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Sociální služby (55)
Česká rada sociálních služeb (1) , Charita Česká republika (6) , Diakonie Českobratrské církve evangelické (16) , A.N.O. (1), Asociace poskytovatelů sociálních služeb (31)

 Supertéma: Sociální služby (55)
 Téma: Česká rada sociálních služeb (1)

1. Členové Výboru pro zdravotnictví a sociální věci  Plzensky-kraj.cz - Články

 Téma: Charita Česká republika (6)
2. Charita Česká republika je největším tuzemským… Facebook - Příspěvky

3. Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo: Snažíme se udržet službu potřebným, nabízíme i duchovní pomoc  KDU.cz - Aktuálně

4. Chci pomoct! Dobrovolnictví během pandemie koronaviru  Adam.cz - Články

5. Rozvoz jídel, péče o potřebné, duchovní pomoc.… Facebook - Příspěvky

6. JÍDLO, PÉČE O POTŘEBNÉ, DUCHOVNÍ PODPORACharita…  Facebook - Příspěvky

7. Vážení přátelé, chtěl bych tento souhrn týdne…  Facebook - Příspěvky

 Téma: Diakonie Českobratrské církve evangelické (16)
8. Dobrovolníci nabízejí pomoc především seniorům a osamělým lidem Denik.cz - Kutnohorský deník

9. Na pardubickém letišti přistál letoun s nákladem zdravotnického materiálu  SeznamZpravy.cz - Články

10. Liberecký kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro žádosti o dotace  Nasejablonecko.cz - Články

11. Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články

12. Když jeden malý virus mění lidskou společnost  Denik.cz - Kroměřížský deník

13. Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji  Nasepojizeri.cz - Články

14. Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec  Nasepojizeri.cz - Články

15. ☎☎ ️️  SOS LINKA PRO VŠECHNY, NA KOHO DOLÉHÁ SOUČASNÁ… Facebook - Příspěvky

16. Sociální služby v Jablonci jsou zajištěné  Nasejablonecko.cz - Články

17. V Plzni se uzavřela některá sociální zařízení Kurzy.cz - Články

18. Už přes 800 lidí chce pomáhat v pandemii skrz portál Pomůžeme.si. Přihlásit se mohou dobrovolníci i dobročinné organizace, které shánějí posily  Feedit.cz - Články

19. PŘEHLEDNĚ: Kam volat a kde hledat informace a pomoc ohledně koronaviru  ČT24 web - Domácí

20. Interaktivní mapy pomoci propojují rychle potřebné s poskytovateli  Prima.iprima.cz - Zpravodajství

21. Ranní Plus (automat)  ČRo - Plus - Ranní Plus (automat)

22. Všechny nabídky pomoci různých organizací na jednom místě: nový web jsmesvami.diakonie.cz  Feedit.cz - Články

23. Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli, zacvičte si a těšte se z maličkostí  Denik.cz - Valašský deník

 Téma: A.N.O. (1)
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24. Koronavirus víc ohrožuje narkomany a bezdomovce, tvrdí asociace neziskovek  Prazskypatriot.cz - Články

 Téma: Asociace poskytovatelů sociálních služeb (31)
25. � UčíTelka a Odpoledka - projekty pomoci pro žáky…  Facebook - Příspěvky

26. Sociální služby  Szu.cz/ - Články

27. Pozor, dnes byly schváleny další návrhy ☝☝ ️️  Facebook - Příspěvky

28. Dnes v regionu (automat)  ČRo - Region - Dnes v regionu (automat)

29. Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Szu.cz/ - Články

30. Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro případ uvalení karantény na sociální zařízení  Valtice.eu - Články

31. Sekce nestátních poskytovatelů sociálních pobytových služeb APSS ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

32. Je náš důchodový systém dlouhodobě udržitelný?  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

33. Ačkoliv sami sociální pracovníci dnes svůj den…  Facebook - Příspěvky

34. Ze Světového dne sociální práce se stal Den…  Facebook - Příspěvky

35. Vážení přátelé,VLÁDA ČR:- Přikázala od 18. 3.…  Facebook - Příspěvky

36. Sdílíme a doporučujeme Skype rozhovor Lukáše…  Facebook - Příspěvky

37. Domov seniorů se chystá na totální izolaci. „Máme sbaleno na nejméně 14 dní“  SeznamZpravy.cz - Články

38. Stále jsme bez roušek a respirátorů, hlásí zdravotníci. Ministr jich slíbil přes milion  Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv

39. EDITORIAL Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

40. Stalo se...  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

41. ÚVODNÍK VICEPREZIDENTKY Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

42. Úskalí ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavatelem  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

43. Zdravotní péče v sociálních službách v roce 2020 Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

44. Vážení přátelé,APSS ČR zřídila informační… Facebook - Příspěvky

45. Vážení přátele, v těžkých časech a o to s větší…  Facebook - Příspěvky

46. Senioři a lidé s postižením. Právě oni jsou v…  Facebook - Příspěvky

47. Horizont ČT24 (automat)  ČT24 - Horizont ČT24 (automat)

48. Svetr v mixu na vládní tiskovce MAFRA, a.s. - Lidové noviny

49. Naše zdravotnictví nesmí zkolabovat, tvrdí Babiš. Ochranné pomůcky ale stále chybí  SeznamZpravy.cz - Články

50. ZÁKLADNÍ INFORMACE, KONTAKTY A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)  Rtvj.cz - Články

51. V Česku je už 434 nakažených  SeznamZpravy.cz - Články

52. Pro seniory v domovech je situace, kdy nemohou…  Facebook - Příspěvky

53. Karlovarský kraj hodlá prodloužit směny personálu v domovech pro seniory. Všem chybí roušky  Ihned.cz - Domácí

54. Z ankety, kterou pro Seznam Zprávy vytvořila Asociace poskytovatelů sociálních služeb, vyplývá, že… Twitter.com - Příspěvky

55. Sociální služby a hospicová péče  Szu.cz/ - Články

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.03.2020 (21:15:07) Internet Česká rada sociálních služeb Plzensky-kraj.cz - Články Mgr. René Zeithaml

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Předseda výboru
Petr Vanka člen ZPK
Členové výboru
Bc. Hana Benediktová nečlen ZPK
Adéla Dvořáková nečlen ZPK
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. nečlen ZPK
Ing. Václav Grüner, CSc. nečlen ZPK
Václav Jáchim nečlen ZPK
Mgr. Igor Jakubčík nečlen ZPK
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek nečlen ZPK
Ing. Jiří Lodr člen ZPK
MUDr. Miroslav Mach nečlen ZPK
Mgr. Martina Němečková nečlen ZPK
MUDr. Richard Pikner, Ph.D. člen ZPK
Mgr. Hynek Říha nečlen ZPK

1. Členové Výboru pro zdravotnictví a sociální věci   
seznam | nahoru
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MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. člen ZPK
Ing. Miloslava Šlajsová nečlen ZPK
MUDr. Milan Štěpánik nečlen ZPK
Expert výboru
MUDr. Erika Vlčková

ZPK = Zastupitelstvo Plzeňského kraje

SEKCE: Ostatní

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), lodr (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

18.03.2020 (00:00:50) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Extra.cz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Charita Česká republika je největším tuzemským poskytovatelem domácí péče. Její zdravotníci jsou tak nyní pod velkým tlakem, neboť nedostatek ochranných pomůcek, dezinfekčních
prostředků atd. nemohou dost dobře „řešit“ například tím, že dočasně zavřou ordinace. Proto rozhodně ocení každou podporu a pomoc.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (2x), česká (2x), republika (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

20.03.2020 (12:26:11) Internet Charita Česká republika KDU.cz - Aktuálně NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Nedostatek ochranných pomůcek a řada pracovníků v karanténě nebo v péči o děti - to jsou aktuální problémy související s epidemií, s nimiž se potýká Charita Česká republika. Její ředitel
Lukáš Curylo (KDU-ČSL) Proglasu řekl, že například roušky si jednotlivá střediska vyrábějí svépomocí, personální nedostatek podle možností nahrazují pracovníci ze služeb, které v
současném nouzovém stavu nefungují.

"Jen pro představu - Charita ČR se stará o více než 150 tisíc klientů, takže ta potřeba ochranných pomůcek je značná, zvláště když některé z nich mají účinnost jen několik hodin, další se
musejí sterilizovat a podobně, což je velká zátěž pro naše zaměstnance. Dále rozvážíme 12 tisícům klientů obědy a další stravu," popsal Curylo s tím, že pravidelně zasedání krizový štáb
organizace a přijatá opatření směřují k zachování služeb. Nabídku pomoci přijímá charita na e-mailové adrese chcipomoci@charita.cz a provozuje informační linky.

Vzniká také nabídka duchovní podpory: "Zjistili jsme, že naši klienti, sympatizanti a další lidé trpí určitými problémy, frustrací, osamocením, strachem ze smrti. Proto jsme se domluvili s církví, že
zřídíme linku, na které budou k dispozici duchovní, kteří budou volající lidi doprovázet v této těžké situaci," uvedl ředitel charity. Připomněl, že ještě před epidemií se organizace potýkala s
personálním nedostatkem v některých typech služeb, například zdravotních sester pro domácí péči. 

"Pro naše zaměstnance je samozřejmě náročné zajistit péči o stávající klienty, tedy jak ošetřovatelské výkony, tak i služby sociálních pracovníků, kteří chodí do terénu. Tyto služby chceme
zajistit, aby tito lidé mohli nadále zůstávat ve svém domácím prostředí a nemuseli chodit třeba do nemocnice," řekl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

SEKCE: Ekonomika a Finance

KLÍČOVÁ SLOVA:  ředitel (3x), lukáš (3x), curylo (3x), charity (2x), charita (1x)

DUPLICITNÍ S: Charita: Snažíme se udržet službu potřebným, nabízíme i duchovní pomoc ( Zpravy.proglas.cz - Články, Charita Česká republika );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

18.03.2020 (10:15:05) Internet Charita Česká republika Adam.cz - Články INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Že nemůžeš v několika následujících dnech až týdnech za dobrovolnictvím do zahraničí? To neznamená, že není dobrovolnictví potřeba.

Naopak. Svého dobročinného ducha můžeš využít i nyní. Možná právě teď je tvá pomocná ruka potřeba nejvíce. Připravili jsme seznam toho, kde a jak se zapojit.

Dobrovolnictví v zahraničí je teď na chvíli pasé. Věříme ale, že v létě už budeš moci na workcamp vyjet. Klidně tak brouzdej našimi databázemi workcampů, dlouhodobých projektů nebo zvaž
vedoucí roli na workcampu v Česku. V mezičase ale prozkoumej, jak dobrovolničit právě teď. S orientací v současných možnostech ti chceme pomoci, a tak na následujících řádcích najdeš

2. Charita Česká republika je největším tuzemským…  
seznam | nahoru

3. Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo: Snažíme se udržet službu potřebným,
nabízíme i duchovní pomoc  seznam | nahoru

4. Chci pomoct! Dobrovolnictví během pandemie koronaviru   
seznam | nahoru
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varianty jak se zapojit a být v těžkých dobách aktivním občanem / aktivní občankou.

Pomoc blízkým
Doporučujeme se nejdříve rozhlédnout kolem sebe. Může to být tvoje babička nebo dědeček, kdo může potřebovat tvou pomoc. Dej si ale určitě pozor, jak s nimi hodláš přijít do kontaktu.
Nepodceň to a vezmi si roušku. To, co pro tebe může představovat jen zvýšenou teplotu a kašel, může být pro tvé prarodiče vážné ohrožení na zdraví a životě. Že roušku nemáš? Po internetu
koluje řada tipů, jak si ji vyrobit. Skvělé tipy poskytuje ve svém videu také Petr Ludwig.

Když už víš, jak na to, brnkni svým prarodičům, jestli nepotřebují pomoct s nákupem nebo třeba s vyvenčením psa.

Šití roušek
Zjistil/a jsi, že máš na šití roušek překvapivý talent? Přidej se do facebookové skupiny Česko šije roušky. Třeba uvítají tvou pomoc.

Databáze dobrovolnictva
Je důležité, aby byla pomoc koordinovaná. Proto podporujeme projekty, které v nás budí důvěru. Jako potenciální dobrovolník/dobrovolnice je možné se zaregistrovat na jednom z následujících
webů.

Stránka pomuzeme.si propojuje dobrovolnictvo s místními dobročinnými organizacemi. Stačí vyplnit jméno, kontakt a taky adresu, a organizace z tvého okolí už se ti ozve sama, pokud pro tebe
najde využití.

Pokud je něco konkrétního, s čím si myslíš, že můžeš ve svém okolí pomoci, najdi si svou obec na stránce pomocdodomu.cz, zaregistruj se a napiš, co nabízíš.

Jsi Pražák nebo Pražačka? Můžeš se zkusit přihlásit na Pomáháme Praze 2020.

Další organizace poskytující pomoc
Pokud jsi u ničeho z výše vypsaných odkazů nepochodil/a, zkus se ozvat některé z následujících organizací, u kterých víme, že koordinaci dobrovolnické pomoc připravují nebo už se jí naplno
věnují. Patří mezi ně Charita Česká republika, Diakonie, Adra, Život 90 či třeba Pes v nouzi.

Jak je vidět, možností je opravdu mnoho. To jen svědčí o tom, že je skutečně potřeba. Pokud se cítíš zdráv/a, buď součástí řešení. Ač představuje dobrovolnictví také cestu k získání zkušeností
nebo formu cestování, jeho nejzákladnějším principem je víra v solidaritu a aktivní občanství.

Máš nějaký tip, jak dobrovolničit a chceš ho s námi posdílet? Dej nám vědět na promo@inexsda.cz.
Díky!

#koronavirus

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (1x), česká (1x), republika (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

20.03.2020 (19:12:16) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky KDU-ČSL

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Rozvoz jídel, péče o potřebné, duchovní pomoc. Jak se se současnou situací vypořádává Charita Česká republika?"Jen pro představu - Charita ČR se stará o více než 150 tisíc klientů, takže ta
potřeba ochranných pomůcek je značná, zvláště když některé z nich mají účinnost jen několik hodin, další se musejí sterilizovat a podobně, což je velká zátěž pro naše zaměstnance. Dále
rozvážíme 12 tisícům klientů obědy a další stravu," popisuje ředitel Charity Lukáš Curylo a dál pokračuje: "Zjistili jsme, že naši klienti, sympatizanti a další lidé trpí určitými problémy, frustrací,
osamocením, strachem ze smrti. Proto jsme se domluvili s církví, že zřídíme linku, na které budou k dispozici duchovní, kteří budou volající lidi doprovázet v této těžké situaci."

SEKCE: Politika

KLÍČOVÁ SLOVA:  ředitel (1x), charity (1x), lukáš (1x), curylo (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

20.03.2020 (19:22:40) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Marek Výborný

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

JÍDLO, PÉČE O POTŘEBNÉ, DUCHOVNÍ PODPORA Charita Česká republika v těchto dnech dělá, co se dá a já jí za to velmi děkuji. Vedle rozvozu jídla pro seniory, lidi s oslabenou imunitou,
či chronickou chorobou, se Charita aktivně angažuje i v jiných oblastech sociálních služeb. Nově také nabízí duchovní pomoc na speciální lince. Tato doba je pro mnohé psychicky velmi náročná.
Strach ze smrti, samota, příliš velká spousta informací. Díky moc Lukáši Curylovi a všem zaměstnancům! Společně to zvládneme.

SEKCE: Politika

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (1x), česká (1x), republika (1x)

5. Rozvoz jídel, péče o potřebné, duchovní pomoc.…   
seznam | nahoru

6. JÍDLO, PÉČE O POTŘEBNÉ, DUCHOVNÍ PODPORACharita…  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.03.2020 (20:26:52) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Marian Jurečka

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážení přátelé, chtěl bych tento souhrn týdne využít k poděkování� lékařům, zdravotníkům, sestřičkám, lékárníkům, hasičům, policistům, vojákům a sociálním pracovníkům za prvotřídní starost o
zdravotní péči a naši bezpečnost� prodavačům, zemědělcům, potravinářům a řidičům náklaďáků, co pro nás vozí zboží a všem, kteří se starají o to, že máme co jíst a kde to nakoupit�
dobrovolníkům, kteří zdarma šijí roušky a rozdávají je potřebným, koordinují spolupráci dobrovolnických týmů např. s nemocnicemi a firmami poskytujícími materiál či stroje, nebo na své náklady
pomáhají materiál a roušky rozvážet� ADLER Czech, a.s. a Martin Hausenblas oficiální stránky, kteří poskytnuli zdarma spoustu materiálu na šití roušek� Charita Česká republika a ostatním
organizacím, které i v této nelehké době stále plní své poslání a poskytují své služby potřebným� Česká televize za její pořady, které nejenom pomáhají učitelům vzdělávat naše děti mimo školní
budovy, ale již od zítřka také nabídnou speciální vysílání pro seniory � těm, kteří se mnou nebo přímo s vládou komunikují a pomáhají se zajištěním dodávek zdravotnického materiálu� desítkám
domácích firem, které pomáhají s výrobou ochranného materiálu pro zdravotníky a veřejnost� a v neposlední řadě vám všem za to, že ukazujete v posledních týdnech obrovskou solidaritu a
ochotu si pomáhatDěkuji moc vám všem❗ � #spolecne #zajedenprovaz

SEKCE: Politika POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (1x), česká (1x), republika (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020 (16:56:07) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Denik.cz - Kutnohorský deník Hana Kratochvílová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Dobrovolníci napříč okresem nabízejí bezplatnou pomoc především seniorům a osamělým lidem. Pomáhají prostřednictvím charit, spolků, ale i politických uskupení či městských úřadů. V Kutné
Hoře a okolí ji nabízí Dobrovolnické centrum Oblastní charity Kutná Hora.

„Nabízíme bezplatnou pomoc seniorům s nákupem potravin, drogerie a léků. Obracejte se na Jindřišku Vinickou, vedoucí dobrovolnického centra, email: jindriska.vinicka@kh.hk.caritas.cz, telefon
733 755 972 nebo na Danielu Stýblovou, koordinátorku centra, e-mail: daniela.styblova@kh.hk.caritas.cz, telefon 731 598 876,“ uvedla Marcela Mommersová z Oblastní charity.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE.

Dobrovolnické centrum současně hledá dobrovolníky na šití roušek, které chybí prakticky všude zejména zdravotníkům, lékařům, pečovatelkám, zdravotnickému personálu, ale také prodavačkám
nebo lékárníkům prostě lidem, kteří přicházejí do styku s virem v první linii. „Ozvěte se, prosím, na výše uvedené kontakty,“ doplnila Marcela Mommersová.

Charitní pečovatelská služba podle ní poskytuje služby svým klientům ve stejném rozsahu jako doposud. V případě naléhavé potřeby je možné zapůjčit zdravotní a kompenzační pomůcky. Bližší
informace poskytne Miroslava Tomíšková, vedoucí Charitní pečovatelské služby, na telefonu 731 598 960. Aktuální informace o poskytování služeb středisek a center kutnohorské Oblastní charity
zjistíte na telefonním čísle 327313110, zasláním emailu na charita@kh.hk.caritas.cz nebo najdete vše na webových stránkách www.kh.charita.cz.

Seniorům je k dispozici rovněž nepřetržitá linka péče pro seniory a zdravotně postižené Život Plus na telefonu 327 532 900 nebo 724 182 325.

Osamoceným seniorům nebo lidem se zdravotním postižením nabízí rovněž pomoc Česká pirátská strana v Kutné Hoře, jejíž dobrovolníci pomohou s nákupem či obstaráním léků. Kontaktovat lze
Kláru Kocmanovou na čísle 778 111 488.

Stejnou službu a také venčení psů nabízí i Junák-český skaut Kutná Hora. Od 8 d 20 hodin poptávku vyřizuje Johanka Klingerová na čísle 774 250 395. Nadační fond Pes v nouzi pak nabízí pak
nabízí venčení pejsků seniorům. Eva Šteklová je k dispozici na čísle 775 566 136.

Dobrovolníci pomáhají také v Čáslavi prostřednictvím Diakonie Českobratrské církve evangelické. Lidé, kteří potřebují zařídit nákup potravin, drogerie či jiných nezbytných věcí, vyvenčit psa či
něco objednat přes internet, se mohou obracet na marusak.vlastimil@diakonie-stred.cz. Na stejný email se mohou hlásit i ti, kteří se dobrovolníkem naopak stát chtějí.

Zajištění potravin a léků nabízí také pracovníci Městského úřadu ve Zruči nad Sázavou na telefonu: 728 493 821 a na e-mailu: malinova@mesto-zruc.cz.

Pomoc se zajištěním seniorů, osamělých osob a jiným ohroženým cílovým skupinám, kteří danou situací zůstávají nezajištění v základních životních potřebách nabízí rovněž LCC domácí péče,
která funguje v rámci celého okresu, tedy i na Uhlířskojanovicku. Krizové telefonní číslo pro objednání služeb a poradenství LCC je 724 810 714.

SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.03.2020 (07:31:03) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické SeznamZpravy.cz - Články Seznam Zprávy, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Online
Foto: Profimedia.cz
aktualizováno •

7. Vážení přátelé, chtěl bych tento souhrn týdne…   
seznam | nahoru

8. Dobrovolníci nabízejí pomoc především seniorům a osamělým lidem  
seznam | nahoru

9. Na pardubickém letišti přistál letoun s nákladem zdravotnického materiálu   
seznam | nahoru
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V Thomayerově nemocnici se koronavirus prokázal u čtyř zdravotních sester, u páté se čeká na další test. Uvedla to Česká televize. Dva případy pravděpodobně souvisí s nakaženým pražským
taxikářem, který byl později převezen na Bulovku a je ve vážném stavu. V kolínské nemocnici se virus prokázal u jedné z lékařek.

V Česku je 995 pozitivně testovaných lidí na koronavirus, zveřejnilo v sobotu večer Ministerstvo zdravotnictví. Vyléčilo se šest lidí. V brněnské nemocnici sv. Anny v sobotu přibyli dva pacienti ve
vážném stavu.

Od rána se tak zvýšil počet nakažených lidí, kteří byli pozitivně testovaní, o 70 pacientů. Od včerejška číslo narostlo o 106 lidí.

V Česku bylo provedeno k sobotnímu večeru 13 704 testů.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly se nyní schvaluje mechanismus, díky kterému by každý občan České republiky dostal roušku zdarma. Doručovat by je měla Česká pošta.
Po internetu se začala šířit nahrávka, na které mladá žena varuje, že v noci z neděle na pondělí vláda vyhlásí úplný zákaz vycházení. Premiér vyzval lidi, aby tomu nevěřili. Žena už se přihlásila na
policii.

Dodávky zdravotnických pomůcek, která měla v sobotu dopoledne dorazit z Číny na pardubické letiště, se opozdí. Kvůli problémům s nakládáním 100 tun materiálu v Číně by měla přistát místo v
poledne až ve večerních hodinách.

Koronavirus v číslech: Jak nákaza postupuje Českem

Policie už v Česku rozdala nejméně tři pokuty v hodnotě 10 000 korun lidem, kteří na veřejnosti neměli roušku. Pokutu kvůli porušení nařízení vlády zakrývat si dýchací cesty dostali dva lidé v
Děčíně a jeden v Mladé Boleslavi, všichni zároveň neuposlechli výzvu úřední osoby. V Mladé Boleslavi pokutu dostal muž, který popíjel alkohol na předzahrádce jedné z restaurací, potvrdila to
místní policie.

Na oddělení rizikového těhotenství v pražské Fakultní nemocnici v Motole byla přijata žena s pozitivním testem na koronavirus. Podle mluvčí nemocnice Pavlíny Dankové byla žena izolována od
všech ostatních a personál měl potřebné ochranné prostředky. „Vše proběhlo v souladu s hygienickými předpisy,“ dodala mluvčí.

23:30
V Pardubicích přistál letoun Ruslan se zásilkou zdravotnického materiálu

Na pardubickém letišti přistál letoun Antonov An-124-100M Ruslan, převážející z Číny zásilku se zdravotnickým materiálem na ochranu proti koronaviru. Z Číny dovezl mimo jiné dva miliony
respirátorů a pět milionů roušek, které budou rozděleny mezi kraje a nemocnice řízené Ministerstvem zdravotnictví. Obří letadlo se vydalo na cestu ve čtvrtek dopoledne z ukrajinského Kyjeva, v
pátek naložilo 106 tun nákladu. Cestu má ještě dvakrát zopakovat.

