 

v účinnost koordinovaného systému

Klíčové pro efektivnost systému je posílení důvěry: 

❖ zejména lidí vstupujících do procesu rehabilitace. Lidé, kteří dnes 
„doufají“, musí začít věřit, že najdou a využijí účinnou podporu. 

❖ Důvěra, že jejich osobní úsilí najde efektivní pomoc na druhé straně. Že 
úspěšné překonání překážek povede ke kvalitnímu a plnohodnotnému 
životu.

Důvěra se rychle ztrácí, ale pomalu buduje. Je nejvyšší čas začít. 



Děkuji za pozornost.


