
Funguje doopravdy
propojení

zdravotního a sociálního

světa? 
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KDYŽ JSEM O TÉMATU 
PŘEMÝŠLEL PŘED 
ROKEM
Z Před rokem bych měl pravděpodobně

jiný pohled na věc a byl asi

optimističtější...



CO FUNGUJE, CO SE 
POVEDLO
Z hlediska systému:

• Vznikla centra duševního zdraví

• Vznikly ambulance s rozšířenou péčí

• Zástupci obou táborů sedí u jednoho

stolu

• Uvažuje se (již delší dobu) o nutnosti 

vymezení sociálně zdravotního 

pomezí



CO FUNGUJE, CO SE 
POVEDLO
Z hlediska lidí se zkušeností s

duševním onemocněním:

• Konečně se někdo postará o člověka

komplexně, se všemi jeho potřebami

• Vznikají nové typy služeb, které jsou

více dostupné (z hlediska místního)



CO NEFUNGUJE
• Velká závislost podobných změn na

politice a mnohdy na jedné osobě či

dvou osobách

• Nezájem a nechuť mnochých rezortů

na realizaci podobné změny

• Překonání myšlenkových rozporů,

naučení se vzájemnému naslouchání,

respektování se - na všech úrovních

• Vytyčení jasných cílů, které bude

možné splnit a na kterých bude

vzájemná shoda



CO NEFUNGUJE
• Existenční a ekonomické zájmy

mnohých aktérů

• Nedostatek lidských zdrojů

• Financování ze dvou zdrojů

• Rezistence a odpor aktérů ve

stávajícím systému

• Mnohdy má větší váhu systém a jeho

nastavení než individualita člověka



ÚSKALÍ
• Rozdílné představy o cílech a jejich

prosazování

• Zapomínání na to, že změny mají

pomoci lidem a právě kvůli nim by se

měla změna i nadále uskutečňovat

• Člověk se zkušeností by měl být ten,

kdo je v centru těchto změn a měl by

mít možnost být aktivní součástí



ÚSKALÍ

• Nebezpečí transinstitucionalizace



VÝZVY
• Respektovat názor a nechat

možnost volby

• Nebýt direktivní v nastavování

sytému, ale naučit se komunikovat

potřebu změn na všech úrovních

• Udržet nastavený proces i po

ukončení evropských projektů

• Komunikovat lépe vůči lidem uvnitř

systému i vně systému



Jak to vidím 

já?

Individualizovaná péče o každého jednotlivce je 

nezbytnost

Chybí snaha hledat nové cesty řešení

Změna myšlení a přístupů je mnohdy 

problematická

Komunikace má velké rezervy

Mám vizi, že v této oblasti budou pracovat lidé, 

kteří budou mít rádi lidi



Co znamená 

propojení 

zdravotna a 

sociálna pro 

Vás?

?

?

?



Co pro tuto 

změnu 

mohu 

udělat já?

Snažit se tvořit most mezi rozdílnými pohledy

Snažit se o potřebě změn mluvit na všech 

úrovních

I nadále se angažovat a snažit se o 

změnu



Moje 

prosba

UVĚDOMME SI, ŽE MY JSME TI, KDO 
MŮŽE ZMĚNU PODPOŘIT

UVĚDOMME SI, ŽE ROZDÍLNÉ 
POHLEDY JSOU ZDRAVÉ, JEN NESMÍ 
BLOKOVAT JEDNÁNÍ

UVĚDOMME SI, ŽE SE JEDNÁ O 
DLOUHODOBÝ PROCES A PRO KOHO 
BY ZMĚNA MĚLA BÝT DĚLÁNA

UVĚDOMME SI, ŽE ŽIVOT NENÍ JEN 
O VÝKONU, AČ SI TO HODNĚ LIDÍ 
MYSLÍ



Díky za 
pozornost

zbynek.roboch@seznam.cz

E-mail:

Zbyněk Roboch