Kromě respirátorů a roušek letadlo přivezlo 200 000 rychlotestů, 120 000 ochranných obleků a 80 000 brýlí. Z letiště materiál odvezou nákladní vozidla hasičů do policejního skladu v blízkém
Opočínku. Odtud jej hasiči budou rozvážet do distribučních center v jednotlivých krajích. Část bude směřovat i do páteřní sítě nemocnic a záchranné službě.

21:31
Tak vypadala mise hasičů: Jeli do Polska pro Čechy, kteří tu uvázli
Fotky: Tak se svážejí Češi, kteří uvázli za hranicemi

21:27
Olomoucko hlásí 72 nákaz, 59 jich je v uzavřené oblasti

V Olomouckém kraji bylo dnes od rána postupně oznámeno dalších deset případů nákazy novým typem koronaviru, celkem ji úřady v kraji večer evidují u 72 lidí. Pět nově potvrzených nákaz je z
obvodu Litovel, který společně s Uničovem a 19 okolními obcemi spadá do uzavřené oblasti. V tomto izolovaném území je evidováno dohromady 59 nakažených osob. Dva nové případy nákazy
dnes přibyly na Olomoucku a tři na Prostějovsku.

21:03
V Ústeckém kraji přibylo nakažených, čtyři lidé jsou vyléčeni

V Ústeckém kraji přibyly od pátku čtyři nové případy nákazy koronavirem, ale také vyléčený pacient. V kraji je 36 případů nákazy, z toho se čtyři lidé z Děčínska vyléčili. ČTK to dnes řekla ředitelka
krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková.

21:01
Na Zlínsku přibylo šest nových případů. Nemocných je v kraji 53

Ve Zlínském kraji je šest nových potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, v kraji je jich tak 53. V nových případech jde o čtyři muže a dvě ženy. Pět nově nakažených je z
Uherskohradišťska, jeden z Kroměřížska. Ve všech nově potvrzených případech onemocnění COVID-19, které nový typ koronaviru způsobuje, se jedná o kontaktní anamnézu, řekla dnes ČTK
mluvčí kraje Adéla Kousalová.

20:59
Nejvíc nakažených je v Praze – 299

V Praze je k dnešnímu večeru 299 nakažených novým typem koronaviru. Nejvíc z nich (59) je v Praze 4 z původního dělení na deset obvodů. Na webu to uvedla Hygienická stanice hlavního města
Prahy. Patří do něj i Praha 11 a Praha 12, tedy velká pražská sídliště Jižní Město a Modřany. Mezi nakaženými je také 19 pražských hasičů, jeden je hospitalizovaný.

20:11
Pražští hasiči mají 19 nakažených, v karanténě jich je přes sto

!!️ Máme už 19 příslušníků nakažených COVID-19, jeden z nich je bohužel v nemocnici. 
V karanténě je přes 100 hasičů. https://t.co/5awVAN4UeG

— Hasiči Praha � (@HasiciPraha) March 21, 2020

19:58
V Královéhradeckém kraji je 17 nemocných COVID-19

Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem v Královéhradeckém kraji od dnešního dopoledne vzrostl o další dva na 17 nemocných. Proti pátečnímu večeru to představuje nárůst o tři
případy. Novými nemocnými jsou manželé, oba ročník narození 1961, z Hradce Králové. Muž byl v kontaktu s jiným nemocným.

19:56
Moravskoslezský kraj: počet nakažených vzrostl o dva na 91
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Počet lidí, kteří se nakazili nemocí COVID-19, dnes v Moravskoslezském kraji vzrostl o dva na 91. Oba nově potvrzené případy jsou z Bruntálska a stejně jako několik předchozích mají souvislost s
pingpongovým turnajem. ČTK to řekla ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová.

Od pátečního večera počet potvrzených případů v kraji vzrostl o 17. Většinou šlo o lidi, které dohledali hygienici, dva lidé se vrátili z dlouhodobého pracovního pobytu v Rakousku. „V kraji se denně
testuje kolem 350 až 400 lidí, kapacita je zatím dostatečná,“ řekla Svrčinová.

19:55
Na jižní Moravě má koronavirus 66 lidí, přibylo sedm případů

V Jihomoravském kraji přibylo od pátečního večera sedm případů nákazy koronavirem, má ho už 66 lidí. Vyplývá to ze stránek Ministerstva zdravotnictví. Vedoucí protiepidemického odboru
jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek ČTK řekla, že nařízená karanténa byla u 749 lidí.

Nejvíce nakažených je podle ní v Brně-městě, jde o 34 případů, dále na brněnském venkově (12) a na Břeclavsku (10). Celkem pět nakažených evidují na Blanensku, tři na Znojemsku a dva na
Hodonínsku. Na Vyškovsku zatím onemocnění evidováno není.

18:53
Liberecký kraj: Nemocní s koronavirem jsou v každém okrese

Onemocnění COVID-19 se potvrdilo u muže narozeného v roce 1954 z Turnova na Semilsku, který byl před tím v Itálii. Ihned po návratu z dovolené ukázněně nastoupil do karantény, uvedl na
webu města starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Muž je stejně jako tři další nemocní na infekčním oddělení liberecké nemocnice, dalších pět je v domácí izolaci.

Ve všech okresech Libereckého kraje tak mají minimálně jednoho nakaženého, případů v kraji je devět. Prvních šest bylo z Jablonecka, po jednom mají na Liberecku, Českolipsku a Semilsku.

18:31
Na Vysočině byl potvrzen patnáctý případ koronaviru

Na Vysočině dnes přibyl 15. případ nemoci COVID-19. Podle Aleny Dvořákové, ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, je nakažený člověk z Jihlavska.
Nejvíc nemocných zůstává na Havlíčkobrodsku, kde je 11 případů. V obci Kynice, která je od pondělí uzavřená, stále čeká na výsledky testů 41 lidí.

18:25
Nejvíce nakažených i mrtvých hlásí za dnešek Itálie

ZATÍM DNES:
��793 mrtvých, 6557 nakažených
��285 mrtvých, 3803 nakažených
��30 mrtvých, 637 nakažených
��30 mrtvých, 558 nakažených
��10 mrtvých, 659 nakažených
��7 mrtvých, 1980 nakažených

Itálie dnes zase posunula svůj strašný rekord v počtu mrtvých.

— Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) March 21, 2020

18:21
V Německu je více než 20 tisíc potvrzených nakažených

Počet prokázaných případů nákazy koronavirem v Německu dnes podle agentury DPA překročil 20 tisíc a vyšplhal se na více než 21 600.

Mrtvých, kteří zemřeli na nemoc COVID-19, je přes 70.

Kvůli zvládnutí krize německá vláda výrazně upraví letošní rozpočet, jeho výdajová stránka stoupne o téměř 123 miliard eur (3,4 bilionu korun).

18:18
Za den přibylo 106 pacientů

Zatímco v pátek v podvečer hlásilo Ministerstvo zdravotnictví 889 zachycených pacientů s koronavirem, v sobotu jich je ohlášeno 995.

Za den tak přibylo 106 lidí s pozitivním testem na koronavirus v Česku. Zatím největší denní skok byl v Česku zaznamenaný tento týden mezi středou a čtvrtkem. To přibylo 205 potvrzených
pacientů.

Číslo roste částečně v souvislosti s větším počtem testovaných osob v rámci České republiky. Aktuálně jich bylo otestováno 13 704.

18:06
Česko má podle večerních dat Ministerstva zdravotnictví 995 pacientů s pozitivním testem na koronavirus

18:01
Pomoc přehledně na mapě. Diakonie ČCE sesbírala 263 kontaktů

Dnes jsme dokončili vyhledávání všech telefonních čísel v obcích s rozšířenou působností, na kterých najdou senioři nebo lidé v karanténě pomoc s nákupy a vyzvedávání léků. Našli jsme jich 263
!!️  a najdete je na téhle mapě: https://t.co/4YtD1vdISA

— Diakonie ČCE (@diakoniecce) March 21, 2020

17:55
Testování lidí přímo v autech brání nedostatek ochranných pomůcek

V novém odběrovém místě, které se připravuje v příbramské nemocnici, bude možné testovat na koronavirus i lidi v autech. Zdravotník jim odebere vzorky z okénka.

Jeho otevření však zatím není možné kvůli nedostatku ochranných pomůcek, uvedla dnes hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

V kraji fungují čtyři odběrová místa v Benešově, Kladně, Kolíně a Mladé Boleslavi, příbramské bude páté. Kromě odběrových míst odebírají vzorky také sestry, které vozí do domácností sanitky
středočeské záchranné služby.

Načíst starší příspěvky

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1
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KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (2x), čce (2x)

DUPLICITNÍ S: Nakažených v Česku je 995. V nemocnici je i jeden z pražských hasičů ( SeznamZpravy.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Počet vyléčených v Česku vzrostl
na šest, nakažených je 995 (SeznamZpravy.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Počet vyléčených v Česku vzrostl na šest, nakažených je 995 ( SeznamZpravy.cz - Články,
A.N.O.);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.03.2020 (10:14:06) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Jan Mikulička, KÚ Libereckého kraje

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronavirové pandemie a s ní souvisejícímu nouzovému stavu na území republiky se Liberecký kraj rozhodl prodloužit lhůtu pro podávání
žádostí o příspěvky z jeho dotačního fondu. Posunutí termínů se dotýká všech vyhlášených programů, ve kterých se přijímají anebo by se brzy začaly přijímat žádosti.

V programech číslo 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a 1.3 - Dotace obcím Libereckého kraje na činnost Jednotek požární ochrany II se lhůta pro podání žádosti z
původního termínu 17. března posouvá na nový termín 21. dubna.

V programu číslo 1.4 - Prevence kriminality se lhůta pro podání žádosti z původního termínu 20. března posouvá na nový termín 24. dubna.

Změna se týká i programu číslo 2.5 - Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel. Zde se termín podání žádosti o dotaci z období 1. až 17. dubna do 14 hodin mění na 21. dubna
až 6. května, opět do 14 hodin. U programu číslo 2.6 - Program místní Agenda 21 je to z 20. března s uzávěrkou ve 14 hodin na 24. dubna ve stejný čas.

Jiné to bude i u programu číslo 8.6 - Podpora retence vody v krajině, kdy se uzávěrka lhůty pro podání žádosti přesouvá z 10. dubna na 15. května a u programů číslo 9.1 - Podpora ozdravných a
rekondičních pobytů a 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů, kdy 27. březen nahrazuje 4. květen. 

Sdílet s přáteli na facebooku

Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
MHD jezdí podle víkendových jízdních řádů, cestující musí mít roušku
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka
Uzavření hranic má dopady i pro návštěvníky Krkonoš
Dojde k přerušení přeshraniční osobní autobusové a vlakové dopravy

Jaroslav Zeman - Senátor PČR ( Senátoři a poslanci ) | Další firmy

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.03.2020 (15:26:05) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články Jiří Böhm

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Čím dál více lidí začíná mít strach a obavy ze současné situace kolem koronaviru. Diakonie jako jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb jim nabízí pomoc
prostřednictvím bezplatné linky 800 567 567 a nového webu jsmesvami.diakonie.cz. V Pojizeří její aktuální pomocníky najdete v Turnově, Železném Brodě, Semilech i Jilemnici.

Praha, 20. 3. 2020: Diakonie, jeden z nevýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, v aktuální situaci nabízí veřejnosti:

Lidé mohou telefonovat denně od 9 do 20 hodin včetně víkendu. Linka je anonymní a bezplatná a její provoz zajišťují odborníci z oblasti krizové intervence. „Předpokládáme zájem především u
starších a osamělých lidí, ale zavolat může opravdu úplně každý, kdo zkrátka nechce být na svůj strach, své obavy sám," říká Anna Stodolová, vedoucí SOS centra Diakonie, které linku provozuje.
Lidé také mohou využít online poradnu prostřednictvím chatu, a to buď po Skypu (SOS.centrum) nebo na webu www.soscentrum.cz.

Právě spuštěné stránky jsmesvami.diakonie.cz na jednom místě evidují všechny služby aktuální pomoci, o nichž celorepublikově víme. Mapu Diakonie průběžně aktualizuje. Nabídky se nejčastěji
týkají praktické pomoci seniorům či osamělým lidem (nákupy, praktická pomoc, ale i linky důvěry apod.).

Vedle toho Diakonie nabízí registraci dobrovolníkům, které poté prostřednictvím regionálních koordinátorů vyšle na pomoc těm, kdo o ni požádají (při zachování maximální míry ochrany pro
příjemce pomoci i dobrovolníky samotné). Koordinaci dobrovolníků má na starosti humanitární středisko Diakonie, které má četné zkušenosti například z mnoha povodní v ČR.

Diakonie má své pobočky na více než 150 místech v celé zemi, v našich službách jsou také tisíce seniorů. Ve všech našich zařízeních dbáme na dodržování vládních i regionálních opatření a
reagujeme na aktuální situaci. „Děláme vše pro to, abychom maximálně ochránili naše klienty i personál," říká Jan Soběslavský, ředitel Diakonie. O konkrétních opatřeních v konkrétních
službách Diakonie se může veřejnost informovat přímo v dané pobočce Diakonie. Jejich seznam včetně kontaktů najdete na této interaktivní mapě.

10. Liberecký kraj kvůli koronaviru prodloužil lhůty pro žádosti o dotace   
seznam | nahoru

11. Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické  
seznam | nahoru
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V časech, kdy mnohé služby musely uzavřít provoz, jejich zaměstnanci přemýšlejí, jak být aspoň na dálku v kontaktu se svými klienty. Ve speciální škole pro děti s postižením v jihočeské Soběslavi
například každý týden rodinám dětí volají a posílají také dopisy. V nich jsou různé drobné úkoly pro děti, puzzle nebo společné fotografie. V Soběslavi, kde Diakonie Rolnička vedle školy provozuje
i stacionář a další služby, se také hromadně pustili do výroby roušek. „Zavedli jsme manufakturu a získali dokonce pár šicích strojů. Původně jsme šili roušky pro naše klienty - děti i jejich rodiny,
ale stala se z toho komunitní záležitost a s trochou nadsázky lze říct, že dnes šijeme pro celé město," konstatuje Kamila Viktorová, ředitelka místní speciální školy Diakonie.

Diakonie pomáhá lidem v těžkých situacích, kdy už jim nebo jejich nejbližším docházejí síly. Poskytuje služby seniorům, dětem i dospělým s postižením a lidem v různých životních krizích. Diakonie
se věnuje také humanitární a rozvojové práci v zahraničí. Ročně podpoří 40 tisíc lidí u nás i ve světě. Více na www.diakonie.cz.

Sdílet s přáteli na facebooku

Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x), jan (1x), soběslavský (1x)

DUPLICITNÍ S: Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve ( Nasepojizeri.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské
církve evangelické (Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.03.2020 (01:19:07) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Denik.cz - Kroměřížský deník Pavel Bohun, Michal Burda, David Karola

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vyhlášený stav nouze. Omezená možnost pohybu. Nejistota a strach. Virus, který dostal název SARS-CoV-2, nastolil v České republice situaci, jaká tady nikdy dříve nebyla. Deník se ptal
uznávaných osobností Zlínského kraje, jak podle jejich názoru ovlivní koronavirus život v republice, jaké plyne ze současnosti ponaučení i jestli se bude vlivem karantény rodit více děti.

Marie Zelená, módní návrhářka původem z Ostrožské Nové Vsi

Situace je nelehká, ale na druhé straně jakoby otevírá oči a mysl. Máme obavy o zdraví i o práci. Ale co když se planeta potřebovala zotavit? Četla jsem, že v Benátkách teď plavou ryby, v
kanálech je čistá voda. Na mnoha místech světa je lepší ovzduší, protože se zavřelo mnoho továren. Také kolem sebe vidím, že většina lidí pochopila, že je to teď na nás. Kdo umíme šít, šijeme
roušky. Mladí pomáhají starým lidem nakoupit a postarat se o ně. Tolik obětavých lékařů, prodavačů, policistů, řidičů a dalších profesí se nezavřelo doma a vystavilo se nemoci čelem, aby sloužili
ostatním. Ukázalo se, že jsme země, která stojí při sobě. Věřím, že se virus zastaví, a že je to jen varování, abychom se uměli zastavit i my.

Jestli se bude rodit více dětí? Je na každém, jak naloží s volným časem. Možná si teď mnoho manželů či partnerů k sobě bude blíže.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Jan Vorba, ředitel ZŠ UNESCO Uherské Hradiště

Doufám, že se především změní pohled některých lidí na potřebu řídit se vydanými nařízeními a doporučeními. Určitě bychom si také měli více vážit všech lékařů, sestřiček a mnoha dalších
obětavých dobrovolníků, kteří se snaží nezištně pomáhat, kde je třeba. Naši učitelé například kromě distanční výuky hlídají děti pracovníků IZS nebo šijí tolik potřebné roušky pro zdravotnická
zařízení.

Zda se bude rodit více dětí? Myslím si, že se máme rádi a že náš národ určitě nevyhyne. (smích)

Alena Bartošíková, publicistka a spisovatelka z Uherského Brodu

Pandemie ovlivní život na celém světě. Zasáhne všechna odvětví lidské činnosti. Určitě budeme chudobnější, než dosud. Na procházkách v lese potkávám mladé i starší lidi. Váží si toho, co máme
zdarma - čerstvý vzduch, probouzející se přírodu, zpěv ptáků. Nevím, jestli si to stejně uvědomovali už dřív. Mám pocit, že to brali jako samozřejmost. Až dosud jsem si myslela, že není možné,
aby hrozil novodobý "mor". Vidíte, přišel v podobě koronaviru. Podle mne tato kauza lidi přiměje, aby byli skromnější, ohleduplnější, neplýtvali potravinami a vodou. Jak je vidět, v těžkých chvílích
spojuje solidarita. Lidé šijí roušky, dovážejí jídlo, pomáhají nakupovat, zdravotníci dělají, co můžou. Ale jsou bohužel i tací, kteří se snaží z "kauzy" vytřískat co nejvíc peněz.

Jsem optimistka a myslím, že se bude rodit stejně. Děti se rodily i za těžších podmínek, třeba za války.

Robert Erhart, kastelán kroměřížského zámku

Ze současné pandemie se poučí vyspělé země, rozvojové nikoliv. Lidé by mohli být v budoucnu daleko více opatrní a v následujících měsících bude také utlumen cestovní ruch. O nějakém
babyboomu souvisejícím se současnou karanténou, myslím, nemůže být řeč. Lidé se bojí. Naopak by se mohlo rodit dětí méně.

Jitka Zezulová, ředitelka Státního okresního archivu v Kroměříži

Svět se poučí, ale s největší pravděpodobností postupně zapomene. Historicky se vždy lidstvo poučilo. Třeba se lidé zamyslí a v budoucnu budou více rozvážní. Babyboom nehrozí. Lidé mají jiné
starosti. Kromě obav o své zdraví ještě řeší ekonomické problémy. Na druhou stranu se říká, že bude více rozvodů, protože nejsme zvyklí na společné soužití.

Standa Hložek, zpěvák a umělec z Hulína

12. Když jeden malý virus mění lidskou společnost   
seznam | nahoru
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Jsem přesvědčen, že si z toho každý vyvodí nějaké důsledky. Lidé budou opatrnější na čistotu, desinfekční prostředky. O tom jsem přesvědčený. Snad to přejde co nejdřív, protože člověk je tvor
společenský. Babyboom? I to se může stát. Navíc je před námi jaro. Na Vánoce pak bude veselo. Samozřejmě to musíme odlehčit.

Jozef Macko, přední český neonatolog ze Zlína

Pro všechny je to nová situace. Nemocnice i zdravotníci dělají vše proto, aby ji zvládli. Protože stále existuje v této oblasti řada neznámých faktorů, formulují se obtížně optimální postupy.
Poznatky a data se mění prakticky denně. Myslím si, že koronavirus už život v ČR i dalších zemích změnil. Je jen otázkou, na jak dlouhou dobu. Nevíme, jak dlouho budeme fungovat ve stávajícím
režimu. Nemocnice se snaží přizpůsobit situaci mimo jiné tím, že jednotlivá oddělení tvoří týmy zdravotníků, které se vzájemně nesetkávají a minimalizují tím riziko kolapsu provozu daného úseku.
Pokud bude jedem tým v karanténě, nastoupí tým další. Omezuje se plánovaná, odložitelná péče. Nemocnice obecně pociťují především nedostatek ochranných pomůcek a snaží se všemi
možnými způsoby je získat. Apelujeme na občany, potenciální pacienty, aby respektovali veškerá doporučení. Byť s vědomím, že to omezí jejich každodenní život.

Kateřina Pivoňková, oblastní ředitelka Naděje

Je v mé povaze i v povaze mé práce vidět v lidech to lepší. Takže: vědci, chytré hlavy, zodpovědné firmy a filantropové společně najdou nejen nové léky, ale i účinné způsoby prevence proti
podobným epidemiím. Mnoho lidí pochopí, že pomáhající profese (zdravotnictví a sociální služby) jsou podstatným základem společnosti, na který se v době krize chceme spolehnout. Vlády států
začnou mohutně chránit životní prostředí. Všichni vidíme, jak se planeta díky naší karanténě konečně může „nadechnout“. Současná krize nás ohromně poučuje o tom, že každé drobné jednání
jednotlivého člověka dopadá na celek - v podstatě může měnit svět.

Milan Kladníček, ředitel Městské policie ve Zlíně

S racionálním úsudkem se domnívám, že vše záleží na délce trvání „aktuálního“ stavu. Netroufnu si odhadnout dopady při současném uzemnění ekonomiky. Pokud ovšem bude trvat déle (v řádu
týdnů či měsíců), může být mnoho věcí jinak, než jsme byli po desetiletí zvyklí.

Z hlediska globální společnosti se musíme naučit pružněji reagovat na jakékoliv anomálie civilizačních problémů. Tady platí dvakrát, že kdo je připraven, nemusí být překvapen. Z pohledu člověka
a přírody bychom se měli poučit z našich chyb minulých a současných, které mohou významně ovlivnit chod věcí budoucích. Bude se také muset změnit pohled na jiný typ hrozby ve společnosti a
to na úrovni zákonů, postupů, či strategických zásob ochrany IZS a občanů. Na tuto úvahu bude ale čas, až vše společně zvládneme!

Dan Žárský, ředitel Diakonie ČCE Vsetín

Věřím, že zjištěním, že důležitější než Jysk, Kika, Planeo, Sportisimo aj. jsou fungující sociální služby, se zvýší prestiž i ohodnocení všech pracovníků v sociálních službách, ale také důraz na
hlubší hodnoty života člověka. Očekávám, že podobné situace se budou opakovat častěji. Budeme muset přijmout, že ne vše je v naší moci zvládnout, byť připraveni můžeme být výrazně lépe
než tentokrát.

Jestli se bude rodit více dětí? Já vždy hlasuji pro více rodících se dětí!

Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě Rožnov p. R.

Věřím, že krize přejde. Úvahy, co se změní, až odezní, jsou zatím předčasné. Odborníci předpokládají, že to celé může trvat ještě několik měsíců. To horší, pravděpodobně teprve přijde. Co se
ukazuje už teď, je křehká stabilita společnosti; panuje strach, je ohrožená ekonomika. Ukazuje se i to, že lidé se stále umí semknout. Když se situace dobře vysvětlí, najde se spousta lidí
schopných nezištně pomáhat.

Snad si více uvědomíme, že vše co máme, není vůbec samozřejmost. Že bude více nasloucháno realismu a zdravému rozumu. Zamyslet bychom se měli nad větší potravinovou soběstačností,
nad tím, že není dobré pěstovat plodiny na biopaliva a nad tím, že obrovské množství věcí dovážíme z jihovýchodní Asie.

Nechci spekulovat, co všechno může přijít. Dějiny ale nekončí a buďme si jistí, že přijdou další krize a musíme se prostě připravovat – ať už se jedná o zásoby zdravotnického materiálu, dostatek
lůžek v nemocnicích nebo o přípravu lidí.

Dětí je málo. Jestli jich přibude, tak to bude jenom dobře.

Marta Santovjáková Gerlíková, režisérka a zpěvačka z Jarcové

Někde jsem četla, že tato nemoc bude historickým milníkem a současné i budoucí generace budou používat termín doba „před“ a „po“ koronavirová. Je to velké téma nejenom pro následující
týdny, ale také měsíce, roky… Občané i politici začnou nově a jinak přemýšlet, jak zajistit naši bezpečnost na hranicích i uvnitř státu, bezpečnost potravinovou, energetickou, epidemiologickou, v
oblasti uchování a přenosu dat. Hlavně si všichni uvědomíme a „přenastavíme“, co je důležité, co má řešit rodina, škola, obec, stát, V4, EU, NATO. Je to také příležitost pro občany vidět, kdo z
politiků a veřejně známých osob se v krizi jak zachoval, jak se k nám zachovaly některé sousední státy, EU apod. Chci moc poděkovat všem spoluobčanům, kteří pro nás nyní zajišťují nezbytný
chod státu. Mám k nim hlubokou úctu. Věřím, že tuto těžkou dobu společně brzy překonáme a bude více příležitosti k úsměvu a zábavě.

Zda bude více dětí? Doufám, že ano. Máme teď mimořádnou příležitost se na tuto oblast života koncentrovat.

Karel Kostka, pedagog, spisovatel a výtvarník ze Vsetína

Pandemie koronaviru v dlouhodobějším horizontu přibrzdí lidskou pýchu. Připomene, že blahobyt má vratké nohy. Způsobí, že na několik let si lidé budou blíž. A trochu napoví, kdo je jaký člověk.
Krátkodoběji upevní rodinné vazby, protože část společnosti přibrzdila vysoké pracovní tempo a je přinucena vzájemně se v rodinách mnohem více sdílet. Prostě v karanténě spolu lidé stráví
neobvyklé penzum času. U některých rodin to ovšem způsobí rozpad vztahů. No a pro ty, kteří jsou v první frontové linii, se pracovní tempo vystupňuje na samou hranici možného. Každopádně se
dosavadní společenské a pracovní algoritmy dostanou do zcela jiné podoby, než jsme byli desetiletí zvyklí. A s tím se budou mnozí vyrovnávat jen obtížně.

Daniel Divínová, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín

Asi nikdo z nás nečekal, jakou rychlostí se může změnit naše poměrně poklidné a spokojené bytí. Pokud bych se nezabývala globálními dopady, ale vztáhla to pouze na mé rodné Valašsko, pak
musím konstatovat, že jsem velmi překvapená tím obrovským občanským vzepětím, které po prvotním záchvatu paniky a všeobjímajícího strachu nastalo. Valaši jsou sice národem přímým a
přátelským, ale také velmi hrdým a historicky poměrně rebelujícím. Takže jsem skoro s údivem sledovala vlnu domovního šití roušek, výborně organizovanou donášku potravin seniorům,
organizaci předávání informací všemi možnými způsoby, rozšíření nabídky on-line služeb jakéhokoli druhu, vynalézavý způsob elektronické výuky. Ano, myslím, že už nic nebude jako v době “před
koronavirem”. Ale na všem zlém, je vždy i něco dobrého. Lidé začali mobilizovat dobro ve svých nitrech, řadě z nás tato tenzní doba umožnila přece jen zpomalit a přemýšlet nad skutečnými
hodnotami, nad hodnotou lidského života, nad funkčností rodin, nad skutečným přátelstvím, nad budoucností našich dětí. Pomalu se vracíme sami k sobě.

Ale nejsem zase úplně takovým optimistou, protože jsem přesvědčená, že tato pandemie není skutečně do budoucna ojedinělým ohrožujícím faktorem pro lidstvo. A bytostně pocítíme dopad –
pevně věřím, že v dohledné době zvládnuté – této reálně probíhající pandemie. Nejen v neoddiskutovatelném propadu celosvětové ekonomiky. Obávám se o letošní úrodu a s tím rostoucích cen
potravin. Na druhou stranu, má to i svá pozitiva – kdy naposledy jsme zaznamenali zlepšení životního prostředí, především díky dramatickému snížení vypouštěných dusíkatých oxidů?

Jestli bude více dětí? Tato myšlenka snad musí napadnout každého, neboť není lepšího uvolnění, než aktivita tohoto druhu. Nicméně jak tak sleduji výrazně zodpovědné chování především mladé
generace, která vzala naprosto za své ochranu všeho možného a desinfekci i toho nemožného, trochu se obávám, že neporoste naše populační křivka o mnoho rychleji, než dosud.

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), čce (1x)

DUPLICITNÍ S: Když jeden malý virus mění lidskou společnost ( Denik.cz - Slovácký deník, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Když jeden malý virus mění lidskou společnost ( Denik.cz -
Valašský deník, Diakonie Českobratrské církve evangelické); Když jeden malý virus mění lidskou společnost ( Denik.cz - Zlínský deník, Diakonie Českobratrské církve evangelické );
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.03.2020 (15:42:18) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Do České republiky v pátek s velkou slávou dorazilo přes milion respirátorů FFP2. Bez této dodávky by od pondělí nebylo možné zajistit provoz většiny zdravotnických zařízení
nejenom v Libereckém kraji, ale ve většině země. V Libereckém kraji byl zjištěna již devátá osoba nakažená koronavirem, která je poprvé z Turnovska.

„Podle informace z odpolední videokonference Asociace krajů České republiky jsme měli do Libereckého kraje dnes v noci dostat 22500 respirátorů FFP2, pak se ale zjistilo, že Ministerstvo
zdravotnictví České republiky dnes do republiky nepřivezlo zase nic a část z dnešní dodávky je potřeba jinam, a tak k nám nakonec ve 21.30 dorazilo 18 400 kusů těchto respirátorů. Nejsou to
respirátory té nejvyšší kategorie, ale v sobotu ráno je rozvezeme do všech potřebných zdravotnických zařízení, Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Nemocnice
Jablonec Nad Nisou, Masarykova Městská Nemocnice, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o., Nemocnice Tanvald,
praktickým lékařům, pediatrům, zubařům a dalším ambulancím," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Tohle množství respirátorů vystačí maximálně na tři dny, takže nejen hejtman věří, že po první zásilce z Prahy budou vzápětí následovat i další, v sobotu je slíbené letadlo Ruslan z Šen-čenu,
nezbývá než v něj věřit. „Právě proto jsou pro nás i v dalších dnech důležité všechny vyrobené roušky z nanomateriálu Technické univerzity v Liberci a šité na mnoha místech v kraji a také výroba
od dobrovolníků a organizovaná městy a obcemi. Moc děkuji, vůbec nevím, co bychom si bez nich počali!," doplnil Půta.

V této souvislosti liberecký hejtman ještě vyzývá všechny naše občany, firmy a samosprávy, které mají doma nebo někde ve skladu respirátory FFP3, aby je nepoužívali na běžné činnosti. „Jde o
zbytečný luxus a plýtvání. Tahle kategorie je potřebná pro nemocnice na operace a pro záchranku při kontaktu s pacienty, kteří mohou být Covid 19 pozitivní. Pro většinu běžných činností stačí
plátěná rouška šitá v akci Šije celé Česko! a pro několik exponovaných respirátor FFP 2, třeba pro řidiče v dopravě nebo pracovníky v obchodech a na úřadech, kteří musí být v kontaktu s větším
množstvím lidí," poznamenal Martin Půta.

Tyhle nejlepší respirátory se dnes prodávají za několik stokorun a také nevydrží více než jeden den. Odevzdejte je prosím do nemocnice nebo na záchranku nebo kontaktujte linku Krizového
štábu Libereckého kraje, rádi je vyměníme za FFP2 klidně ve výhodném směnném kurzu.

V Libereckém kraji hygienici evidují devátý případ onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem. Jedná se o muže z Turnovska, ročník 1954, pobyt v Itálii, Livigno. Vrátil se 6. 3. 2020
ještě před karanténou vyhlášenou vládou, a hned byl od návratu v domácí karanténě, v pátek byl převezen do Krajské nemocnice Liberec.

„První příznaky se u něho objevily 18. 3. 2020, sám kontaktoval KHS a byl přivezen biotýmem ZZS LK do triážového stanu v KNL, personál byl chráněn, pán byl určen k hospitalizaci na Infekci v
KNL. Kontakty jsou šetřeny KHS," upřesnil hejtman s tím, že někteří navrátilci z dovolené se chovali maximálně zodpovědně, přesto mohlo dojít i s takovým zpožděním ke zjištění nebezpečného
viru.

Sdílet s přáteli na facebooku

Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji ( Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.03.2020 (13:54:02) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasepojizeri.cz - Články redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vzhledem k současnému stavu, kdy na celém území České republiky chybí ochranné pomůcky jako jsou roušky, respirátory či ochranné brýle, musel i Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje využít štědré pomoci dobrovolníků a firem, které byly ochotné pro hasiče roušky ušít.

13. Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji   
seznam | nahoru

14. Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec   
seznam | nahoru
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Ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil se sešel se sympatickými šičkami firmy Krasohled s.r.o, které ochotně ušily pro hasiče 200 kusů bavlněných
roušek.

„Dvěstě roušek bylo rozdáno hasičům po celém kraji. Jedno předání proběhlo také již v úterý, kdy nás firma obdarovala 100 kusů roušek a další pak v pátek rovněž 100 kusů. Ředitel Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje plk. Luděk Prudil děkuje za obrovskou podporu celého sboru všem dobrovolníkům a firmě Krasohled Liberec s.r.o. Toto milé gesto našemu sboru velice
pomohlo a jsme rádi, že se tímto darem mohla zabezpečit akceschopnost našich jednotek," sdělila tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Lucie Hložková.

Sdílet s přáteli na facebooku

Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
Ve stavu nouze pomáhá i Diakonie Českobratrské církve evangelické
Turnovská radnice obdržela 400 kusů ušitých roušek!
Pomoc a solidarita pro řidiče před hraničním přechodem v Harrachově
Krizový štáb kraje zasedal již poosmé, zhodnotil týdenní opatření
Vláda navyšuje úvěry, pomoc při ošetřování dostanou i OSVČ
VIDEO: Dopravu komplikují kamiony ve směru na Harrachov
Pomozte vyrobit Turnovákům roušky!
Mobilní základna záchranky ve Vesci, v kraji už šestý případ koronaviru
Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a nemocným v Pojizeří
Rozvážíte hotové jídlo či potraviny? Řekněte Turnovákům o vaší službě!
Firma nabízí zdarma materiál na výrobu dočasných roušek
Jak používat jednorázovou roušku z TU Liberec
KNL zřídila odběrové místo pro pacienty s podezřením na koronavir
Kraj zafinancuje dovoz potravin a léků seniorům a méně pohyblivým
V Libereckém kraji jsou roušky na veřejnosti povinné!
Liberecké Divadlo F. X. Šaldy nehraje, ale zkouší a pomáhá
Ke všem výjezdům vyráží členové záchranky v ochranných pomůckách
Spolky v Pojizeří organizují nákupy pro seniory a šijí roušky
Firmy uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní odklad plateb
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 3 fotek)

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

DUPLICITNÍ S: Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec ( Nasejablonecko.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.03.2020 (22:09:21) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky Jan Šašek, místostarosta města Rokycany

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

☎️  SOS LINKA PRO VŠECHNY, NA KOHO DOLÉHÁ SOUČASNÁ KRIZE✅Lidem, kteří v souvislosti s aktuální situací prožívají strach, úzkosti nebo obavy a potřebují podporu, nabízí Diakonie
ČCE Českobratrské církve evangelické denně od 9:00 do 20:00 hodin bezplatnou krizovou linku. Linka �800 567 567� je anonymní, provoz zajišťují odborníci z oblasti krizové intervence. Na
linku může volat kdokoliv, bez ohledu na místo bydliště a věk.

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), čce (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (19:31:03) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Nasejablonecko.cz - Články Jana Fričová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Na vývoj situace s pandemií koronaviru musí reagovat také poskytovatelé sociálních služeb. K těm největším v Jablonci patří Centrum sociálních služeb (CSS) a Diakonie ČCE.
Obě organizace zasahuje výpadek pracovníků, proto musely přistoupit k nouzovým řešením. V obou organizacích chybí ochranné prostředky pro pracovníky a dezinfekce.

„V centru v tuto chvíli chybí devět pracovníků v přímé péči. Jelikož není možné plnohodnotně zajistit péči všem 144 uživatelům, kteří mají s naší organizací uzavřenou Smlouvu o poskytování
pečovatelské služby, přistupujeme od pondělí 16. března k omezení péče u uživatelů na nejnutnější nasmlouvané základní úkony, a to dovoz obědů a přípravu jídla, nezbytnou osobní hygienu a
péči o vlastní osobu, zajištění nezbytných léků a inkontinenčních pomůcek. To vše přednostně u uživatelů, kteří jsou osamoceni a nemají ani osoby blízké," řekla ředitelka CSS Jablonec nad Nisou
Naďa Jozífková.

Ostatní uživatele a sjednané úkony, jako jsou nákupy, úklidy, praní, žehlení apod., bude centrum podle Jozífkové řešit operativně, a to např. přesuny časů sjednané péče nebo ostatními
pracovníky organizace. Někteří uživatelé sociálních služeb CSS v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR požádali o pozastavení péče a uživatelé odlehčovací služby o ukončení pobytu.

Zhruba o padesátku klientů se stará Diakonie ČCE. „Nyní máme sedm pečovatelek a jsme schopní zajistit nejzákladnější složky služeb. Jakmile přijde úplná personální nouze, povoláme

15. ☎☎ ️️  SOS LINKA PRO VŠECHNY, NA KOHO DOLÉHÁ SOUČASNÁ…   
seznam | nahoru

16. Sociální služby v Jablonci jsou zajištěné   
seznam | nahoru

12/39

https://www.maximusweb.cz/public/original/22401894
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI0MTU1NTcsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI0MTU1NTcsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjI0MTU1NTcsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22415557
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22415557
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjan.sasek.rokycany%2Fposts%2F2626308607601706
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIxMzQ1MTIsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIxMzQ1MTIsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIxMzQ1MTIsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22134512
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22134512
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.nasejablonecko.cz%2Fjablonecko-aktualne%2Fsocialni-sluzby-v-jablonci-jsou-zajistene%3FaktualitaId%3D64064


studenty," konstatovala ředitelka střediska Diakonie Jablonec ČCE Michaela Albrechtová a dodává, že zastavená je činnost nízkoprahových zařízení.

Pomoc osamělým seniorům nad 65 let, chronicky nemocným, držitelům ZTP a ZTPP bez rodiny poskytne v Jablonci místní oblastní spolek Českého červeného kříže. „Zajistíme nákupy v nutném
rozsahu na maximálně dva až tři dny, jsme schopní komunikovat s lékaři o zajištění receptů na pravidelně užívané léky, pomůžeme vyvenčit zvířata," řekla ředitelka ČČK v Jablonci Kateřina
Havlová s tím, že služba je dostupná od pondělí do pátku v době 8-18 hodin.

ČČK se také hlásí dobrovolníci. „Ti se registrují pouze online, naše budova v Uhelné ulici je pro veřejnost uzavřená, pro dobrovolníky máme vyhrazenou jednu místnost, kde mohou být najednou
maximálně dva a kontakt omezujeme na dvacet minut," uzavírá Havlová. Zájemcio dobrovolnictví se mohou registrovat na www.cck-jablonec.cz nebo na www.mestojablonec.cz v kapitole
Koronavirus.

Od pondělního poledne má ČČK k dispozici také dvě nová čísla na dispečinku, a to 602 503 705 a 601 386 447. Lidé se snaží pomoci v celé republice - na facebooku je například skupina Česko
šije roušky, kde snadno dohledáte rady i malovýrobce roušek. 

Sdílet s přáteli na facebooku

Hejtman Půta on-line odpovídal po jednání krajského krizového štábu
Došlo k omezení provozu Správy KRNAP v souvislosti s koronavirem
Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování
Krizový štáb se bude scházet v Jablonci každý den
Krizový štáb kraje poptává dobrovolníky na pomoc i na šití roušek
Jablonecký magistrát dočasně ruší úřední hodiny
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka
V Libereckém kraji je třetí nakažený, respirátorů a roušek nedostatek
Uzavření hranic má dopady i pro návštěvníky Krkonoš
Krizový štáb kraje se věnoval dalším opatřením proti šíření koronaviru
Vláda zavírá některé obchody, Liberecký kraj má druhého nakaženého
ČEZ ruší plánované odstávky elektřiny kvůli zvýšené práci z domova
Město Jablonec a další organizace jsou připravené na krizové situace
Nabídka zboží i otevírací doba obchodů se v Jablonci nemění
Po vyhlášení nouzového stavu jednal na kraji krizový štáb
Vláda vyhlásila stav nouze: Nesmí se cestovat, zákaz akcí nad 30 osob
Jablonec ruší akce a uzavírá městské organizace. Od pondělí i školky
Program kin v Jablonci nad Nisou od 5. března do 18. března
V Libereckém kraji je první potvrzený případ nákazy koronavirem
Opatření kvůli epidemii: Primátor Jablonce svolává ředitele organizací
Oběžné české mince jsou antibakteriální. Viry ani bakterie nemají šanci
V Jablonci po mimořádných opatřeních zasedla bezpečnostní rada města
Kvůli výskytu koronaviru zaujímá mimořádná opatření i Liberecký kraj
Kvůli koronaviru se v Česku ruší akce nad 100 osob a zavírají školy
Při podezření na koronavirus zajedou zdravotníci i k lidem domů
V Jablonci zasedla bezpečnostní rada, v kraji je už devět lidí v karanténě

Leták sociální služby Jablonec

Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 2

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (2x), čce (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

18.03.2020 (12:51:01) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Kurzy.cz - Články plzen.eu (Plzeň)

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vláda České republiky nařídila usnesením ze dne 16. března č. 239 poskytovatelům sociálních služeb, které poskytují sociální služby například v
centrech denních služeb, týdenních stacionářích, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, a to od 18. března po dobu trvání
nouzového stavu pozastavit činnost.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice odložil pro příjemce dotací z dotačního programu Kofinancování sociálních služeb
a příjemce individuálních dotací smlouvou stanovené povinnosti ve článku IV předložit Informace o průběhu čerpání dotace k 31. březnu 2020, a to minimálně do doby ukončení vyhlášeného
nouzového stavu. Nový termín pro podání Informace o průběhu čerpání dotace, či případné zrušení doručení Informace o průběhu čerpání dotace k 31. březnu 2020 bude stanoven pokynem
vedoucí po ukončení nouzového stavu.

Přehled uzavřených sociálních zařízení v Plzni, které podporuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně:
Centra denních služeb
Centrum denních služeb – Sdružení občanů EXODUS
Týdenní stacionáře
Domovinka – Týdenní stacionář – DOMOVINKA-sociální služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub ATOM pro děti a mládež – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
NZDM Vzducholoď – Salesiánské středisko dětí a mládeže Plzeň
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE Plzeň – NADĚJE
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha – Salesiánské středisko mládeže
CENTRUM HÁJEK – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum HÁJEK
Adite pro náhradní rodiny – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Archa pro rodiny s dětmi – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
DOMUS - Centrum pro rodinu,z.s. – DOMUS – Centrum pro rodinu
Terénní a ambulantní služba MáTa pro rodinu – MáTa pro rodinu

17. V Plzni se uzavřela některá sociální zařízení   
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIyMjYxODAsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIyMjYxODAsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIyMjYxODAsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22226180
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22226180
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.kurzy.cz%2Fzpravy%2F535254-v-plzni-se-uzavrela-nektera-socialni-zarizeni


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE Plzeň – NADĚJE
Občanské sdružení ProCit, z.s. – Občanské sdružení ProCit
Dále se v Plzni nacházejí následující poskytovatelé služby sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi:
SPOLEČNOST TADY A TEĎ
Člověk v tísni
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
s. aktiv. sl. pro sen. a osoby se zdrav. Postižením - Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Domovinka-sociální aktivizace – DOMOVINKA - sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením –Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Plzeňská unie neslyšících
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň – Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň
Volnočasové a vzdělávací aktivity – TyfloCentrum Plzeň
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické dílny – MOTÝL
Sociálně terapeutická dílna Exodus – Sdružení občanů EXODUS

Text: Adriana Jarošová

Zveřejněno: 18. 3. 2020, Martin Pecuch

Sdílet
Vytisknout

SEKCE: Ekonomika a Finance

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (3x), čce (3x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

19.03.2020 (18:20:08) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Feedit.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha, 19.3.2020 – Webová platforma Pomůžeme.si, která vznikla teprve minulý týden za účelem propojování dobrovolníků s organizacemi, které momentálně potřebují posily, roste každým dnem
o stovky zájemců. V současné době jejich počet přesáhl 800 a jejich řady se rozrůstají každou hodinou. Iniciativa také včera spustila aplikaci pro partnery – tedy dobročinné spolky a organizace –
kteří teď díky ní mohou snadněji hledat dobrovolníky ve svém okolí. Přihlásit se jako dobrovolník nebo organizace, která shání pomocné síly, je možné na webových stránkách www.pomuzeme.si.
Platformu se podařilo vyvinout za pouhých 5 dní, stojí za ní zaměstnanci pražské firmy Applifting a řada dalších jednotlivců, kteří se do vývoje zapojili dobrovolně.

Platforma Pomůžeme.si dnes zároveň podepíše první online smlouvy s dobročinnými organizacemi přes portál iSmlouva.cz. Zájem o jejich uzavření projevily mimo jiné celorepubliková
náboženská společnost Diakonie ČCE, teplické dobrovolnické centrum SPOLU proti samotě, Městská charita České Budějovice, SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRAHA 9 a spolek Trimed. „ Již se nám
podařilo domluvit se s Diakonií, která má po celé republice 153 poboček. Naši aplikaci bude využívat Městská charita České Budějovice, studenti 3. lékařské fakulty organizující dobrovolníky do
pražských nemocnic a také jsme v kontaktu s krizovým štábem Hlavního města Prahy. Zároveň jednáme s dalšími neziskovými i státními organizacemi,” říká autor a koordinátor projektu
Tomáš Landovský.

Pomoci může kdokoliv

K Pomůžeme.si se může přihlásit kdokoliv a odkudkoliv, ať už jako dobrovolník, nebo jako organizace, která shání pomoc veřejnosti. „V registračním formuláři navolíte základní údaje, jako
například, ve které oblasti se nacházíte a co můžete nabídnout. My už vás poté propojíme s vhodnými organizacemi v okolí,” vysvětluje stručně princip Pomůžeme.si Landovský.

“Ať už jde o velké nebo malé město, neziskovku nebo nemocnici, Pomužeme.si je tady pro všechny, kteří potřebují dobrovolníky. Například zrovna včera nás oslovila nemocnice v Železném
Brodě, která sháněla lidi na pomocné práce,” říká Landovský.

Pomůžeme.si umí skrze zapojení organizací zprostředkovat pomoc také těm, kteří jsou kvůli karanténě izolovaní nebo je ovlivnilo uzavření škol. Jedná se tedy například o nemocné a starší lidi, pro
které by nakažení mohlo mít fatální následky, nebo třeba o zdravotníky, kteří slouží dlouhé směny a kvůli zavření škol se jim nemá kdo postarat o děti.

Stovky nových zájemců a první uzavřené smlouvy s organizacemi

Platforma Pomůžeme.si vznikla ve čtvrtek 12. března sdílením online dotazníků, které mapovaly, zda se lidé mají na koho obrátit v případě nouze. Průzkumu se zúčastnilo přes dva tisíce lidí a 90
% z nich projevilo zájem pomoci druhým. Projekt je odpovědí na obrovskou vlnu solidarity Čechů, kteří chtějí být užiteční v době pandemie infekčního onemocnění COVID-19.

Od té doby se množí podané přihlášky, zájemci přibývají každou hodinou po desítkách. Platformu teď čeká podepsání prvních oficiálních smluv, všechny přitom budou uzavřeny online přes
platformu iSmlouva.cz. “Digitální podepisování nám umožňuje řešit všechny byrokratické záležitosti mnohem dynamičtěji, než by tomu bylo za běžných podmínek. Jsme rádi, že existuje cesta,
jak pomoc efektivně zprostředkovat se všemi právními náležitostmi, aniž by bylo nutné vyjíždět k vyřizování osobně. To je v době karantény, kterou plně respektujeme, naprosto zásadní,” míní
autor a koordinátor služby.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), čce (1x)

DUPLICITNÍ S: Už přes 800 lidí chce pomáhat v pandemii skrz portál Pomůžeme.si. Přihlásit se mohou dobrovolníci i dobročinné organizace, které shánějí posily ( Casopisczechindustry.cz - Články,
Diakonie Českobratrské církve evangelické); Už přes 800 lidí chce pomáhat v pandemii skrz portál Pomůžeme.si. ( W4t.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

18. Už přes 800 lidí chce pomáhat v pandemii skrz portál Pomůžeme.si. Přihlásit
se mohou dobrovolníci i dobročinné organizace, které shánějí posily  seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIzMDA2NTUsInRodW1icyI6M30=
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https://www.maximusweb.cz/public/original/22295375
https://www.maximusweb.cz/public/original/22330492


Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

19.03.2020 (17:06:01) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické ČT24 web - Domácí mas

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Instituce i dobrovolníci v Česku nabízí informace a pomoc v souvislosti s pandemií nového koronaviru. Přinášíme potřebné kontakty a seznam průběžně aktualizujeme. Současně nabízíme
informace o kontaktech v konkrétních obcích podle krajů.

INFORMACE Z KRAJŮ A ZAHRANIČÍ

Jihočeský 
Jihomoravský 
Karlovarský 
Královéhradecký 
Liberecký 
Moravskoslezský 
Olomoucký 
Pardubický 
Plzeňský 
Praha
Středočeský 
Ústecký 
Vysočina
Zlínský

Češi v zahraničí

ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ LINKY

Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212

Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

KRIZOVÉ LINKY A PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Krizová linka pro seniory 800 200 007

Linka na pomoc seniorům 840 111 122

Vojenské linky psychologické pomoci: 973 255 140, 973 255 141, 973 255 142

Psychologická péče a podpora pro seniory, sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798

Nonstop linka důvěry Charity: 516 410 668, 737 234 078

Linka krizové pomoci Diakonie Českobratrské církve evangelické: 800 567 567 (9:00 - 20:00), web: www.diakonie.cz/aktualni-pomoc

Krizová linka služby rané péče EDA.cz: 800 40 50 60 
Konzultanti jsou připraveni poskytnout psychologickou podporu i praktické informace  každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou. Web: www.eda.cz

Krizová linka pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi  organizace Elpida: 800 200 007 (denně od 8:00 do 20:00). Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc. Web: www.elpida.cz

Česká alzheimerovská společnost nabízí poradenskou linku pro lidi s demencí a jejich rodiny : 283 880 346 (Po-Čt 8:00 - 19:00 hod, Pá 8:00 - 17:00)

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ

Facebooková skupina sdružující dobrovolníky: www.facebook.com/groups/ct24pomaha

Návod pro pomocníky: pomocsousedum.cz

Web sdružující ty, kdo pomoc potřebují a kdo ji poskytují: seniore.org

Facebooková skupina umělců nabízejících pomoc: www.facebook.com/groups/580768352517479

Telefonní návštěvy zrakově postižených u seniorů . Cílí na osoby pečující, rodinné příslušníky, aby službu svým rodičům domluvili a ulevili si v péči o seniora. Linka Návštěvy POTMĚ: 739 228
831, e-mail: info@navstevypotme.cz, web: www.navstevypotme.cz

Ucelené informace o dostupných sociálních službách , materiální podpoře (např. příspěvek na péči) a pomůckách, které usnadní seniorům život. Nadace Krása pomoci – projekt Doma bez
obav pro seniory: 725 692 170, e-mail: poradna@krasapomoci.cz

DUCHOVNÍ POMOC

Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, tel. +420 731 402 155
Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, tel. +420 739 389 136 (9–17 h)
Roman Macura, kněz, psychoterapeut, tel. +420 603 787 013
Lucie Cincialová, řeholnice, tel. +420 731 600 081
Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, tel. +420 731 646 963
Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, tel. +420 731 788 901
Pavel Stuška, kněz, tel. +420 731 621 190
Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, tel. +420 736 647 693
Kateřina Hamplová, krizová intervence, tel. +420 775 115 446
Richard Kořínek, psychoterapeut, tel. +420 604 777 004
Arnošt Krtek, psychoterapeut, tel. +420 722 667 878
Růžena Krtková, psychoterapeut, tel. +420 722 667 878
Zdeněk Meier, psychoterapeut, tel. +420 603 496 710
Markéta Pešoutová, psycholog, 722 667 878

19. PŘEHLEDNĚ: Kam volat a kde hledat informace a pomoc ohledně
koronaviru  seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIyOTc5NTQsInRodW1icyI6M30=
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https://www.maximusweb.cz/public/original/22297954
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22297954
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fct24.ceskatelevize.cz%2Fdomaci%2F3064390-prehledne-kam-volat-a-kde-hledat-informace-a-pomoc-ohledne-koronaviru


Petra Potměšilová, psycholog, tel. +420 603 293 252
Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, tel. +420 777 443 143
Carmen Švýcarská, psychoterapeut, tel. +420 604 322 522
Kristýna Černíková, krizová intervence, tel. +420 602 349 782

Poradenství pro rodiče: Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, tel. +420 733 522 339

SDÍLENÍ

Sdílení podomácku vyrobených roušek: www.damerousky.cz

INFORMAČNÍ LINKY A WEBY ÚŘADŮ

Ministerstvo zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz
Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena

Ministerstvo zahraničí koronavirus hotline 224 183 100, 224 183 200, www.mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 – podnikatelé a živnostníci
Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus

Ministerstvo dopravy: česky 225 131 810, anglicky 225 131 820 – doprava, www.mdcr.cz

Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci, www.mvcr.cz

Infolinka ministerstva školství v souvislosti s nákazou koronavirem: 778 725 602, www.msmt.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí : www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
Call centrum České správy sociálního zabezpečení: 800 050 248, www.cssz.cz
Call centrum Úřadu práce: 844 844 803

Ministerstvo financí : www.mfcr.cz – daně a další finance
Infolinka Finanční správy pro poskytování informací v současné situaci 224 041 111
Českomoravská záruční a rozvojová banka : www.cmzrb.cz – podpůrné programy
Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé

Úřad vlády: www.vlada.cz

Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy

Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Všeobecná zdravotní pojišťovna: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: 844 211 211

RBP zdravotní pojišťovna: 800 213 213

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 3

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.03.2020 (07:07:05) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Prima.iprima.cz - Zpravodajství NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Diakonie spustila novou bezplatnou krizovou linku 800 567 567, která je určena všem, kteří kvůli opatřením proti koronaviru prožívají například úzkost či strach. Školení operátoři jim na lince
poskytnou ověřené informace spojené s pandemií, porozumění a podporu. Navíc se lidé mohou obrátit také na nový web www.jsmesvami.diakonie.cz. Mapu občanské svépomoci nabízí také
spolek Milion chvilek.

Diakonie Českobratrské církve evangelické spustila webové stránky. Na nich lidé naleznou mapu a seznam všech organizací, které v momentální situaci nabízejí pomoc. „Mapu Diakonie
průběžně aktualizuje. Nabídky se nejčastěji týkají praktické pomoci seniorům či osamělým lidem,“ uvedla organizace s tím, že se nejčastěji jedná o nákupy, praktické rady, ale i linky důvěry.

Navíc se i zde mohou zaregistrovat dobrovolníci a přihlásit se do některých z online školení.

Pro ty, kteří mají z nastalé situace strach, je v provozu sedm dní týdnu od 9 do 20 hodin bezplatná linka. „Předpokládáme zájem především u starších a osamělých lidí, ale zavolat může opravdu
úplně každý, kdo zkrátka nechce být na svůj strach, své obavy sám,“ říká vedoucí SOS centra Diakonie Anna Stodolová.

V časech, kdy mnohé služby musely uzavřít provoz, jejich zaměstnanci přemýšlejí, jak být aspoň na dálku v kontaktu se svými klienty. Ve speciální škole pro děti s postižením v jihočeské Soběslavi
například každý týden rodinám dětí volají a posílají také dopisy. V nich jsou různé drobné úkoly, puzzle nebo společné fotografie. Pustili se tam i do hromadné výroby roušek.

„Zavedli jsme manufakturu a získali dokonce pár šicích strojů. Původně jsme šili roušky pro naše klienty – děti i jejich rodiny, ale stala se z toho komunitní záležitost a s trochou nadsázky lze říct, že
dnes šijeme pro celé město,“ uzavřela ředitelka místní speciální školy Diakonie Kamila Viktorová.

Mapu pomoci, která umožňuje vzájemné rychlé a efektivní propojení lidí a organizací, potřebujících či naopak nabízejících praktickou či informační pomoc během pandemie koronaviru, spustil také
spolek Milion chvilek pro demokracii. Aplikace propojuje lidi, kteří šijí roušky, donášejí potraviny potřebným, nabízejí pomoc seniorům či psychologickou pomoc. Doporučuje také stránky, které

20. Interaktivní mapy pomoci propojují rychle potřebné s poskytovateli   
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIzNjc5NDMsInRodW1icyI6M30=
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poskytují ověřené informace o koronaviru.

Mapu občanské svépomoci naleznete ZDE.

Lidé, organizace nebo různé iniciativy mohou do mapy zadat, jakou pomoc potřebují či nabízejí. Do formulářů nabídky a poptávky mohou lidé zapsat podnětné iniciativy nebo ohniska podpory a
pomoci či poptávky po ní, pokud o nějakých ve svém okolí vědí a chtějí je sdílet.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.03.2020 (09:01:00) Rádio Diakonie Českobratrské církve evangelické ČRo - Plus - Ranní Plus (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

…2260'ohledem na okolnosti , po telefonu paní Libuši Roithovou , ředitelku střediskakřesťanské pomoci v Praze , diakonie Českobratrské církve evangelické , díky že jste si udělala čas , vítejte
, dobrý den , dobrý den , a zdravím také 15 Pavlínu Šimkovou , vedoucí střediska charitní ošetřovatelské služby v Mladé Boleslavi vždy diecézní charity Litoměřice , i vám dobrý den , paní Šimková
, dobrý den , já moc děkuji za čas , který nám v těchto dnech věnujete , 30 řekněte mi prosím , vy jste obě na vedoucích pozicích ve vašich organizacích , jaký druh odpovědnosti v těchto dnech
pociťujete osobně můžete povídat , některá si dávají data , paní Šimková , 45 nemýlím-li se , ano ano ano , začalo třeba já , ta odpovědnost je taková velká vzhledem k tomu jakoby venku děje ,
přenášejí média ligy jsou těm , kdo 08:32 00 ovlivněný vaše práce , až zase tak moc jakoby nezměnila a naše ochrana ČR infekci se také moc nezměnila , akorát že tedy se přidali roušky , které ,
které už teď máme 15 jakoby při každodenním nošení , což předtím používáme , když máme infekční lize , která doma , těch je samozřejmě více , jako jediná všeho tak je chráněn 30 tak musíme
samozřejmě člověk musí přemýšlet a tím , aby ty sestry , Petře , máme třeba dlouhodobé neschopenky , tak se v té které bývaly a v barech pacienty , aby nebyli tolik v LA , takže v podstatě
ochranná 45 větší ochrana než normálně , a pokud možno menší zátěž , paní Libuše Roytová , z diakonie , jak vy to máte nastaveno v tyto dny , ale samozřejmě byla 08:33 00 které máme doma
jsme terénní pečovatelská služba nemá v rezidenční službu nejel , 15 který máme je doma , no a je pro mě starost , Andreje Sacharova také o pečovatelky , které zdaňujeme procházejí hned v
počátku , když byly 30 zavřené školy , na čele mi , že maminky , které mají , ale také v drama , 45 pro sedmdesát let , takže oslabené Praze máme v pečovatelské 08:34 00 a rychle počítat , že i
on je někde na těle nenašel , klient pražské onemocnění až 15 osm let sháněli roušky , respirátory myšlení , dost , ale naštěstí jsme měli v malíčku , jeho kauza tak se naše pečovatelky snaží začne
potkávat na prach to je 30 ale přece jen předat klíče a taková ta láhev , kterou trh neobejdou , že to je tvůj starostka , pečovatelky a o naše klienty , otázka pro obě musely 45 jste si také vytvořit
jako v různých firmách nebo institucích je něco jako krizový plán , který počítá s tou a tou a tou , a zase jinou 08:35 00 variantou nevytvářeli , ale každou hodinou , řekla se mění máme a na nápad
je řada na hlavě a v jsme 15 byli v Kielu další , no , paní Šimková , ještě vám dám slovo ohledně těch krizových variant naprosto souhlasil , Španěla je to , jelikož tedy plán na hlavě nějaký byt by
ale není to , a pak 30 musí být opravdu můžete nám více představit podrobněji ty vaše týmy , kolik je to lidí , jak se vám ztenčily , jakému druhu , jsou to lidi , jestli jen ženy , nebo i muži atd. 45 a
jací jsou a musí být odv…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 18

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (3x), českobratrské (3x), církve (3x), evangelické (3x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

20.03.2020 (12:52:18) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Feedit.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha, 20. 3. 2020: Diakonie, jeden z nevýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, v aktuální situaci nabízí veřejnosti:

Bezplatnou krizovou linku 800 567 567 pro ty, kteří v souvislosti s aktuální situací prožívají strach,  úzkost nebo obavy a potřebují  podporu, porozumění, bezpečí.
Nový web s přehlednou mapou nabídek pomoci  různých organizací  a možností registrace dobrovolníků jsmesvami.diakonie.cz.

Pro ty, kdo mají strach a obavy: linka 800 567 567

Lidé mohou telefonovat denně od 9 do 20 hodin včetně víkendu . Linka je anonymní a bezplatná a její provoz zajišťují odborníci z oblasti krizové intervence . „Předpokládáme zájem především u
starších a osamělých lidí, ale zavolat může opravdu úplně každý, kdo zkrátka nechce být na svůj strach, své obavy sám,“ říká Anna Stodolová, vedoucí SOS centra Diakonie, které linku
provozuje. Lidé také mohou využít online poradnu prostřednictvím chatu , a to buď po Skypu (SOS.centrum) nebo na webu www.soscentrum.cz.

Všechny nabídky pomoci pohromadě: Web jsmesvami.diakonie.cz

Právě spuštěné stránky jsmesvami.diakonie.cz na jednom místě evidují  všechny služby aktuální pomoci, o nichž celorepublikově víme . Mapu Diakonie průběžně aktualizuje . Nabídky se nejčastěji
týkají praktické pomoci seniorům či osamělým lidem  (nákupy, praktická pomoc, ale i linky důvěry apod.).

Vedle toho Diakonie nabízí registraci dobrovolníkům, které poté prostřednictvím regionálních koordinátorů vyšle na pomoc těm, kdo o ni požádají (při zachování maximální míry ochrany pro
příjemce pomoci i dobrovolníky samotné). Koordinaci dobrovolníků má na starosti humanitární středisko Diakonie , které má četné zkušenosti například z mnoha povodní v ČR.

Roušky pro celé město i dopisy školákům s postižením

Diakonie má své pobočky na více než 150 místech v celé zemi , v našich službách jsou také tisíce seniorů. Ve všech našich zařízeních dbáme na dodržování vládních i regionálních opatření  a
reagujeme na aktuální situaci. „Děláme vše pro to, abychom maximálně ochránili naše klienty i personál ,“ říká Jan Soběslavský, ředitel Diakonie. O konkrétních opatřeních v konkrétních
službách Diakonie se může veřejnost informovat přímo v dané pobočce Diakonie. Jejich seznam včetně kontaktů najdete na této interaktivní mapě .

V časech, kdy mnohé služby musely uzavřít provoz, jejich zaměstnanci přemýšlejí, jak být aspoň na dálku v kontaktu se svými klienty . Ve speciální škole pro děti s postižením v jihočeské Soběslavi
například každý týden rodinám dětí volají a posílají také dopisy . V nich jsou různé drobné úkoly pro děti, puzzle nebo společné fotografie. V Soběslavi, kde Diakonie Rolnička vedle školy provozuje
i stacionář a další služby, se také hromadně pustili do výroby roušek . „Zavedli jsme manufakturu a získali dokonce pár šicích strojů. Původně jsme šili roušky pro naše klienty – děti i jejich
rodiny, ale stala se z toho komunitní záležitost a s trochou nadsázky lze říct, že dnes šijeme pro celé město,“ konstatuje Kamila Viktorová, ředitelka místní speciální školy Diakonie.

—konec—

O Diakonii ČCE: Pomoc má mnoho tváří

21. Ranní Plus (automat)  
seznam | nahoru

22. Všechny nabídky pomoci různých organizací na jednom místě: nový web
jsmesvami.diakonie.cz  seznam | nahoru
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Diakonie pomáhá lidem v těžkých situacích, kdy už jim nebo jejich nejbližším docházejí síly. Poskytuje služby seniorům, dětem i dospělým s postižením a lidem v různých životních krizích. Diakonie
se věnuje také humanitární a rozvojové práci v zahraničí. Ročně podpoří 40 tisíc lidí u nás i ve světě. Více na www.diakonie.cz

Kontakt pro média:  Pavel Hanych, hanych@diakonie.cz, tel. +420 608 880 579

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  jan (1x), soběslavský (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

20.03.2020 (20:37:01) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Denik.cz - Valašský deník Dušan Póč

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

ROZHOVOR/ Jak se udržet v dobré kondici a pohodě i během pobytu doma, radí starším lidem Marta Vodáková ze vsetínského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické

Nechoďte ven a zůstaňte doma. Takové doporučení slyší senioři v současné době stále častěji. Právě dříve narození jsou totiž podle epidemiologů jednou z nejohroženějších skupin novodobou
nákazou koronavirem.

Není se co divit, když starší lidé v těchto dnech řeší nejen to, kdo jim zajistí nákup, ale rovněž to, co budou doma dělat a jak se udrží v kondici. O nápady a doporučení, jak mohou senioři tuto pro
ně nelehkou dobu doma přečkat, se s Deníkem podělila Marta Vodáková ze vsetínské Diakonie, která má s prací se seniory bohaté zkušenosti.

Začněme hned tou asi nejzásadnější otázkou: jak si mají naši starší spoluobčané udržet pro ně tak důležitou kondici v domácím prostředí, když už je mají opouštět jen ve zcela
výjimečných a nezbytných případech?

Máme několik doporučení. Asi tím nejjednodušším a nejméně problémovým je, několikrát za den se projít po celém bytě. A ten, kdo může, ať si také zacvičí, protáhne si své tělo.

Opravdu stačí ty nejzákladnější prvky, které si všichni ještě pamatujeme z hodin tělocviku ve škole. Těm, kdo mají doma rotoped, doporučujeme denně alespoň patnáct minut šlapání. Ať už na
jeden zátah či s přestávkami. To vše ideálně při otevřeném okně. Tedy, pokud to počasí dovoluje.

Jak ale známo, mnohým, i mladším ročníkům, se při slově pohyb dělají po těle pupínky. Máte radu i pro seniory tohoto typu?

Mám – a to tanec, při němž se tělo rovněž skvěle protáhne. Navíc, tanec si většina z nás spojuje s příjemnou muzikou a pohybovat se v tanečním rytmu může člověk i sám. Ne vždy je k tomu
potřeba partner. A potom, tanec a hudba spolu ladí a vyladí tělo nejenom po fyzické stránce, ale i po té duševní. Což je neméně důležité.

Říká se, že do třetice všeho dobrého. Máte tedy i třetí doporučení?

Tím není nic jiného, než to, co naprostá většina z nás dělá pravidelně a platí to pro muže i ženy: vaření. Je spojeno s určitou fyzickou námahou a navíc i těšením se na kulinářský zážitek. Takže
opět spojení příjemného s užitečným. Ráda bych ale připomněla, že to všechno je nutné spojit s pravidelným pitným režimem, pojídáním čerstvého ovoce a zeleniny. Třešničkou na dortu pak může
být – a doporučujeme to – masáž zad, rukou i nohou.

Víme ale, že toho, kdo alespoň trochu může, toho to takzvaně táhne ven…

To je pro člověka stejně přirozené, jako pohyb. A zvlášť, když je venku hezky. To se moc doma sedět nechce. Problém není u těch, kteří mají domek se zahrádkou. Ani u těch, kteří mají byt s
balkonem, kde si mohou na sluníčku posedět a načerpat od něj tolik potřebný vitamín D. Ne všichni to tak ale mají. Pokud k nim patříme a nemůžeme to už doma vydržet, pak samozřejmě
procházka venku neuškodí. Ale je nezbytné se k tomu vybavit. Každý musí při pohybu na veřejnosti používat takzvanou ústenku, lidově zvanou roušku. Nechrání jí totiž jenom sebe, ale i ty, s nimiž
se venku potká. Roušku seniorům jistě obstarají jejich rodinní příslušnici. Použít je ale možné i bavlněný šátek, šál a podobně. K tomuto účelu můžeme využívat pouze věci ze stoprocentní bavlny,
které se dají vyprat alespoň na šedesát stupňů, nejlépe však na devadesát. Při nošení musíme mít zakryta ústa i nos.

Platí pro seniory, ale nejenom pro ně, i další pravidla pro pohyb venku v těchto dnech?

Hlavní zásadou je vyhýbat se místům, kde je vyšší koncentrace lidí. Pokud se s někým potkáte, pak udržujte od sebe odstup alespoň dva metry. Venku si zásadně s nikým nepodávejme ruce a
nesahejme si ani na obličej, tedy především na oči, nos a ústa. A první, co je potřeba udělat, když se vrátíme domů je sundat si šátek nebo ústenku, vložit to do igelitového sáčku, důkladně si
umýt ruce mýdlem, doporučeno je omývání nejméně dvacet vteřin. Šátky, ústenky je potřeba vyprat a vyžehlit. Pak je můžete opět použít.

Jak je to s nákupy? To zřejmě trápí největší část seniorů…

Pokud potřebují senioři nakoupit a nemají možnost tak učinit sami, nebo jim nákup nemůže obstarat někdo z jejich blízkých, konkrétně ve Vsetíně mají možnost obrátit se na pracovnice odboru
sociálních věcí městského úřadu na telefonním čísle 739 247 908. Objednávky na nákupy mohou tady podávat v pracovních dnech vždy od 8 do 11 hodin. Uhradí pouze hodnotu nákupu. Služba
dovážky je zdarma. Obdobně je tomu, podle našich informací i v dalších městech, ale i v některých vesnicích. Pokud si však chtějí senioři nakoupit sami, využít pro to mohou, podle rozhodnutí
Vlády České republiky, čas od 7 do 9 hodin. V tu dobu jsou obchody otevřeny jen pro seniory od 65 let výše.

Už jsme zmínili, že důležitá je rovněž psychická pohoda seniorů. Jak k ní mohou sami senioři přispět?

Tím nejdůležitějším je, aby zůstali v kontaktu hlavně se svou rodinou, ale také se svými kamarády, přáteli, blízkými a podobně. Třeba i jen telefonicky. Není totiž nic horšího, především v takových
situacích, s nimiž se setkáváme nyní, než zůstat sám. Pro věřící je velmi důležitá modlitba, která jim v těchto chvílích pomůže. Pro ostatní to může být čas k revizi životních hodnot a priorit. Své
místo tu má také čtení, luštění křížovek, osmisměrek, sudoku… Skvělým ventilem na chmury je určitě zpěv, ale i těšení se na takové maličkosti, jako je oběd, nebo z toho, že mě nic nebolí, že jsme
ráno dokázali bez potíží vstát z postele a podobně.

Z vlastní zkušenosti vím, že řada seniorských domácností si nedokáže den představit bez televize. Někde hraje od rána do večera či noci.

Tak určitě televize je prostředek, jak samotu zahnat, jak si den zpříjemnit. Je tu však jedno ale. Pokud budou, zejména senioři, sledovat převážně zpravodajský servis, pak je to kontraproduktivní.
Ty ne vždy příjemné zprávy nemají na psychiku babiček a dědečků zrovna příznivý vliv. Proto, když už se na televizi chceme dívat, tak doporučuji zábavné pořady, staré filmy, které pomohou
seniory alespoň myšlenkami vrátit o několik let zpět, cestopisy či naučné pořady. Veřejnoprávní televizní stanice navíc spouští od pondělí 23. března kanál určený výhradně pro seniory a přesně
takzvaně šitý na míru jejich potřebám. Program má obsahovat také informační servis a nově vyráběné magazíny s praktickými radami.

Jak by tedy, podle Vás, měl vypadat den seniora v době koronavirové karantény?

Důležité je plánovat. Já vím, jde o slovo, které se dnes moc nenosí. Ale rozvrh dne má svůj velký význam. Člověk si musí uvědomit a ujasnit, co chce přes den dělat. Je například ideální čas na to,
zbavit se restů, které ve své domácnosti máme: úklid sklepa, pořádek v osobních věcech a podobně. Kdo může a má tu možnost, mohl by si čas vyhradit například na pomoc druhým. Například
tím, že se pustí do šití ústenek pro nemocnice, zdravotnická a sociální zařízení. Je všeobecně známo, že pomoc druhým přináší nejenom radost, ale také a možná to nejdůležitější v seniorském
věku, pocit užitečnosti, potřebnosti.

Co byste seniorům vzkázala do těchto dní jednou větou?

Buďte dobré mysli, mějte píseň na rtech, úsměv v srdci, pokoj v duši a pevné zdraví.

23. Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli, zacvičte si a těšte se z maličkostí   
seznam | nahoru
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SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (1x), českobratrské (1x), církve (1x), evangelické (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.03.2020 (11:27:05) Internet A.N.O. Prazskypatriot.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

K nejvíce ohroženým skupinám, co se nákazy novým koronavirem týče, patří podle Asociace neziskových organizací (A.N.O.) narkomani a bezdomovci. Nákaza osob bez domova by navíc
mohla znamenat nekontrolovatelné rozšíření v celé populaci. Největším problémem je nedostatek ochranných pomůcek, uvedla předsedkyně Rady A. N. O. Helena Rampachová.

„Jako největší problém vnímáme obrovský nedostatek roušek, respirátorů a dezinfekce, aby se chránili jak klienti, tak i zaměstnanci, kteří o ně pečují. Mezi klienty jsou často lidé s duševním
onemocněním a často jsou to lidé bez domova, kteří jsou z hlediska šíření jakékoliv infekce nejrizikovější skupinou," uvedla Rampachová.

Pro osoby bez zázemí je obtížné dodržovat pečlivou hygienu, která je jedním ze základních opatření proti nákaze. „Radíme jim, jakým způsobem se mají dezinfikovat a jak omezit další rizikové
chování," uvedl Aleš Herzog, šéf terénních programů v organizace SANANIM, která se zaměřuje na drogové závislosti.

Typický narkoman v Praze je devětatřicetiletý bezdomovec se zdravotními obtížemi jako jsou bércové vředy nebo problémy s játry. Více než polovina uživatelů drog je bez domova, uvedl mluvčí
organizace SANANIM Josef Šedivý.

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  a.n.o (1x), helena (1x), rampachová (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (16:56:41) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Hyde Park

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

� UčíTelka a Odpoledka - projekty pomoci pro žáky a jejich rodiče, které spustila Česká televize. Sledujete? Na dnešní večer připravujeme od 20 hodin souhrn aktuálního dění v Česku. Petr
Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů Pavel Švagr, předseda, Správa státních hmotných rezervJiří Horecký, předseda Asociace poskytovatelů sociálních služebPavel Pitel, ředitel,
Konzulární oddělení MZhttps://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), horecký (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (19:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Szu.cz/ - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

PRŮVODCE pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS)

PRŮVODCE pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Celý článek 16. březen 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)

24. Koronavirus víc ohrožuje narkomany a bezdomovce, tvrdí asociace
neziskovek  seznam | nahoru

25. � UčíTelka a Odpoledka - projekty pomoci pro žáky…   
seznam | nahoru

26. Sociální služby  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (20:38:27) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pozor, dnes byly schváleny další návrhy ☝️

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (19:20:18) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Region - Dnes v regionu (automat) ČRo - Region

Otevřít originál | Otevřít detail

…ygienické stanice Vysočiny Děkuji vám30 nashledanou a našepozvání přijali prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký Dobrýden Na kolik se ten aktuální vývoj a
mimořádná opatření přijata 45 v uplynulých dnech a dotýkají institucí které zastupujete nebo kde jsou ty dopady nejpatrnější tak jsem ta opatření která byla vyhlášena Tak co bojí a to nejenom
sociálních službách a nedostatek 18:27 00 a nedostatek zaměstnanců Co se týká omezení návštěv a dalších věcí tak to není ve stravě působila nějaké problémy a dá se říct že v tuto chvíli jsou asi
na dvě takové nejpalčivější oblasti 1 zaměstnance 15 jinak je to nedostatek zdravotnického materiálu a pomůcek a samozřejmě takovou noční můrou je pak kdyby musela na nějaké zařízení
sociálních služeb vyhlášena karanténa a to co by muselo být celé v karanténě a nebo v nějaké oblasti jak 30 jsme to zažili toho popisováno před chvílí v tom Olomouckém kraji oblasti v širší nebo
regionu Kdy byla vyhlášena karanténa tam kde by byly poskytované sociální služby a obecně řečeno můžete v současné situaci podnikat 45 nebo co byste Uvítali od státu nebo místních
samospráv u místních samospráv a my jsme Uvítali a je nutné aby tyto monitorovali osamělé seniory senioři kteří jsou klienti 18:28 00 třeba pečovatelských služeb protože tam kde jsou osamělí
senioři je potřeba říct že osamělých seniorů nad 80 let je tady nějaký zhruba dvě stě tisíc a celkově Je to nějakých 600000 a pečovatelské 15 služby například k chodí jenom do domácnosti
100000 seniorů Co znamená tam kde dochází o sociální službu a tam mi to na tu situaci monitorujeme víme ale je potřeba zjišťovat potřeby a požadavky lidí kteří jsou 30 sami nějaké akce které
nikdo nechodí a pak samozřejmě dávat zpětnou vazbu sladké sny budou moct jednorázově nebo a krizovou situací vyrovnávají klienti vašich služeb jak to všechno zvládají 45 i psychicky a Jakou
podporu v tomto směru je můžete poskytnout tak samozřejmě že se mají mají obavy se ty Opavy mají někteří klienti v Jičíně kteří s menšími se snažíme vyrukovat tento čující 18:29 00 persona
tak aby přinášel ty informace v objektivní a to je samozřejmě truhla v tom že mají minimálně vycházet zvýšená hygiena rukou a tak dále To co slýchám s médií a pravidelně 15 a v případě že tam
jakékoliv podezření na plicní onemocnění také kontaktovat telefonicky praktického lékaře či neuroset nervozita Tady tady je ona ta nervozita si pochopitelně útěcha zaměstnanců 30 a obává že oni
by mohly být nakažení když ti několikrát například v pečovatelské službě několik seniorů denně takže se snažíme působit jen ani jedna z těch všech přirozených aktivity 45 je že poměrně u
Velkého počtu poskytovatelů přes celý víkend víkend dnešního dne sami zaměstnanci či další dobrovolníci kroužky tak aby mohli chránit vlastně ty klienty tolik Jiří Vorlický díky děkuji za 18:30 00
pozvání na svatbu Český rozhlas region rádio vašeho kraje 15 mám horké 30 jsem ti tenkrát natrhat pár l…

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezident (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiří (1x), horecký (1x)

DUPLICITNÍ S: Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat) ( ČRo - Plus - Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Hlavní zprávy - rozhovory a
komentáře (automat) (ČRo - Radiožurnál - Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (19:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Szu.cz/ - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

PRŮVODCE pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS)
APSS_postup_COVID_19

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), apss (2x)

27. Pozor, dnes byly schváleny další návrhy ☝☝ ️️   
seznam | nahoru

28. Dnes v regionu (automat)   
seznam | nahoru

29. Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS)  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

18.03.2020 (12:35:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Valtice.eu - Články Vlasta Burská

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Informace

Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro případ uvalení karantény na sociální zařízení

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020
(13:30:02)

Tisk Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky -
Sociální služby

Jiří Dušek, předseda
sekce

Otevřít originál | Otevřít detail

V posledních letech se soukromí poskytovatelé sociálních služeb významně podílejí na nárůstu kapacit v pobytových sociálních zařízeních. Stát do rozšíření kapacit mnoho
neinvestuje, a nová lůžka pro seniory tak vznikají hlavně díky soukromému sektoru. Počet starých a nemo houcích lidí vzrůstá, ale zařízení pro seniory nejsou schopna
uspokojit současnou poptávku po službách. Právě tento problém by mohly řešit systematické kroky, které by přispě ly k možnosti většího zapojení pri vátních poskytovatelů do
systému péče. 

A právě z výše uvedených důvodů a možnosti se k dané problematice vyjadřovat byla založena Sekce nestátních poskytovatelů sociálních pobytových služeb v rámci APSS
ČR. 

Nestátní poskytovatelé pobytových služeb tvoří významný a stále rostoucí segment a právoplatnou skupinu poskytovatelů doplňujících významným způsobem síť veřejných poskytovatelů
sociálních služeb. 

Cílem sekce je: 

■ Sdružování a prosazování jejich společných specifických zájmů a potřeb ve prospěch vyšší dostupnosti a kvality sociálních služeb. 

■ Rostoucími investicemi soukromých investorů přispívat k tolik potřebnému zvyšování chybějících kapacit v pobytových sociálních službách. 

■ Dosažení rovnocenných a odpovídajících regulativních podmínek pro rozvoj sociálních služeb tohoto segmentu. 

■ Pořádat odborné semináře, konference a setkání sekce. 

■ Informovat své členy o změnách v legislativě a jiných důležitých skutečnostech týkajících se dané služby. 

■ Podílet se na vzdělávací a publikační činnosti APSS ČR

SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (3x)

30. Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro případ
uvalení karantény na sociální zařízení  seznam | nahoru

31. Sekce nestátních poskytovatelů sociálních pobytových služeb APSS ČR  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020
(13:30:02)

Tisk Asociace
poskytovatelů
sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky - Sociální
služby

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR doc. Ing. Ladislav
Průša, CSc., výzkumný pracovník, ředitel VÚPSV v letech 2001–2017

Otevřít originál | Otevřít detail

V souvislosti s demografickým vývojem se dlouhodobě ve všech evropských státech věnuje pozornost otázce dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému. Touto problematikou se zabývá
mimo jiné i Společná strategie modernizace sociální ochrany. Jaká je situace v ČR? 

Výdaje na důchody tvoří největší podíl výdajů na sociální zabezpečení i v naší zemi. Od r. 2000 se jejich objem zvýšil více než 2,5krát (z 181,9 mld. Kč v r. 2000 na 460,5 mld. Kč v r. 2019), jejich
podíl na HDP se dlouhodobě pohybuje na úrovni přibližně 8 %, výjimku tvoří pouze krizové období let 2009–2013, kdy hodnota tohoto ukazatele byla o více než 1,5 p. b. vyšší (viz graf č. 1). 

Největší objem výdajů je dlouhodobě vynakládán na starobní důchody, v r. 2019 to bylo více než 83 %. 

Všechny důchody jsou od r. 1993 financovány z pojistného na důchodové pojištění, které platí každý zaměstnanec ze svého hrubého příjmu, zaměstnavatel z objemu vyplacených mezd a OSVČ
ze svého vyměřovacího základu. Vybrané příspěvky na důchodové pojištění od ekonomicky aktivních obyvatel jsou přitom používány na úhradu výdajů na důchody stávající generace důchodců; v
tomto směru je v důchodovém systému uplatňován princip intergenerační solidarity. V dlouhodobém časovém horizontu je však objem vybraného pojistného nižší, než jsou zákonem definované
výše důchodů, je proto zřejmé, že dalším zdrojem pro financování důchodů jsou i jiné daňové příjmy státního rozpočtu. Porovnání vývoje rozdílu mezi příjmy systému důchodového pojištění z
pojistného na důchodové pojištění a výdaji na vyplácené důchody v letech 1993– 2018 je zřejmé z grafu č. 2. 

Na nárůstu výdajů na důchody se dominantním způsobem podílejí valorizační úpravy důchodů, které jsou realizovány každoročně v závislosti na růstu indexu životních nákladů, vč. vlivu tzv.
směny generací , růst počtu příjemců důchodů (vč. změn v jejich struktuře) ovlivnil vývoj výdajů na důchody přibližně z 10 % (viz tabulka č. 2). 

V letech 2000–2019 vzrostla průměrná výše starobního důchodu více než 2,1 krát, v r. 2019 dosáhla úrovně 12 840 Kč, jeho výše v relaci k úrovni průměrné čisté mzdy se však ve stejném období
snížila o cca 7 procentních bodů. 

Výrazně v hodnoceném období vzrostla diferenciace ve výši starobních důchodů. Zatímco v r. 2000 činil podíl minimálního starobního důchodu na průměrné výši starobního důchodu necelých 35
%, v r. 2018 to bylo již pouze 28 %. Díky výraznému zvýšení pevné složky důchodu v r. 2019 tento podíl vzrostl na 31,5 % (podrobněji viz graf č. 3). 

Růst této diferenciace se projevil i ve vývoji rozložení vyplácených starobních důchodů podle výše důchodu v kvantilovém vyjádření (viz graf č. 4). 

Je zřejmé, že růst této diferenciace se projevuje i v tom, že řada příjemců starobních důchodů je pro krytí svých životních nákladů odkázána i na dávky ze systému státní sociální podpory
(příspěvek na bydlení) a pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí). 

Přestože výše starobních důchodů dlouhodobě roste, jejich podíl na výši průměrné mzdy se dlouhodobě snižuje, od r. 2000 klesla o více než 6 p. b. (viz graf č. 5). 

Vedle příjmu ze základního systému důchodového pojištění mohou příjmovou úroveň seniorů ovlivnit rovněž příjmy ze systému doplňkového důchodového spoření (dříve penzijní připojištění se
státním příspěvkem). Do tohoto systému je v současné době zapojeno více než 4,4 mil. osob, průměrná výše příspěvku účastníka však k 30. září 2019 činila pouze 712 Kč měsíčně. Počet osob,
kterým je v současné době z tohoto systému penze vyplácena, není znám (nesleduje ho ani statistika Ministerstva financí, ani statistika Asociace penzijních společností ČR), lze však vyslovit
domněnku, že většina osob, která již penzi čerpá, si nechala vyplatit jednorázově celý naspořený obnos. Z tohoto pohledu proto v současné době doplňkové důchodové spoření neplní svoji
původní roli. 

Souhrnně je nutno konstatovat, že důchodový systém by měl ponechat každému občanovi co nejširší prostor pro individuální volbu způsobu jeho odchodu do důchodu a neměl by vytvářet podněty
k předčasnému opuštění trhu práce ani bariéry pro ekonomickou aktivitu seniorů. Uvolnění regulace výdělečné činnosti v souběhu s pobíráním důchodu v uplynulém období vedlo k hojnému
masovému využívání tohoto institutu. 

Z údajů výběrového šetření pracovních sil, jehož součástí bylo i zjišťování údajů o pracujících seniorech, vyplývá, že v prvních třech čtvrtletích 2012 pracovalo v národním hospodářství v průměru
230 tis. osob, které pobíraly důchod. Převažující část z nich – 150 tis. – tvořili senioři pobírající starobní důchod, 80 tis. pracujících osob byli příjemci invalidních důchodů všech tří stupňů. Z údajů
ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyplývá, že v době provádění sčítání vykonávalo ekonomickou aktivitu 86 170 pracujících seniorů ve věku 65 a více let. 4 

Tato skutečnost je mj. důsledkem přenesení části odpovědnosti za zabezpečení ve stáří ze státu na jedince a odpovědného přístupu jedince za vlastní zabezpečení, neboť redukce při výpočtu
důchodu (např. při odchodu do starobního důchodu v r. 2020 je osobní vyměřovací základ vyšší než 15 328 Kč redukován na 26 % a osobní vyměřovací základ vyšší než 139 340 Kč není při
výpočtu starobního důchodu zohledňován) a nízká motivace k přesluhování (zvýšení procentní sazby důchodu o 1,5 % za každých 90 dnů výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku bez
pobírání důchodu) přímo vybízí každého k tomu, aby při dosažení důchodového věku okamžitě požádal o přiznání starobního důchodu a současně pokračoval ve vlastní ekonomické aktivitě. 

Pokud tedy hledáme odpověď na otázku uvedenou v názvu příspěvku, je zřejmé, že díky průběžnému systému financování důchodů je náš důchodový systém dlouhodobě udržitelný, vzhledem k
očekávaným demografickým tendencím se však výše průměrného starobního důchodu v relaci k průměrné mzdě bude dále snižovat. Je totiž zřejmé, že výši důchodu lze navýšit pouze dvěma
způsoby – buď zvýšením sazeb pojistného na důchodové pojištění (což je velmi problematické, neboť by došlo ke zvýšení celkové daňové zátěže a z ní vyplývajícího snížení
konkurenceschopnosti), nebo zvýšením věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod (což se může projevit zvýšením úrovně nezaměstnanosti nebo pracovní neschopnosti, popř. růstem
počtu přiznávaných invalidních důchodů). 

Přes tyto skutečnosti však lze na makroúrovni identifikovat některé možnosti, které by vedly buď ke snížení objemu výdajů na vyplácené důchody, popř. ke zvýšení celkového objemu příjmů z
pojistného na důchodové pojištění. 

Po celé sledované období se výrazně zvyšuje počet osob, které odcházejí do důchodu před dovršením věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod, během celého sledovaného období se
jejich počet zvýšil více než 3,6 krát, v r. 2019 činil podíl příjemců pobírajících předčasný starobní důchod na celkovém počtu vyplácených starobních důchodů 26,6 % a byl o více než 17 p. b. vyšší
než v r. 2010 (viz graf č. 6). 

Je zřejmé, že ke zvýšení příjmů systému důchodového pojištění by přispělo krácení možnosti odejít do předčasného starobního důchodu ze současných pěti let před dosažením věkové hranice
pro vznik nároku na starobní důchod na dva roky tak, jako tomu bylo před začátkem ekonomické krize. Omezení možnosti předčasného odchodu do starobního důchodu by současně mohlo
částečně přispět ke zlepšení situace na trhu práce. Nelze předpokládat, že v období, kdy je v ČR nejnižší úroveň nezaměstnanosti v Evropě by lidé místo do předčasného starobního důchodu byli
evidováni jako nezaměstnaní na úřadech práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti. 

Ke zvýšení příjmů systému důchodového pojištění by rovněž přispěla koncepční úprava odměňování osob pečujících o děti nebo o seniory a handicapované osoby. Již v současné době je podle
zákona č. 359/1995 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, považována odměna pěstouna za příjem ze závislé činnosti pro účely jak daňových zákonů, tak i pro účely pojistného na
sociální a zdravotní pojištění. Pokud by stejný princip byl uplatněn i při odměňování osob pečujících o děti nebo o seniory a handicapované osoby, došlo by rovněž ke zvýšení úrovně starobních
důchodů pečujících osob (tedy zpravidla žen), neboť jim by se doba poskytování péče pro účely důchodů hodnotila nikoli jako náhradní doba tak, jako je tomu dnes, ale jako doba ekonomické
aktivity. Ale to je již jiný problém, o kterém podrobněji někdy příště.

32. Je náš důchodový systém dlouhodobě udržitelný?   
seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x), apss (1x)
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020 (08:29:36) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ačkoliv sami sociální pracovníci dnes svůj den nejspíš slavit nebudou, je potřeba nezapomenout, jak je jejich práce důležitá, a to nejen v těchto dnech, ale i dnech "po" COVID-19

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020
(14:56:07)

Sociální
sítě

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Facebook -
Příspěvky

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS
ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ze Světového dne sociální práce se stal Den roušek. Multifunkčních týmu máme po celé ČR opravdu hodně ���

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020
(14:32:26)

Sociální
sítě

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Facebook -
Příspěvky

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS
ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážení přátelé,VLÁDA ČR:- Přikázala od 18. 3. 2020 přerušení poskytování těchto sociálních služeb: sociální služby podle § 45, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), a to po dobu trvání nouzového stavu. - Zakázala klientům domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se
zdravotním postižením vycházet mimo objekt či areál zařízení (dle Usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020, které naleznete v příloze), ve kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to
po dobu trvání nouzového stavu. - Doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění
neodkladné zdravotní péče (Usnesení vlády ČR č. 240 ze dne 16. 3. 2020, které naleznete v příloze). - Sociální služby lze poskytovat bez písemné smlouvy a individuálního plánování, tj.
poskytovatel může dle svého uvážení (tak, aby bylo zajištěno vyloučení ohrožení života či zdraví klientů) zúžit okruh základních činností v rámci poskytovaných služeb. Dále může poskytovat
jednorázově či opakovaně sociální službu (např. terénní sociální služby) klientům bez sociálního šetření, jednání se zájemcem o službu, uzavření písemné smlouvy a vyhotovení individuálního
plánu. Operativně je tedy možné poskytovat např. nákupy či dovoz obědů, a naopak omezit některé jiné činnosti (např. úklidy apod.).- Zaměstnanci sociálních služeb, u kterých bylo poskytování
sociální služby rozhodnutím vlády ČR přerušeno, mohou být využiti u jiných zaměstnavatelů sociálních služeb. Tuto koordinaci zajišťují krajské úřady, v případě zájmu a potřeby zaměstnanců se
obraťte na příslušný krajský úřad.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

20.03.2020 (14:13:15) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Sdílíme a doporučujeme Skype rozhovor Lukáše Breziny s ředitelem Domova pro seniory Sue Ryder a vysokoškolským pedagogem Matějem Lejsalem.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

33. Ačkoliv sami sociální pracovníci dnes svůj den…   
seznam | nahoru

34. Ze Světového dne sociální práce se stal Den…   
seznam | nahoru

35. Vážení přátelé,VLÁDA ČR:- Přikázala od 18. 3.…   
seznam | nahoru

36. Sdílíme a doporučujeme Skype rozhovor Lukáše…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.03.2020 (12:09:14) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Jan Novák

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA / Profimedia, Profimedia.cz

Na domovy seniorů se zapomnělo. Připravuje se krizový plán. Obyvatelé mají strach z nákazy, ošetřovatelům chybějí ochranné pomůcky.

V Itálii jsou oběti nového koronaviru z 95 procent lidé starší 65 let.

Ve Španělsku, v madridském domově pro seniory se dvěma sty klienty, se nemoc COVID-19 objevila toto úterý - dvacet seniorů už zemřelo, zhruba sedmdesát už se také nakazilo.

I v Česku by senioři měli v době epidemie patřit mezi nejvíce chráněné skupiny obyvatel, avšak podle zjištění Seznam Zpráv v domovech pro seniory panuje naprostý nedostatek ochranných
pomůcek.

Z ankety, kterou pro Seznam Zprávy vytvořila Asociace poskytovatelů sociálních služeb, vyplývá, že pouze čtvrtina organizací pomáhající seniorům má zásoby více než sto jednorázových
roušek. Respirátory nemají vůbec. A dochází dezinfekce.

Ředitelé domovů se však na pomoc státu spolehnout nemohou, pomáhají si sami a dělají, co mohou.

Naše zdravotnictví nesmí zkolabovat, tvrdí Babiš. Ochranné pomůcky ale stále chybí

„V autě mám kufr a v něm sbalené věci na dva až tři týdny. Oblečení, hygienické potřeby a karimatku,“ vyjmenovává obsah zavazadla Daniela Lusková, ředitelka Domova u Biřičky nedaleko
Hradce Králové. Na starosti má 340 seniorů a 230 zaměstnanců, kteří se o ně starají. „Situace se může změnit z hodiny na hodinu a my se připravujeme na nejhorší. Včetně totální izolace.“

Objeví-li se totiž nákaza koronavirem, hygienik pravděpodobně nařídí karanténu celého objektu a začne platit krizový plán. Daniela Lusková ho má připravený už od počátku března.

„Část zaměstnanců se do domova doslova přestěhuje a o seniory bude pečovat dvacet čtyři hodin denně po dobu dvou až tří týdnů,“ vysvětluje první krok.

Ve dvou budovách, v nichž domov sídlí, začne stěhování. „Jednolůžkové pokoje přestavíme na dvoulůžkové. Nejvyšší patro částečně vyhradíme pro zaměstnance, částečně z něj bude karanténa
pro nemocné. Náš nejdůležitější úkol bude to, aby se vir nerozšířil mezi klienty,“ upřesňuje ředitelka.

Zaměstnanci, kteří se dobrovolně přihlásili „na misi“, mohou být povoláni kdykoliv. „Chodí do práce s taškou oblečení a vědomím, že dva až tři týdny budou mimo domov.“

O tom, jak funguje zásobování domovů seniorů, dokazuje anketa, kterou udělala Asociace poskytovatelů sociálních služeb mezi svými členskými organizacemi. Účastnilo se jí celkem 208
organizací z řad domovů pro seniory, chráněných bydlení, pečovatelských služeb a dalších organizací pracujících se starými lidmi z celé České republiky.

Tři čtvrtiny z nich mělo k pátečnímu ránu k dispozici méně než sto kusů jednorázových ústenek. Respirátory, ochranné brýle nebo jednorázové obleky nemají žádné. „Úplně nejhorší, co by se
mohlo stát, že se tam virus objeví a oni nebudou mít prostředky, jak zabránit jeho šíření,“ varuje Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb a dodává, že „Madrid je
naše černá můra“.

Zmiňovaný Domov u Biřičky je naprostou výjimkou, co se týče zásob jednorázových ústenek.

Zatím jich má dost. Ale to jen díky prozíravosti ředitelky Luskové. „Jak se říká: voják se stará, voják má. Nakoupili jsme je, už když se začalo o koronaviru mluvit. Já si nemůžu dovolit
nepředvídat, když tu mám šest set lidí na jedné hromadě.“

Přesto z jedné místnosti vytvořila takzvanou rouškárnu. Jakousi manufakturu, kde zaměstnanci šijí roušky na plné obrátky. „Připravuji se na moment, až jednorázové dojdou. Na stát se totiž
nemůžu spolehnout,“ shrnuje.

Jak to, že ti nejzranitelnější stále zůstávají na okraji zájmu státu a ti, kdo se o ně starají, jsou stále bez patřičného vybavení?

V případě domova v Biřičkách je zřizovatelem Královéhradecký kraj. Náměstek hejtmana pro sociální věci Vladimír Derner vidí více důvodů: „Na takovou kalamitu nebyl stát připravený. Na vině je
hlavně nedostatek ochranných pomůcek ve Správě státních hmotných rezerv. Částečnou odpovědnost za tento stav mají ale také kraje a obce.“

Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr vinu odmítá. „Všechny zásoby mám přesně podle krizového plánu Ministerstva zdravotnictví. O jejich použití rozhoduje ministr. Na základě
těchto krizových plánů, které schválí vláda, pak nakoupíme požadované zásoby. Ministerstva aktualizují své krizové plány každé dva roky. Poslední aktualizace proběhla loni v létě,“ odpověděl
Seznam Zprávám.

A co tedy bylo v zásobách? Pavel Švagr vypočítává: řádově desítky tisíc ochranných obleků, rukavic a deset tisíc respirátorů třídy FFP3.

A jednorázové roušky? Ani jedna.

Zaslali jsme dotaz i ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z hnutí ANO, proč nákup roušek nezadal, když o koronaviru víme minimálně od prosince minulého roku. Přitom 27. ledna na Twitter
psal: „Zaznamenal jsem dnes řadu dotazů na ochranné roušky. Je jich dostatek.“

Do České republiky v těchto dnech míří miliony kusů ochranných pomůcek z Číny a dalších zemí. Ani to ale neznamená, že se mezi seniory a ty, kteří se o ně starají, dostanou.

Státní dodávky jsou rozdělovány klíčem, který stanoví stát, resp. krajské úřady, a ten se mění dle aktuálních potřeb. „V minulém týdnu platilo, že prioritou jsou fakultní nemocnice, záchranka a
integrovaný záchranný systém,“ vysvětluje stanovené priority náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner.

A pro představu dodává stav z minulého týdne. „Sociálním službám bylo ze státních zdrojů distribuováno pouze 4000 roušek.“

Sdílejte článek

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (3x), poskytovatelů (3x), sociálních (3x), služeb (3x), jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x)

37. Domov seniorů se chystá na totální izolaci. „Máme sbaleno na nejméně 14
dní“  seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020 (00:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv Markéta Šrajbrová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pár dní poté, co vláda začala krajům posílat první respirátory, řada zdravotníků stále zůstává bez ochrany. "Respirátory nemáme," říká lapidárně Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních
specialistů. Mezi ně patří třeba krční lékaři, kteří se celoročně starají o lidi s respiračními onemocněními.

Lékaři respirátory potřebují, aby se od pacientů nenakazili novým typem koronaviru a nešířili pak infekci dál. Pracovníci v domovech seniorů zase potřebují roušky, aby v případě, že jsou nositeli
viru, ale nevědí o tom, nenakazili klienty. Starší lidé a chroničtí pacienti jsou nejohroženější skupinou.

Vláda včera sociálním službám poslala 88 tisíc respirátorů s nejnižším stupněm ochrany. Předseda Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký v regionech zjišťoval, jak se to
projevilo v praxi. Zástupci služeb v krajích se shodují, že zatím moc ne. HN mají jejich poznatky k dispozici.

88 tisíc

respirátorů s nejnižším stupněm ochrany stát včera rozdělil sociálním službám.

1,4 milionu

respirátorů má podle ministra Vojtěcha dorazit v pátek.

Například Vladimír Vopelka z Ústeckého kraje hlásí, že jejich region dostal šest tisíc roušek, které rozdělí mezi 77 služeb. "Minimálně v šesti pobytovkách se dali do šití roušek sami," uvedl.
Poskytovatelé se shodují, že dochází i dezinfekce.

Ke starším nebo chronicky nemocným pacientům často vyjíždějí sestry z agentur domácí péče. Kromě nemocných se při návštěvách setkávají i s jejich blízkými. Nemají ale roušky ani respirátory.
"Obávám se rychlého přenosu virového onemocnění oboustranně, pokud se situaci nepodaří v co nejkratší době vyřešit," řekla prezidentka Asociace domácí péče Ludmila Kondelíková a stěžuje si
na váznoucí komunikaci s ministerstvem zdravotnictví.

Zásoby ochranných pomůcek se čím dál rychleji tenčí i v nemocnicích, protože spotřeba každým dnem roste. Mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher neumí odhadnout, jak dlouho jim
ještě materiál vydrží: "Na nejbližší dny vybavení máme a věříme, že do konce týdne budou zásoby doplněny."

Prvních 50 tisíc respirátorů zdravotníci od vlády obdrželi během víkendu. Včera Správa stáních hmotných rezerv v distribuci pokračovala. Podle jejího šéfa Pavla Švagra ráno rozvezla ze skladu
osm tisíc respirátorů sociálním zařízením a během odpoledne dalších 48 tisíc dodala do nemocnic. "S rozvozem nám pomáhá armáda, rozvážet budeme i dnes večer. Respirátory směřují do všech
krajů, většinou vždy do nějaké centrální nemocnice," řekl HN Švagr.

Do skladů hmotných rezerv dorazilo včera z centrálního nákupu, který má na starosti ministerstvo zdravotnictví, také 13 tisíc litrů dezinfekce.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že dnes má dorazit sto tisíc ústenek. "V pátek očekáváme velkou dodávku 1,4 milionu respirátorů," napsal ministr na Twitter. Vláda se snaží
ochranné pomůcky nakupovat od tuzemských i zahraničních výrobců. Ve středu by mělo v Česku přistát letadlo se 120 tunami zdravotnického materiálu, který věnuje skupina PPF.

Související

ON-LINE REPORTÁŽ - čtěte ZDE

Vědci z ČVUT oznámili, že vyvíjejí nový typ respirátoru, který by šlo vytisknout na 3D tiskárně. Institut informatiky vyzývá ke spolupráci další odborníky.

Sdružení ambulantních specialistů členům radí, aby ve chvíli, kdy jim ochranné pomůcky dojdou, zavřeli ordinace. Stejné doporučení vydalo i Sdružení praktických lékařů. Řídí se jím například
někteří brněnští lékaři, jak uvedl lidovecký náměstek primátorky Petr Hladík. Tvrdí, že jim na radnici nedorazil ještě ani jeden respirátor určený praktikům. "Pro brněnské sociální pracovníky se mi
podařilo sehnat jednu šičku, která dokáže ušít tisíc roušek denně," sdělil Hladík.

Ani další regionální politici nebo jednotlivé nemocnice už nespoléhají jenom na stát. Liberecký hejtman Martin Půta se na dodávce roušek s přídavkem nanovláken domluvil s místní Technickou
univerzitou. "Denně dokážeme vyrobit dva tisíce kusů, takže věřím, že tímto způsobem dokážeme ochránit co možná nejvíc lidí," uvedl na Facebooku.

Některé nemocnice prosí veřejnost, aby jim ušila roušky z bavlny. Příkladem je jihlavská nemocnice, která má nyní na skladě 1500 roušek, což jí vydrží den. "Roušky od lidí využijeme jak
pro personál, tak pro pacienty," řekla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

S přispěním Jany Klímové

SEKCE: Deníky
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Milí čtenáři, březen se nesl ve znamení paniky s názvem „COVID-19 se dostal do ČR“! V tuto chvíli, kdy píši editorial (4. 3.), je těžké předjímat, co bude za pár týdnů, tedy v době, kdy vy tento
editorial čtete. Já vnímám v současnosti dva extrémní názorové póly. Jedním z nich je naprostá hysterie a panika (ale teď vážně, co ti lidé s tou hromadou mouky a rýže a bůhví čeho všeho budou
dělat, až epidemie odezní?) a druhým je extrémní bagatelizace (co všichni dělají, je to méně nebezpečné než chřipka, i úmrtnost je menší, tak co?). Dle mého názoru není správný ani jeden z
těchto postupů. Ano, COVID-19 nepředstavuje vůči většině obyvatel ČR žádné riziko, ALE. Preventivními opatřeními nechráníme přece jen sami sebe, ale hlavně ty slabší (nemocné, s oslabenou
imunitou, seniory). To, že já jsem mimo ohrožení, znamená, že ostatní mi budou ukradení? Nejohroženější skupinou jsou osoby starší 80 let, zde se úmrtí na toto onemocnění zvyšuje na 15 %.
APSS ČR vydala ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Metodiku a pokyny pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s koronavirem, jež je zaměřená zejména na domovy pro seniory.
Materiál si můžete samozřejmě bezplatně stáhnout na webových stránkách APSS a ujistit se, že máte správně nastavené všechny postupy a zbytečně nepanikaříte. Poskytovatelé sociálních
služeb běžně zvládají chřipkové epidemie, a s přehledem, určitě teď zvládnou i tuto. Ano, panika a hysterie rozhodně nejsou na místě, základní preventivní opatření za účelem eliminace rizik
samozřejmě ano. Vezměme tedy selský rozum do hrsti, místo vykupování supermarketů dodržujme základní hygienická opatření a výlet do infikovaných oblastí o krátký čas odložme. Myslím, že to
je to nejmenší (a přitom to bohatě stačí), co jako jednotlivci můžeme udělat. K lepší náladě vám snad pomůže i zpráva Alzheimer Europe o tom, že počet Evropanů s demencí je zřejmě o milion
nižší, než předpokládala 12 let stará studie. Počty lidí s demencí se v Evropě do roku 2050 sice zdvojnásobí, ale výsledky ukazují, že svoji pozitivní roli hraje prevence demence, na niž klade důraz
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také WHO. Více se dočtete ve zprávě České alzheimerovské společnosti.
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■ Vláda schválila zvýšení částek životního a existenčního minima od 1. dubna 2020 o 13,2 %.  Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum
vzroste o 290 Kč na 2 490 Kč. Obě tyto částky se tak zvyšují poprvé od roku 2012. 

■ Ministerstvo zdravotnictví zveřejni lo na svých stránkách Národní akční plán pro duševní zdraví na období 2020 až 2030  a doprovodné analýzy, včetně analýzy používání
omezovacích prostředků a ekonomických analýz. http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/ narodni-akcni-plan-pro-dusevni-zdravi_4114_3.html. 

■ Ministerstvo zdravotnictví připravi lo ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně a se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb
historicky první čtyři národní ošetřovatelské postupy. Příprava metodik by měla pomoci zlepšit a zkvalitnit péči o pacienta díky tomu, že bude existovat jednotné doporučení, jak postupovat
při ošetřování pacienta. Metodický pokyn je zveřejněn ve Věstníku MZ (https://socialnipolitika.eu/wp-content/uploads/2020/02/ Vestnik_MZ_2-2020.pdf). 

■ Dne 26. 2. zveřejnila Evropská ko mise Zprávu o České republice za rok 2020 , která poskytuje komplexní analýzu české ekonomiky a hodnotí potřebu reforem v jednotlivých sektorech. Z
této analýzy bude Evropská komise vycházet při formulaci doporučení pro Českou republiku koncem května 2020. Zpráva je v angličtině ke stažení zde:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-czech-republic_en.pdf. 

■ Dne 27. 2 proběhlo na Ministerstvu práce a sociálních věcí první zasedání krizového štábu k opatřením v souvislosti s koronavirem. Krizový štáb řešil jednotlivá klíčová témata
související s agendami ministerstva, zejména pak nastavení případných opatření pro klienty i zaměstnance v domovech pro seniory, domovech sociálních služeb nebo ve firmách a u jejich
zaměstnanců. 

■ Dne 28. 2. Komise pro spravedlivé důchody na svém zasedání jednala o možných parametrických nastaveních důchodové reformy. MPSV komisi předložilo širokou škálu
možností úprav parametrů, které různou měrou sledují naplnění cíle zajištění důstojného důchodu, posílení důchodů pečujících osob, ale přitom shodně naplňují cíle srozumitelnosti a udržitelného
zatížení veřejných financí přiměřené současnému stavu. 

■ Pomůcky v kostce, tak zní název bro žury, kterou vydala Liga vozíčkářů. Brožura rozšiřuje a aktualizuje informace o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách v publikaci Nápadník –
sborník informací a rad pro život s postižením. Tato brožura, jejíž vydání podpořilo statutární město Brno, obsahuje informace s ohledem na novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, která se dotýká nových úhrad a kategorizace zdravotních pomůcek. Čtenář se dozví postup žádání o kompenzační pomůcky, tipy při výběru, systém úhrad a další možnosti zdrojů
financování pomůcek. www.ligavozic.cz. 

■ V souvislosti s virovým onemocněním COVID-19 APSS ČR ve čtvrtek 5. 3. v ALZHEIMER HOME Zátiší uspořádala tiskovou konferenci, na které mimo jiné představila nově vydaný
Doporučený postup APSS ČR pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19, který je k dispozici na stránkách APSS ČR
(www.apsscr.cz). Na tiskové konferenci APSS ČR současně odmítla zbytečnou paniku. 

■ S ohledem na nedostatek pracov níků v sociálních a zdravotnických službách byl  Ministerstvem vnitra, odborem azylové a migrační politiky, ve spolupráci s Ministerstvem práce a
sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví vytvořen materiál popisující postup zaměstnávání cizinců v této oblasti. Materiál najdou členové na Intranetu APSS
(http://www.apsscr.cz/intranet/dokumenty/read.php?61,2039). 

■ Od nového roku 2020 začalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) udělovat dětským skupinám značku kvality. Pro získání tohoto ocenění musí dětská skupina úspěšně projít
Auditem značky kvality, který provádí výhradně auditní tým MPSV. Dětská skupina, která toto ohodnocení získá, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče
rozvíjením činností v řadě dalších oblastí nad legislativní rámec. 

Jednoznačným závěrem zasedání je informace o nutnosti připravenosti na případná opatření.

40. Stalo se...   
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Vážení čtenáři, nevím, jak je to u vás, ale já jsem nejvýkonnější, když mě něco hodně rozčílí. To jsem pak úplná tryskomyš. To, co jinak dělám i několik hodin, až dnů, zvládnu za zlomek času. To
samé platí i při psaní různých článků a příspěvků. Proto mě sice hodně překvapilo, když mě redakce upozornila, že jsem na řadě se sepsáním úvodníku, avšak hned jsem věděla, o čem budu psát.
Řeším totiž v rámci poskytování terénních služeb takový legislativní nesmysl. Terénní odlehčovací služba je ukotvena v zákoně o sociálních službách pod § 44. Problém je, že všechny formy, tedy
pobytová, ambulantní i terénní, jsou definovány společně pod jedním paragrafem a vyhláška pak opět v jednom paragrafu rozepisuje jednotlivé činnosti. Zde je pouze u „hotelových služeb“, tj.
ubytování, úklidu a praní, uvedeno, že se vztahuje jen na pobytové formy odlehčovací služby. Stravování je možno provádět dvěma formami: zajištěním stravy (tedy zjednodušeně řečeno
dodávkou stravy z vlastní, nebo cizí kuchyně) a pomocí při přípravě stravy, kdy služba pomáhá připravit jídlo v přirozeném prostředí z klientových surovin. Logicky by se dalo předpokládat, že první
varianta je určena pro pobytové a ambulantní formy a druhá pro formy terénní. Je to logické už z toho důvodu, že v příslušném paragrafu ani nenajdete úkon Dovoz stravy, jako je tomu u
pečovatelské služby. Částka 75 Kč za oběd, uvedená ve vyhlášce, říká, že je to suma včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy – s přípravou, nikoli distribucí! I tato fakta
nahrávají úvaze, že v terénních formách odlehčovací služby je stravování zajištěno přípravou jídla v domácím prostředí. Logické, nikoli však u úředního šimla. Obrátil se na mě poskytovatel s
prosbou o pomoc, kdy kontrolní orgán po něm požaduje, aby zajišťoval u svých klientů dovážku obědů. Argumenty, že nemají šanci sehnat žádnou firmu, která by jim prodala obědy za částku
danou vyhláškou – a muselo by to být firem více, protože mají velký okruh působnosti, nebo že i když nějakého dodavatele nakrásně seženou, nemohou dovážku obědů klientovi nějak účtovat –
nikoho nezajímají… Nepomůže ani to, když dovoz obědů domluví u pečovatelské služby, protože úkon Zajištění stravy by pak nenaplňovali přímo oni – prostě rozkaz zní jasně: Mít uzavřenou
smlouvu s dodavatelem stravy! A přestože každý, s kým jsem o tom hovořila, uznává, že je to nesmysl, nic se s tím nedá dělat. No, a protože všechno zlé je pro něco dobré – díky řešení tohoto
problému jsem uklidila ve své šicí místnosti. Nějak jsem ten vztek musela ventilovat. Mám zde snad i špendlíky srovnané podle velikosti…
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Náplň práce vedoucích zaměstnanců je různorodá. Statutární orgán v zastoupení zaměstnavatele, v souladu s vnitřními předpisy apod. činí i právní jednání vůči svým
podřízeným kolegům, včetně těch, která se týkají vzniku, změny nebo skončení jejich pracovního poměru. Zejména v případě rozvazování pracovního poměru s podřízenými
zaměstnanci by však měl statutární orgán dbát zvýšené opatrnosti. Neplatným rozvázáním pracovního poměru s podřízeným zaměstnancem může zaměstnavateli vzniknout
škoda a vedoucí zaměstnanec za tuto škodu může podle okolností případu nést odpovědnost (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 4353/2017).  

Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru jsou právním jednáním, ze kterého následně vznikají práva a povinnosti účastníků pracovněprávního vztahu, tj. zaměstnavatele a zaměstnance.
Důležité je zejména přesné vyjadřování skutečnosti, které s výpovědí, jako s projevem vůle zaměstnavatele, souvisejí. Totéž platí i v případě dohody o skončení pracovního poměru. Jaké jsou tedy
ony náležitosti právního jednání v případě ukončování pracovního poměru zaměstnavatelem, které vyžaduje zákoník práce (ZP)? 

Dohoda (§ 49 ZP) 

Skončení pracovního poměru dohodou je výsledkem dvoustranného právního jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Aby k němu mohlo řádně dojít, je třeba splnit několik podmínek: 

1. dosažení shody vůle účastníků o tom, že pracovní poměr končí; 

2. určení dne skončení pracovního poměru; 

3. uvedení důvodů rozvázání pracovního poměru (jen požaduje-li to zaměstnanec); 

4. dodržení písemné formy. 

Velmi často zaměstnanec (mnohdy bohužel i zaměstnavatel) návrh skončení pracovního poměru dohodou označí či formuluje jako „výpověď dohodou“ či „dávám tímto výpověď dohodou“ aj. Z
takového zmatečného projevu vůle není možné s určitostí zjistit, jaký způsob skončení pracovního poměru navrhovatel vlastně zamýšlí. Jedná-li se o návrh zaměstnance, bude nezbytné
kontaktovat jej k upřesnění, zda cílem návrhu je dosažení dohody o skončení pracovního poměru, nebo jde o podání výpovědi. 

Skončení pracovního poměru nemusí být sjednáno jen kalendářním dnem, ale také např. dobou ukončení určitých prací, skončením dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance apod. Dočasná
pracovní neschopnost zaměstnance, stejně jako např. těhotenství zaměstnankyně, nejsou překážkou uzavření dohody o skončení pracovního poměru. 

Pokud písemné vyhotovení dohody neobsahuje důvod rozvázání pracovního poměru, ke kterému však dochází pro nadbytečnost zaměstnance, není ani poté vyloučen nárok zaměstnance na
odstupné! Pokud by zaměstnavatel v tomto případě odmítl odstupné vyplatit, bude na zaměstnanci, aby v případném soudním sporu prokázal, že důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou
byly organizační změny u zaměstnavatele, že mezi těmito změnami a uzavřením dohody existuje příčinná souvislost a odstupné mu tedy dle § 67 odst. 1 ZP přísluší. 

Dohoda musí být podle § 49 odstavec 2 ZP uzavřena písemně, a pokud tato forma nebude respektována, pak se uplatní ustanovení § 20 ZP vyjadřující tzv. „relativní neplatnost“ právního jednání. I
ústně uzavřená dohoda bude tedy platná, pokud ovšem účastník, který nedostatek písemné formy nezavinil, platnost nenamítne, a to výhradně u soudu. Nerespektování požadavku písemné formy
dohody tedy může pro zaměstnavatele představovat zbytečné problémy. 

Je známo, že konflikty mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci se někdy řeší uzavřením dohody o skončení pracovního poměru. Nejčastěji se tak děje v případě, že zaměstnanec porušil svým
jednáním „pracovní kázeň“ v takové intenzitě, že by zaměstnavatel mohl přistoupit k výpovědi dle § 52 písm. g) ZP nebo dokonce k okamžitému zrušení pracovního poměru dle § 55 odst. 1, písm.
b) ZP. Uzavření dohody zde představuje „mírnější“ formu rozchodu zaměstnavatele a zaměstnance. Protože však „každý dobrý skutek má být po právu potrestán“, může dojít k tomu, že
zaměstnanec později tvrdí, že zaměstnavatel ho donutil ke sjednání dohody pohrůžkou, aby raději souhlasil s dohodou, jinak s ním bude zrušen pracovní poměr okamžitě. Tato námitka však
neobstojí, sjednaná dohoda bude platná (viz. judikát Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 1332/2001). Žaloba pro neplatnost takové dohody by uspěla tehdy, pokud by zaměstnanec prokázal, že byla
uzavřena pod vlivem psychického či fyzického nátlaku. Výpověď z pracovního poměru (§ 50 an. ZP) 

Na rozdíl od dohody jde o jednostranné právní jednání, které učinil zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Nemá-li výpověď písemnou podobu, je absolutně neplatná, tzn., že i soud musí z úřední
povinnosti k této skutečnosti přihlédnout. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo také bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel naopak může dát zaměstnanci
výpověď výhradně z důvodu výslovně uvedeného v § 52 ZP. Navíc projev vůle zaměstnavatele musí být přesný. § 50 ZP totiž zaměstnavateli ukládá, že důvod výpovědi musí skutkově vymezit
(popsat) tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem. Nepostačuje tedy označení výpovědního důvodu pouze příslušným paragrafem ZP (např. „Dáváme Vám tímto výpověď podle § 52
písm. c) ZP, tj. z důvodu nadbytečnosti podle organizačního rozhodnutí zaměstnavatele“). Důvod výpovědi navíc nesmí být dodatečně měněn. 

Zejména skutkovému vymezení výpovědního důvodu dle § 52 písm. g) ZP (ale nejen tomuto důvodu) musí zaměstnavatel věnovat zvýšenou pozornost s ohledem na požadavek určitosti a
nezaměnitelnosti výpovědního důvodu (§ 60 ZP). Např. text takové výpovědi „pro soustavné méně závažné porušování právních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k
vykonávané práci“ (§ 52 písm. g) ZP) musí obsahovat podrobný popis každého jednotlivého skutku, ve kterém je spatřováno pochybení zaměstnance, tj. co, kdy, kde a jak se odehrálo, jakou
povinnost zaměstnanec porušil, z jakého právního předpisu tato povinnost vyplývá, v čem je spatřováno naplnění znaku „soustavně“ (tj. pokud nejméně 3× došlo k porušení povinností ze strany
zaměstnance), zda, kdy, jak a s jakým obsahem byl zaměstnanec v souvislosti s porušením těchto svých povinností zaměstnavatelem písemně upozorněn na možnost výpovědi. 

Je třeba mít na paměti, že povinně písemné odvolání výpovědi je možné pouze s písemným souhlasem druhé strany (§ 50 odst. 5 ZP), což v případě vad výpovědi dané zaměstnavatelem (stejně
jako v případě okamžitého zrušení pracovního poměru) může být zaměstnancem pojato tak, že ke zpětvzetí výpovědi nedá souhlas a naopak podá žalobu na neplatnost skončení pracovního
poměru soudem. 

Nejčastějšími důvody neplatnosti výpovědi soudy shledávají nedodržení základních zákonných podmínek pro účinnost výpovědi. Také chybějící podpis zaměstnavatele na listině obsahující
výpověď z pracovního poměru způsobuje její neplatnost pro nedostatek formy. Jak jsem již uvedl výše, jde často o špatné vylíčení skutkového stavu, který vedl zaměstnavatele k výpovědi,
nesprávně označený důvod výpovědi, nedodržení písemné formy výpovědi, nesprávné doručování výpovědi (§§ 343 až 345 ZP), ukončení výpovědní doby před uplynutím jejího posledního dne
před provedením organizační změny apod. Na vysvětlenou uvádím, že má-li být organizační změna realizována např. od 1. ledna a bylo o ní zaměstnavatelem rozhodnuto již v září, nemůže dát
zaměstnavatel výpověď z tohoto důvodu dříve než v průběhu října. Musí to být provedeno tak, aby výpovědní doba uplynula nejdříve 31. prosince. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 14. 10.
1996, sp. zn. R 29/1997 mj. uvádí: „Není-li možné ze samotného znění písemné výpovědi z pracovního poměru pro neurčitost či nesrozumitelnost projevu vůle dovodit, v čem spočívá skutkové
vymezení výpovědního důvodu, je výpověď z pracovního poměru zaměstnanci neplatným právním úkonem jen tehdy, jestliže nelze ani výkladem projevu vůle zjistit, proč byla zaměstnanci dána
výpověď. Pomocí výkladu projevu vůle nelze nahrazovat nebo doplňovat vůli, kterou ten, kdo výpověď dává, v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji.“ Dal-li zaměstnavatel
zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu
písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada přísluší zaměstnanci ve výši
průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení
pracovního poměru (§ 69 odstavec 1 ZP). Může se však uplatnit tzv. moderační právo soudu (§ 69 odst. 2 ZP). Zaměstnavatel může navrhnout, aby soud s přihlédnutím k tomu, zda byl
zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil, rozhodl o tom, že náhrada mzdy zaměstnanci přísluší jen za 6
měsíců. 

Výpovědní doba 
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Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena, a činí nejméně 2 měsíce. S ohledem na přetrvávající kritický nedostatek zaměstnanců v
sociálních službách, zejména v profesi „pracovník v sociálních službách“, se může některým poskytovatelům zdát dvouměsíční výpovědní doba nedostatečná. Písemnou smlouvou mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem může být dohodnuta i delší (ne však kratší) výpovědní doba (§ 51 odst. 1,2 ZP), nemůže však být stanovena vnitřním předpisem ani kolektivní smlouvou. Delší
výpovědní doba musí být sjednána pro obě strany stejně, může být ale diferencována např. s ohledem na povahu práce, odbornost či věk zaměstnance apod. 

Výpovědní doba nemusí končit vždy jen poslední den v měsíci. Bude tomu tak v případě, kdy uplyne poslední den měsíce v tzv. ochranné době, obvykle při pracovní neschopnosti zaměstnance
(viz § 53 odstavec 2 ZP). Běží-li ochranná doba (např. po celou dobu pracovní neschopnosti), dochází ke stavení běhu výpovědní doby a ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává (§ 53
odst. 2 ZP). Výpovědní doba se tímto prodlužuje a pracovní poměr proto skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Výjimka nastává, jestliže
zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení výpovědní doby netrvá. K prodloužení nebo stavení běhu výpovědní doby nedochází, jestliže ochranná doba, která začala běžet po podání výpovědi,
skončila ještě před uplynutím výpovědní doby. 

Výpovědní doba neskončí poslední den v měsíci také tehdy, jestliže půjde o výpověď zaměstnankyni z důvodu, pro který by zaměstnavatel mohl zrušit pracovní poměr okamžitě (§ 52 písm. g) ZP),
a výpověď byla dána ještě před nástupem mateřské nebo rodičovské dovolené, takže výpovědní doba by měla uplynout ještě v této době. Výpovědní doba zde skončí až současně s ukončením
mateřské nebo rodičovské dovolené.
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen APSS) se vždy věnovala zdravotně sociálnímu pomezí, které je častou příčinou problémů v mnoha oblastech sociálních
služeb. V této souvislosti pořádala vždy dvě konference: jednu pro management, kde převládala témata ekonomicky legislativní, a druhou určenou členkám Profesního svazu
zdravotnických pracovníků v sociálních službách APSS. V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat pouze jednu konferenci, zato velkou, určenou oběma zmíněným
skupinám, dvoudenní, jejímž předělem byl i slavnostní galavečer. Konference Zdravotní péče v sociálních službách v roce 2020 se uskutečnila ve dnech 12.–13. 2. v Táboře a
přivítala na 400 účastníků. 

„Důvodem, proč jsme spojili obě konference do jedné velké, je ten, že chceme pokrýt všechna témata, diskutovat o minulosti, současnosti a možné budoucnosti dlouhodobé péče v ČR, a také
proto, že chceme zvyšovat kvalitu, přinášet a šířit nová řešení, ale také vytvořit prostor pro neformální setkání a příjemné zážitky,“ komentuje nový formát konference, který se velmi osvědčil,
prezident APSS Jiří Horecký. V dopoledním bloku prvního dne se ve společném programu hlavního sálu vystřídala plejáda skvělých řečníků. Mezi nimi vystoupil například náměstek pro
zdravotní péči ministerstva zdravotnictví Roman Prymula a ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce ministerstva práce a sociálních věcí David Pospíšil s tématy Budoucnost dlouhodobé
péče v ČR a návrhy změnového zákona, dále ředitel Domova Sue Ryder, z. ú., Matěj Lejsal s tématem Paliativní péče v sociálních službách či advokát Petr Haluza s přednáškou o revizní činnosti
zdravotních pojišťoven. Roman Prymula zdůraznil hlavní cíle ministerstva zdravotnictví, kterými jsou na sociálně-zdravotním pomezí propojení zdravotních a sociálních služeb, systém pro všechny
věkové skupiny pacientů, povinnost registrace sociální služby a oprávnění k poskytování zdravotních služeb či vícezdrojové financování. Matěj Lejsal zdůraznil, jak důležitá je paliativní péče v
dnešních pobytových zařízeních, kam lidé odcházejí žít, nikoliv dožít (a z tohoto důvodu by měli mít možnost na konci své cesty zde i zemřít, pokud si to přejí). Zdůraznil žádoucí kompetence
profesionálů poskytujících služby lidem s progresivním a pokročilým onemocněním, kdy by všichni zaměstnanci měli sdílet paliativní přístup, někteří by pak měli být schopni stav rozpoznat a
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kvalifikovaně zhodnotit (obecná paliativní péče) a úzká skupina pracovníků by pak měla být schopna rozpoznat, kvalifikovaně zhodnotit a léčit (specializovaná paliativní péče). Petr Haluza
seznámil posluchače s charakteristikou kontrolní činnosti zdravotních pojišťoven, ale například i právními paradoxy těchto kontrol (smluvní partner kontroluje druhého účastníka smlouvy,
nemožnost námitky podjatosti kontrolora jako instituce či kdo kontroluje kontrolora?). Soudní obrana je dle Petra Haluzy možná, ale „řízení je zdlouhavé, dokazování obšírné“. Žalob v této
souvislosti bylo 10, přičemž ale všechny byly rozhodnuty ve prospěch žalobců, včetně odvolacího soudu a Nejvyššího soudu, došlo tak k výraznému zkvalitnění revizní činnosti zdravotních
pojišťoven. 

V odpoledním bloku vystoupil a lehkostí svého přednesu všechny přítomné pobavil dětský lékař a vyučující CEVRO Institutu a Institutu postgraduálního vzdělávání Milan Cabrnoch s tématem
Osobní údaje v ošetřovatelské péči. Zopakoval základní principy práce s osobními údaji, před čím tyto informace chráníme, osobní údaje jakých osob v sociálních službách zpracováváme
(žadatelé, uživatelé, zaměstnanci a další osoby) a například i to, kdy je informace osobní (pokud lze identifikovat subjekt údajů, tedy osobu, které se informace týká). Účastníky také seznámil s
pravidly nahlížení do zdravotnické dokumentace. Upozornil také na častá pochybení v souvislosti s podáváním informací po telefonu či nedostatečnou identifikací osoby, kterou si uživatel pro
podání informací určil. Plánu aktivit Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách APSS se věnovala jeho předsedkyně Radka Maršíková, rozšiřování kompetencí
všeobecných sester pak prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová (věděli jste, že rok 2020 je rokem sester a porodních asistentek?). Ta poukázala na špatné postavení zdravotní
sestry v PZSS, přičemž řešením je úhrada zdravotních výkonů praktických sester z veřejného zdravotního pojištění, což by využila především menší pobytová zařízení, pro které je v současné době
využití kompetencí praktické sestry komplikované. 

V rámci galavečera, který moderovala Ludmila Budilová, proběhlo několik oficiálních „ceremoniálů“. Prvním z nich bylo předání ocenění za úspěšnou certifikaci v systému Certifikace paliativního
přístupu v sociálních službách. Jedná se o nový model zavedený APSS od poloviny roku 2018, jehož hlavními cíli je podpořit provozovatele PZSS při realizaci opatření, která vyplývají z
poskytování paliativní péče, a šířit osvětu vedoucí ke změně přístupu k tématu smrti a umírání v celé společnosti. Za Domov pro seniory Bechyně převzala certifikát jeho ředitelka Alena Sakařová,
za Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou ředitelka Věra Bařinová, Domov pro seniory Podpěrova zastoupila ředitelka Vlasta Hrabcová a Domov u Fontány Přelouč ředitelka Danuše
Formiczewová. 

Druhou část oficiálního programu tvořil křest nové publikace APSS s názvem Paliativní péče v rezidenčních službách se zaměřením na uživatele seniorského věku (Karolína Pechová, Matěj Lejsal
a kol.). Jedná se o první ucelenou publikaci zabývající se poskytováním paliativní péče určenou nejen pro rezidenční sociální služby. Hlavním cílem je přispět a pomoci poskytovatelům sociálních či
sociálně zdravotních služeb k poskytování paliativní péče ve svých zařízeních, a umožnit tak důstojné odcházení jejím uživatelům. Vydání publikace finančně podpořil Nadační fond Avast, i z toho
důvodu knihu pokřtila, kromě jednoho z hlavních autorů Matěje Lejsala a zástupce vydavatele Jiřího Horeckého, také ředitelka pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast Martina Břeňová. 

Druhý konferenční den byl rozdělen na dvě sekce, a to sekci odbornou a sekci manažerskou, aby si každý našel „to své“ dle svého zaměření a preferencí. 

V sekci odborné, které předsedala Alena Sakařová, zazněla témata jako Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče odbornosti 913 (Markéta Horesh), Co je obsahem ošetřovatelské
dokumentace a jak má vypadat (Iva Boháčová) či Specifika ošetřovatelské péče u geriatrického klienta (Hana Matějovská Kubešová). 

Sekci manažerské předsedala Petra Zimmelová a posluchači mohli vyslechnout např. přednášku Aktuální situace a trendy ve vzdělávání zdravotních sester (Naděžda Vrbatová), Směnnost,
zákonné přestávky, příplatky (Vladimír Hort), Hodnocení a motivace pracovníků (Martina Sedláková) či Ekonomika odbornosti 913 (Jiří Procházka), která sklidila největší odezvu ze strany
posluchačů. 

Všem posluchačům děkujeme za účast, kdy i na konci druhého konferenčního dne bylo v přednáškových sálech plno, což se nestává pokaždé. Je to pro nás signálem, že nový formát konference
se osvědčil a že otevírat témata zdravotně-sociálního pomezí je nejen důležité, ale má to i smysl. Těšíme se zase příští rok! Milan Cabrnoch Martina Šochmanová Zleva Jiří Horecký, Martina
Břeňová a Matěj Lejsal David Pospíšil 

Generálním sponzorem konference byla společnost HARTMANN – RICO a. s., sponzorem galavečera společnost Interpharmac, s. r. o. Děkujeme za podporu.  

Prezentace všech přednášejících najdou členové APSS ČR na Intranetu APSS. 

Prezident APSS ČR Jiří Horecký a zástupci zařízení, jež prošla Certifikací paliativního přístupu

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (9x), prezident (2x), jiří (2x), horecký (2x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020
(09:13:34)

Sociální
sítě

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Facebook -
Příspěvky

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS
ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážení přátelé,APSS ČR zřídila informační telefonní linku pro poskytovatele sociálních služeb, kde Vám budou zodpovězeny dotazy týkající se aktuálního vývoje v souvislosti s nákazou COVID-19
v ČR. Provoz linky je od pondělí do pátku od 7 hod. do 15 hod. Volat můžete na tato telefonní čísla: +420 724 940 126, +420 607 056 211, +420 607 022 032.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (3x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020
(09:06:47)

Sociální
sítě

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Facebook -
Příspěvky

Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS
ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážení přátele, v těžkých časech a o to s větší úctou Vám přejeme vše dobré keke světovému dni sociální práce nejen za Řídící radu PSSP, ale i za budoucí generaci sociálních
pracovníků.https://www.youtube.com/watch?v=5vaCp7PO2Wg&feature=youtu.be17. 3. 2020 je Světový den sociální práce

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (20:00:47) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Senioři a lidé s postižením. Právě oni jsou v současnosti šířením koronaviru� nejvíce ohroženi. Proto dnes vláda schválila další moje návrhy na zajištění jejich maximálního bezpečí.1️ ⃣.Zákaz
vycházení pro klienty vybraných sociálních služebLidé v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory���� a domovech se zvláštním režimem nesmí vycházet mimo
areál zařízení. Zákaz platí po dobu trvání nouzového stavu.2️ ⃣.Uzavření některých sociálních služebMimo již uzavřené denní stacionáře se od 18. 3. uzavřou po dobu trvání nouzového stavu
další sociální služby�. Jedná se o týdenní stacionáře, centra denních služeb, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se
zdravotním postižením a sociálně terapeutické dílny, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené.3️ ⃣. Administrativní zjednodušení poskytování sociálních služebPo dobu trvání
nouzového stavu není například nutné uzavírat písemně smlouvu� o poskytování sociální služby. Díky tomu se nebudou pracovníci tolik zabývat administrativou a budou se moci soustředit na
poskytování základních činností jako třeba rozvoz potravin, ubytování, osobní hygiena apod.Dále doporučujeme lidem starším 70 let nevycházet mimo domov, s výjimkou neodkladní návštěvy
lékaře�⚕️ . Osamělým seniorům v tomto případě pomůže obec.�Všichni poskytovatelé sociálních služeb dostanou brzy detailní informace. Další aktuality si můžete přečíst tady: �
�http://bit.ly/informace-ke-koronaviruDržte se.�Jana Maláčová Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

SEKCE: Politika

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (22:02:05) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Horizont ČT24 (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…řím , aza dalším hostem speciálního vysílání zpravodajskéčtyřiadvacítky , Jiří Horecký , je předseda asociace poskytovatelů sociálních30 služeb , dobrý večer hezký večer , předpokládám ,
že vás úplně nepotěšilo to přát , to , co malou chvílí říkal před šéf Správy státních hmotných rezerv tak nezopakoval podstatě pouze to , že na 45 nás a skladů , odešli , Oni respirátory tří d a p , až
to jedna , do zařízení sociálních služeb , a pak další otázka budoucnosti , zlepšila se ta situace přece jen alespoň nějak v zařízení sociálních 21:37 00 služeb , během dneška ano , zlepšila se tím
signálem , že už se alespoň rozproudili té dodávky , tak tak ty respirátory jak už zaznělo , v SP jedna , mají vlastně 15 stejnou účinnou funkci nebo level , jako jsou roušky , pirožky tedy byly
během dnešního dne distribuován ještě budou během zítřka v jednotkách tisíc na jednotlivé kraje to znamená ti dostali od třiceti do nějakých 30 jednotliví poskytovatelé sociálních služeb sto
padesáti maximálně dvou set l roušek a jim dostatečné množství , to zcela jistě není , vnímáme , ale to , že jsou lékaři tady zdravotnická zařízení , že těch potřebných je daleko více , ale minimálně
tedy ten 45 signál , že se ten distribuční kanál a nějakým způsobem rozhýbala funguje , tak , že pozitivní jak současné době a sociální zařízení řeší ten problém s nedostatkem rouše k mají právě a

44. Vážení přátelé,APSS ČR zřídila informační…   
seznam | nahoru

45. Vážení přátele, v těžkých časech a o to s větší…   
seznam | nahoru

46. Senioři a lidé s postižením. Právě oni jsou v…   
seznam | nahoru

47. Horizont ČT24 (automat)   
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIxNTY5NTgsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIxNTY5NTgsInRodW1icyI6Mn0=
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https://www.maximusweb.cz/public/original/22156958
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22156958
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpsssvss%2Fposts%2F2239629606345665
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https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22156950
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpsssvss%2Fposts%2F2239626949679264
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIxMzY4NjMsInRodW1icyI6M30=
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIxMzY4NjMsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22136863
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22136863
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJMalacova%2Fposts%2F1454184698081375
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjIxMzkyOTAsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/22139290
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/22139290


především v zájmu 21:38 00 respirátoru , jaká opatření příjem ochrany těch nejzranitelnějších , tady u seniorů tak samozřejmě používají ty zbytky , alespoň ta polovina z nich , které mají je potřeba
také 15 zmínit , že dochází dezinfekce rukou a a a ty Galy , že je otázka jednotek dnů , a také jsme byli poslední dny , ať už víkendem dnešní den svědky toho , co vás to vlastně také zmínil nějaké
vlny solidarity , kdy zaměstnanci , přes víkend , čili 30 nejen ti samotní vyráběli roušky , ale i různí dobrovolníci různé dílny nebo jiné skupině osob , opravdu je dodávají do těch sociálních služeb ,
samozřejmě to není 45 systémové , není to dostatečné , takže ti poskytovatelé se snaží samozřejmě omezovat i ty tam konta koncentrace těch klientů využívá všech materiál a jiné prostředky ,
které mají a čekají , samozřejmě na tu širší nebo 21:39 00 řekněme intenzivnější distribuci , nemohl nám vláda přibližně před hodinou a čtvrt , oznámila , že nařizuje osobám objekt , anebo a
Brahmse , domovů seniorů , zákaz vycházet mimo areál těchto zařízení , co to bude znamenat pro vaše klienty , jak 15 náročná ta voda době , my jsme jednak rádi , že nová vláda toto usnesení
přijal a my jsme ho navrhovali vlastně hned byly zakázány návštěvy , protože se vlastně 30 poté , co uzavře let a zařízení pro osoby s zvnějšku , aby nemohli nastěhovat , je nicméně tito senioři či
osob se zdravotním postižením mohly tyto zařízení , dále opouštět , ač už za účel návštěvy rodiny nebo v nákupu atd. takže buď je 45 potřeba , nebude to potřeba vysvětlovat těch klientů zase
nebylo velké množství h…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 10

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (2x), horecký (2x), asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

19.03.2020 (02:40:03) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - Lidové noviny MICHAL BERNÁTH

Otevřít originál | Otevřít detail

Zatímco Clark Kent odbíhal do telefonních budek, aby se převlékl do červeného pláště Supermana, ministru vnitra stačilo na podobnou metamorfózu vyměnit padnoucí oblek za neformální červený
svetr a džíny. Mezi ostatními členy krizového štábu náhle vypadal jako zjevení z běžného života, což lidé v reakcích na sociálních sítích ocenili a přispěchali s řadou parodií a karikatur. 

Změnu oproti dřívějšku zaznamenalo také Hamáčkovo přímé vyjadřování, čehož si všimli i odborníci. „Zabodoval, popsal opatření jasně a bez vytáček. Začíná působit jako vůdce a státník. Na
tiskovce použil dokonce humor, což se nestávalo,“ řekla LN Alžběta Králová z Institutu politického marketingu, podle které nasadil svěží styl i z hlediska neformálního oblečení. „Na lidi může
taková změna působit skutečně pozitivně. Vědomě či náhodně tím předvádí své emoce, přibližuje se tím lidem,“ přitakala ve stejném duchu pro LN Ilona Gillernová z katedry psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

„Byla neděle a mně se zoufale nechtělo do obleku,“ vysvětlil v rozhovoru pro iDNES.cz Jan Hamáček. Pak už si prý svůj „lidový outfit“ bral záměrně, aby v divácích vzbuzoval jistotu. 

Podle Gillernové lidi oslovila Hamáčkova bezprostřednost. „Vysílá vzkaz: ,Jsem jeden z vás‘,“ řekla psycholožka, podle níž autentičnost, včetně Hamáčkova ležérního opírání se loktem o řečnický
pultík, lidé vždy ocení. Doplnila, že na diváka vládních „tiskovek“ může dobře působit mix autority, lidovosti a odbornosti zároveň. Právě tento mix víceméně ztělesňuje trio premiér Andrej Babiš
(ANO), Jan Hamáček i epidemiolog Roman Prymula. „Neměli by se vzdát ani jednoho druhu image,“ myslí si Gillnerová. 

Vladimír Šik z Institutu vzdělávání při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR se již léta věnuje problematice profesionálního vystupování. „Vlastně se divím, že jsou premiér a další
členové štábu neustále v kvádrech. Formální oblečení přece jen vytváří určitou bariéru,“ sdělil LN své poznatky ze sledování tiskových konferencí vládních představitelů Šik. Zdůrazňuje však, že
hledání rozdílů mezi členy štábu je podružná záležitost. Vláda podle něj vystupuje srozumitelně a především jako tým, což ostatně dle něj zdůrazňuje i Babiš. 

S podobným outfitem jako Hamáček – červeným svetrem a černou fleecovou bundou – přitom třeba režisér Robert Sedláček sklidil před šesti lety po předávání státních vyznamenání všeobecný
„módní“ výprask. V krizové situaci ale neformálnost vystupování na společnost očividně zabrala. 

Z toho už se stihli zřejmě poučit i marketingoví poradci kolem premiéra. Úhledné obleky a perfektně uvázané kravaty už na středeční tiskové konferenci vyměnil premiér i ministr dopravy a
průmyslu Karel Havlíček (ANO) alespoň za ležérně rozepnuté košile. Jako by se tak rozpomenuli na vychvalovanou kampaň „bílých košil“, se kterou ANO poprvé proniklo do sněmovny v roce
2013.

SEKCE: Politika MUTACE: Čechy
PDF POPIS OBRÁZKŮ: Výměnu saka a košile za džíny a svetr rychle ocenili tvořiví jedinci na
sociálních sítích karikaturami ministra Jana Hamáčka (jedna uprostřed). FOTO ČTK, MAFRA, FB

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociaci (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

DUPLICITNÍ S: Svetr v mixu na vládní tiskovce ( MAFRA, a.s. - Lidové noviny, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Morava ); Hamáčkova ‚červená‘ zaplavila krizový štáb. Oblékla ji většina
přítomných úředníků (Lidovky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Hamáčkova ‚červená‘ zaplavila krizová štáb. Oblékla ji většina jeho úředníků ( Lidovky.cz - Články, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb); Hamáčkův červený svetr inspiruje. Na krizový štáb vnitra si ho oblékla většina ministerských úředníků ( Lidovky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních
služeb); Hamáčkův červený svetr inspiruje. Na krizový štáb vnitra si ho oblékla většina ministerských úředníků ( 24zpravy.com - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

48. Svetr v mixu na vládní tiskovce   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

18.03.2020 (20:22:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Jan Novák, Zdislava Pokorná, Janek Kroupa

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Foto: Pixabay

Už druhý týden čelí Česko pandemii koronaviru COVID-19. Pro boj s virem je potřeba zajistit ochranné pomůcky pro zdravotníky v nemocnicích, ale i praktické lékaře. Kromě toho je potřeba
ochránit ty, které nemoc podle statistik ohrožuje nejvíce, tedy staré a nemocné. Jak se ale ukazuje, vláda zatím nikomu z těchto dvou oblastí žádnou pomoc neposkytla.

Posledních čtrnáct dní premiér Andrej Babiš tvrdí, že důvody, proč to Itálie „nezvládá“, jsou mírná opatření a pak zahlcení zdravotnického systému. To se přesně Česku podle premiéra nesmí stát,
vše ale zatím nasvědčuje, že vláda nedělá kroky, aby tomu předešla.

Kolaps českého zdravotního systému je totiž podle předsedy Sdružení praktických lékařů velmi reálný. „Praktičtí lékaři jsou důležití v tom, že dělají třídiče pacientů. Rozdělují ty, kteří mají zůstat
doma a závažné případy posílají do nemocnice, pokud ale nebudeme moci ordinovat, všichni půjdou rovnou do nemocnic a systém se zahltí,“ vysvětluje předseda praktických lékařů Petr Šonka.

„Nemáme nic”

Jedna ordinace v Mostě už zavřela, protože neměla žádné ochranné pomůcky. „Bylo nám slíbeno, že nám ministerstvo pošle roušky, následně se nám omluvili, že mají jenom tři tisíce, které dají
krajské nemocnici a záchranné službě, takže na praktické lékaře nezbylo nic,“ vysvětluje Seznam Zprávám Roman Houska, praktický lékař ordinující v Mostu. „V pátek jsme dostali pouze tři
respirátory od Sdružení praktických lékařů, to nám vydrželo na jeden den ordinování, takže teď jsme museli zavřít a snažíme se práci řešit z domova,“ doplnil.

Péči o lidi s koronavirem si podělí čtyři nemocnice. Nachystají speciální lůžka

Seznam Zprávy se ale zeptaly dalších 14 ordinací, aby sdělily, kolik ochranných pomůcek mají a zda dostaly od státu slibované dodávky respirátorů a roušek. Jediná ordinace, která od státu
dostala v úterý respirátory, je ordinace Řepy, kde jsou dva lékaři a dvě zdravotní sestry. Vláda jim ale poskytla pouze tři respirátory, což znamená, že mohou ordinovat jenom jeden den. Vláda
rovněž neposkytla podle prezidenta lékárnické komory Aleše Krebse nic lékárnám, i když o to prosili už na konci února.

Dezinfekce z prostředků na mytí podlah

Podle předsedy praktických lékařů je ale celá řada pracovníků, kteří potřebují ochranné pomůcky, aby mohli vykonávat svou práci pro ostatní, včetně poskytovatelů sociálních služeb.

„Jestli to sem někdo zavleče, tak se vezeme. Ti starouškové to neustojí. Nejde jen o to, že jim je víc než 65 let, ale máme tu i ležící pacienty a nemocné, kteří bojují sami o sobě. Případný
koronavirus by jejich stav zpečetil,“ shrnuje Marcela Kačalová, ředitelka Domova sociálních služeb v Meziboří. V domově se momentálně stará o 122 pacientů 113 zaměstnanců.

Ke stejnému závěru dochází pracovník pražského hospice Cesta domů Pavel Klimeš. „Musíme chránit naše klienty, ale nemáme k tomu žádné relevantní prostředky. Dokážete si představit, kdyby
byl někdo z terénních pracovníků bezpříznakově nakažený koronavirem? Je to pro ně fatální,“ popisuje. V domácí hospicové péči mají momentálně 19 pacientů a dalších dvacet seniorů v terénní
pečovatelské službě.

Jak nepropadnout koronavirové depresi? Psycholog radí

Marcela Kačalová nejprve popisuje ideální stav. „Máme tu zhruba 240 lidí. Každý z nich by měl mít tři jednorázové ústenky na den. Tedy dohromady něco kolem sedmi set roušek denně,“ vypráví.
Reálný stav je podle ní úplně jiný. „V pondělí ráno přišla zásilka 150 roušek. Kdy přijde další, zatím nevíme,“ doplňuje Kačalová. Když domov vyčerpal veškeré své zásoby, tak si je zdravotní
sestry začaly shánět samy a od počátku týdne si je začaly samy šít.

„V litvínovském domově sociálních služeb chybí i jednorázové obleky, ochranné brýle. Respirátor není ani jeden. Krajská hygiena nám radila, že dezinfekci na kůži si máme vyrobit z prostředků na
mytí podlah,“ popisuje ředitelka Domova sociálních služeb v Meziboří.

I v Cestě domů dělají, co můžou. Momentálně mají 150 jednorázových ústenek, což může pár dní vydržet. „Megaprůšvih je dezinfekce rukou. Té je extrémní nedostatek a není kde sehnat. Mám
posledních pět litrů, která se musí rozdělit mezi 30 zdravotníků,“ oznamuje Pavel Klimeš.

Terénní a ambulantní služby nemají nic

Seznam Zprávy mají k dispozici zprávu Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Jednotliví krajští koordinátoři sepsali k pondělnímu ránu report ze svých krajů. Vladimír Vopelka z
Ústeckého kraje píše, že z požadovaných 116 tisíc respirátorů poslalo Ministerstvo zdravotnictví 3480, tedy jen tři procenta. A to Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a záchrance. Sociálním
službám ani jeden.

Stav v libereckém kraji popisuje Jan Gabriel, ředitel domova důchodců v Liberci. „Máme absolutní nedostatek roušek, respirátory také nejsou, stejně tak ochranné obleky a brýle,“ popisuje.

Koronavirus v číslech: Jak nákaza postupuje Českem

Realitu Plzeňského kraje pak popisuje Petr Kounovský z Domova sociálních služeb Libín. „Z požadovaných tří tisíc ústenek jsme dostali jenom 58 kusů, ale ani kraj to nezvládá, přenesli to na
magistrát, kde si to máme vyzvednout. Je to děs,“ popisuje Kounovský.

V Královéhradeckém kraji ale situace není o moc lepší. „Minulý týden ve čtvrtek jsme byli všichni svolaní na kraj na krizovou poradu, kde nám bylo řečeno, že kraj disponuje jen tím, co dostane od
státu, a my jsme na řadě až po zdravotnictví,“ píše Slavomil Štefan z Domova sociálních služeb Skřivany. Podle Jaroslavy Kotalíkové z G-centra v Táboře jsou na tom pak nejhůře terénní a
ambulantní služby, kdy v řadě případů pracovníci nemají nic.

Problémy jsou i v Jihomoravském kraji, kde realitu shrnula Vlasta Hrabcová z Domova pro seniory Podpěrova. „Mnozí poskytovatelé služeb mají zásobu roušek tak na dva dny a se zásobami
končí. Respirátory nemají žádné a dezinfekce dochází rovněž, roušky jsem začala šít z plátěných prostěradel,“ popisuje Hrabcová.
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NA UZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY BYL DNE 12. 3. 2020 VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV S ÚČINNOSTÍ OD 14.00 HODIN

V NÁVAZNOSTI NA NOUZOVÝ STAV BYL DNE 14. 3. 2020 VYHLÁŠEN ZÁKAZ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB V PROVOZOVNÁCH S VÝJIMKOU
PRODEJEN POTRAVIN, HYGIENICKÉHO ZBOŽÍ, LÉKAREN A JINÝCH S ÚČINNOSTÍ OD 6.00 HODIN

V NÁVAZNOSTI NA NOUZOVÝ STAV BYL DNE 15. 3. 2020 VYHLÁŠEN ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB NA ÚZEMÍ CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY S VYJÍMKOU CEST DO
ZAMĚSTNANÍ, CEST NEZBYTNĚ NUTNÝCH K OBSTARÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB A JINÝCH S ÚČINNOSTÍ OD 16. 3. 2020 OD 0:00 HODIN

Telefon: 1212

Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.

Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linka je v provozu nepřetržitě

Telefon: 773 768 994

Linka je v provozu po-pá 8:00 – 17:00

Telefon: 800 129 921

Linka je v provozu po-pá 7:00 – 19:00

Telefon: 731 426 341 (v pracovní dny od 7:00 do 19:00)

Aktuální informace sledujte na webových stránkách:

* Ministerstvo zdravotnictví (https://www.mzcr.cz/);

* Ministerstvo zahraničních věcí (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html ).

* Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

* Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje http://www.khsbrno.cz/

* Fakultní nemocnice Brno https://www.fnbrno.cz/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-zpusobujici-onemocneni-covid-19/t6792

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru* Česká lékárnická komora https://www.lekarnici.cz/

* Světová zdravotnická organizace – WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

* Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Základní informace COVID-19

COVID-19 – informace pro občany

COVID-19 – Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  – ústřední orgán odpovědný za metodické vedení sociálních služeb a za oblast pracovněprávních předpisů: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-
koronaviru

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR – zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb: http://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=372

Další důležité odkazy naleznete na této stránce  (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav, Krajská hygienické stanice JMK – viz Aktuální informace sledujte na webových
stránkách)

Zajímavé odkazy k možnému využití:

Asistence lidem s disabilitou při katastrofách  – Evropská síť pro psychosociální krizové řízení – Doporučení a pokyny pro lepší připravenost, znalost potřeb a reakcí osob s disabilitou a
následnou péči: https://psychologieprokrize.cz/wp-content/uploads/2019/10/Asistence_lidem_s_disabilitou_pr%CC%8Ci_katastrofa%CC%81ch.pdf

Metodiky a postupy:

Česká správa sociálního zabezpečení
– Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy): https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-
zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly- 
– Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-
Postup České pošty při dodání zásilek v důsledku výskytu koronaviru: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-v-pripade-plosne-karanteny-zavede-bezkontaktni-dorucovani

V situaci, kdy byl vyhlášen nouzový stav na 30 dní, nabízíme obyvatelům Jihomoravského kraje profesionální pomoc naší bezplatné Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007, která je v provozu každý
den do 8 do 20 hodin.
Volajícím pomůžeme:

• zorientovat a najít správné informace;

• zprostředkovat kontakt na organizace, které vám mohou pomoci v místě

• propojit s dobrovolníky;

• sestavit krizový plán;

• sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.

e-mail: linkasenioru@elpida.cz

Aktuální informace IDS JMK (prolink https://www.idsjmk.cz/#lock33300 )

50. ZÁKLADNÍ INFORMACE, KONTAKTY A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19
(ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)  seznam | nahoru
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IDS JMK prosí všechny cestující, aby omezili placení za jízdenky v hotovosti u řidičů nebo průvodčích! Nákup jízdenek lze koupit v aplikaci POSEIDON, v Brně navíc i přes SMS.

V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v uzavření všech škol v České republice kvůli zamezení šíření koronaviru bude s platností od čtvrtka 12. 3. 2020 do odvolání provoz na všech
regionálních linkách IDS JMK veden podle jízdních řádů, které platily o jarních prázdninách.

DOKUMENTY (vše v prolinku na pdf ke stažení)

Usnesení Vlády České republiky – nouzový stav (pdf: nouzový stav 12.3.2020)

Usnesení vlády České republiky – zákaz volného pohybu osob (pdf: omezení pohybu osob)

Usnesení Vlády České republiky – zákaz maloobchodního prodeje (pdf: zákaz prodeje)

Další usnesení navazující na nouzový stav (pdf: sb031-20)

SEKCE: Televize a rádia
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Online
aktualizováno •

Česká republika má 434 nakažených koronavirem, uvedlo v úterý večer Ministerstvo zdravotnictví. Náklad 1,4 milionu respirátorů, o kterých informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, mezitím
míří do Česka z Rakouska. Ministr kultury Lubomír Zaorálek se omluvil za to, že vláda nedokázala zajistit dostatek respirátorů a roušek.

V Česku je 434 potvrzených případů nákazy koronavirem. Stále platí, že se vyléčili tři lidé. Podle údajů Ministerstva vnitra bylo dosud provedeno přes 6600 testů, Ministerstvo zdravotnictví uvádí,
že testováno bylo 6302 osob.

Premiér se omluvil za to, že v zemi není dostatek roušek a respirátorů. „My se všem omlouváme. Ale prosím vás, buďte objektivní,“ řekl Andrej Babiš. „Já nevím, proč ve státních hmotných
rezervách byly jen 2000. Proč tam někdo nedal 2 miliony?!“ dodal.

Co když musím do nemocnice? Jak se chovat ve stavu nouze

Lidé by měli dodržovat vládní opatření a vyhnout se zbytečným kontaktům, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. „Pokud to nepůjde po dobrém, museli bychom použít pořádkové jednotky. Ale věřím,
že lidé mají rozum a nebudou dělat věci, které můžou ohrozit jejich nejbližší.“

Situace v zásobování ochrannými prostředky je podle něj tristní, dodávku brzdí doprava. Česká republika podle Hamáčka nakoupila materiál za 1 065 000 000 korun. Vláda také dnes nařízením
zakázala vývoz léčiv dovezených do České republiky.

„Pracujeme na vzdušném mostu se Smartwings, ale narážíme na problémy. Ministerstvo obrany vyjednává s ukrajinskými dopravci a koncem víkendu by měl z Číny dorazit Ruslan, který uveze
120 tun materiálu a to by mělo zásadně zlepšit situaci,“ řekl.

Stav tří pacientů je velmi vážný. „To jsou dva řidiči a jedna paní na Bulovce. Všichni jsou na jednotce intenzivní péče, pod ventilací. Bohužel stav jednoho z pacientů je vážný, ti dva další jsou
údajně stabilizovaní,“ uvedl Babiš k nejtěžším případům.

V zemi platí tvrdá karanténní opatření. Co přesně v současném stavu můžete a nemůžete, čtěte na odkazu níže.

20:07
V Praze jezdí čtyři odběrová auta

V Praze jezdí už 4 vozidla, jejichž posádky odebírají u pacientů vzorky pro testování na přítomnost koronaviru. Spojili jsme síly s @MP_Praha , pracovníky infekčního oddělení @NaBulovce a
mediky z lékařských fakult Univerzity Karlovy.

— ZZS HMP (@zzshmp) March 17, 2020

20:03
Vojáci hlídali hranice bez roušek
Vojáci hlídali u hranic bez roušek. Mají všechno, co potřebují, tvrdila armáda

19:24
FN Ostrava provádí jen akutní operace

!!️ ⚠️ Ve #FN_Ostrava jsou od 17. 3. 2020 prováděny POUZE akutní výkony a ambulantní ošetření.⚠️ !!️  Prosím počítejte s tím, že vstup do nemocnice je výrazně omezený. Děkujeme za
pochopení a spolupráci.� pic.twitter.com/VNWoPbBhsO

— FNO (@FN_Ostrava) March 17, 2020

19:08
V noci přistane speciál s rychlotesty z Číny

Na kbelské vojenské základně ve středu 18. března mezi 02:00 a 03:00 přistane vojenský speciál, který z čínského Šen-čenu přepravuje 150 000 rychlotestů na nový typ koronaviru. Uvedl to
mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

19:05
Jiří Mádl vyzývá: Zachraň bábu, zachraň dědka

51. V Česku je už 434 nakažených   
seznam | nahoru
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Herec a režisér Jiří Mádl ve spojení s webem pomocsousedum.cz vytvořil video s podtitulem „Zachraň bábu, zachraň dědka“, kde nabádají k pomoci seniorům. Podrobnosti v přiloženém článku.

Jiří Mádl oprášil svou výzvu: Zachraň bábu, zachraň dědka

19:05
Liberecká nemocnice prosí o roušky

❗️ POZOR, AKUTNÍ NEDOSTATEK ROUŠEK V KNL❗️
PROSÍME vás, pokud ROUŠKY sami šijete či nějaké přebytečné máte, budeme rádi, když nám POMŮŽETE překlenout toto těžké období. PŘINESTE nám je v čase 9-16:00 na ředitelství KNL ve
Vzdušné ul. č. 6 - budova do 2.p.
Moc děkujeme za pomoc ❤️

— Nemocnice Liberec (@NemLiberec) March 17, 2020

18:45
Ministerstvo povolilo použití Remdesiviru v ČR

Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo užití experimentálního léku na COVID-19 Remdesivir americké firmy Gilead v ČR. Vyplývá to z dokumentu, který dnes vyvěsilo na webu. Pro pacienta v
kritickém stavu ho žádá Všeobecná fakultní nemocnice, řekla ČTK mluvčí nemocnice Marie Heřmánková. O lék si Česko může firmu požádat, popsat stav pacienta. Ta poté posoudí, jestli ho
zařadí do programu a lék mu poskytne. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že by pro lék ČR poslala armádní speciál.

18:21
Plzeň zavede povinné roušky v MHD, parkovací zóny jsou zdarma

Cestující, kteří budou chtít od čtvrtka cestovat plzeňskou MHD, budu muset mít v souvislosti s koronavirovou pandemií na obličeji roušku či jinou ochranu. Rozhodlo o tom dnes vedení města. Už
dříve radnice podnikla kroky k ochraně řidičů v MHD. Kromě zvýšené dezinfekce také uzavřela pro cestující přední dveře a zastavila prodej jízdenek u řidičů. Nové opatření platné od čtvrtka
neumožní vstoupit do vozu veřejné dopravy nikomu, kdo nebude mít ochranu dýchacích cest. Po dobu trvání karantény se na jinak placených parkovacích místech neplatí parkovné.

18:05
V Praze do obchodů a na úřady jen s rouškou

Lidé v Praze budou muset chodit do veřejných budov, obchodů a zastávky MHD jen se zakrytým nosem a ústy. Nařízení začne platit ve středu ve 12:00. Na vnějších prostranstvích platit zatím
nebude. Novinářům to po dnešním jednání krizového štábu řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Stejné nařízení již platí při vstupu do prostředků MHD.

Opatření se bude týkat veřejných budov, služeben státní i městské policie, zdravotních a sociálních zařízení. „Jedná se ale také o supermarkety nebo také nádraží. Prostě vnitřní prostory.
Nebudeme to nařízení zatím rozšiřovat na ty vnější,“ řekl Hřib.

17:52
Roušky jsou na cestě, zopakoval Adam Vojtěch v roušce

Další roušky a respirátory jsou na cestě. Vnímám vaše reakce, a vím, že to jde pomaleji, než bychom si představovali. Ale skutečně se soustředíme pouze na to, abychom do ČR dostali potřebný
materiál, a to v dostatečném množství. Moc vám všem děkuji za trpělivost. pic.twitter.com/CFHmTyjg2m

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 17, 2020

17:51
Buď jako ministr, vyzývá na Twitteru Hamáček

Ministr je zodpovědný a chrání sebe i své okolí. Buď jako ministr! Jakákoliv ochrana třeba šála nebo šátek je lepší než nic. Není to hloupost, není to zbytečné a nezaleží na tom, jak v tom
vypadáte. Buďte ohleduplní ke svému okolí a blízkým. pic.twitter.com/QgU86AF4hO

— Ministerstvo vnitra (@vnitro) March 17, 2020

17:49
Domovy pro seniory dostaly jen stovky roušek, šijí si je samy

Poskytovatelé sociálních služeb stále nemají ochranné pomůcky. Domovy pro seniory dostaly dosud nejvýš několik stovek roušek, některá zařízení si je proto začala sama šít. Chybí i dezinfekce
na ruce. Vyplývá to ze zprávy zástupců Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) z jednotlivých krajů o stavu tamních zásob, kterou má ČTK k dispozici.

17:47
Kolona na D1 má 14 kilometrů

„Aktuálně je kolona na D1 v délce zhruba 14 kilometrů, před přechodem v Mostech u Jablunkova a stejně tak před Chotěbuzí jsou 18 kilometrové kolony,“ informovala před 18. hodinou mluvčí
moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Podle policejních odhadů by se měly kolony nyní zkracovat. „Opakuji žádost o vytváření záchranářské uličky pro složky IZS,“ dodala Štětínská.

17:37
Hřib: Auta s kamerami nekontrolují modré zóny

Vozidla společnosti Eltodo v současné době slouží pouze ke shromažďování statistických údajů.

— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 17, 2020

17:33
Výrobce spodního prádla přerušil výrobu a šije roušky

Firma Evona, která v Chrudimi vyrábí pyžama a spodní prádlo, se dočasně rozhodla pozastavit výrobu svého sortimentu a přejít na šití roušek. „Cítili jsme potřebu pomoci našim spoluobčanům,
proto jsme na sebe převzali odpovědnost státu a 17.3. spustili projekt Pro Chrudim roušky zdarma. Do projektu se zapojili aktivně zaměstnanci firmy, kteří nás inspirovali svými nápady na výrobu
roušek,“ uvedl podnik na svých webových stránkách. Roušky bude obyvatelům Chrudimi distribuovat přes tamní městský úřad a městskou policii.

17:32
V Pardubicích se do 24. března parkuje zdarma

Podle nejnovějšího usnesení vlády, které po dobu karantény ruší modré zóny, budou parkovací místa v centru Pardubic zdarma. „Uvolní se tak režim parkování na všech více než 3800
parkovacích místech v centru Pardubic. Lidé, kteří v těchto dnech cestují do Pardubic například do zaměstnání, budou moci hledat místo v okolí pracoviště. Snižuje se tak riziko šíření koronaviru,
neboť tito lidé nebudou po zaparkování vozu například na záchytném parkovišti pokračovat v cestě městskou hromadnou dopravou,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.
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17:14
Česká pošta uzavřela 76 poboček ze 3200 kvůli šíření nového typu koronaviru

V Praze a Středočeském kraji je teď uzavřeno 15 pošt, v Olomouckém kraji je to 12 poboček, v Libereckém kraji pak osm, v Ústeckém nebo Královéhradeckém kraji je to po šesti poštách.
Většinou jde o pošty v lokalitách, které byly kvůli epidemii uzavřeny do karantény.

17:10
Ministr vnitra Hamáček natočil instruktážní videa

Chybí vám základní informace k současné situaci? Kdo a kdy může ven? Je třeba si zakrývat obličej? Kdy budou respirátory a roušky? Podívejte se na 1. video, ve kterém MV @jhamacek
odpovídá na nejčastější dotazy občanů. https://t.co/NPPk6F2M2z

— Ministerstvo vnitra (@vnitro) March 17, 2020

Sdílejte videa a přesvědčte co nejvíce lidí, aby používali roušky, udržovali rozestupy a dodržovali pravidla. Zveřejňujeme 2. video, ve kterém MV @jhamacek odpovídá na nejčastější dotazy
občanů k současné situaci. https://t.co/sv5vjxeSD0

— Ministerstvo vnitra (@vnitro) March 17, 2020
Načíst starší příspěvky

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.03.2020 (13:04:24) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pro seniory v domovech je situace, kdy nemohou vídat své blízké, opravdu náročná. Sdílíme proto dobrou praxi Domova pro seniory v Bechyni a zároveň doporučujeme omezit takové nošení
balíčků např. na max 1x týdně.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

20.03.2020 (00:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Domácí Benedikt Lederer

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Když začátkem týdne lékař Jan Lukeš přijel do kynšperského domova pro seniory, byl nepříjemně překvapen. "Pracovníci neměli nasazené ochranné roušky. Domov jich má nedostatek, a proto si
je chtěli ušetřit na horší časy," říká Lukeš, který v zařízení pracuje jako praktický lékař.

V domově je podle něj asi 150 lidí ve věku kolem 80 let, z nichž řada má i dlouhodobé nemoci, které je řadí do skupiny, která je vysoce ohrožená nákazou koronavirem. "Navíc se tam denně protočí
asi 50 lidí, kteří tam pracují," vysvětluje Lukeš problematičnost situace.

Zaměstnanci podle něj možná rizika neberou na lehkou váhu a nedostatkové roušky si snaží opatřit. Šijí si vlastní, ručně vyrobené jim dodali i dobrovolníci z okolí. "Není toho ale dostatek,
současné zásoby jsou tak na den," míní Lukeš.

Kraje a města řeší nedostatek roušek a respirátorů už delší dobu. Přednostně je při rozdávání dostávají nemocnice i lékaři mimo ně. Příliš se jich však už nedostává pro pracovníky v sociálních
službách, jako jsou například domovy pro seniory. Karlovarský kraj proto plánuje, že domovy, které se starají o důchodce, pošle do "karantény", během které se směny personálu budou střídat až
po několika dnech. Opatření by mělo zvýšit bezpečnost v péči o seniory.

Nedostatek roušek pro sociální služby řeší také hejtmanství Karlovarského kraje, které domov pro seniory provozuje. "Dali jsme jim roušky, ale nejde o zásobu na 14 dní dopředu," popisuje mluvčí
kraje Jana Pavlíková.

Situace by se podle čtvrtečního vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) měla zlepšit koncem týdne. V pátek podle něj dorazí z Číny do Česka dodávka 1,1 milionu respirátorů, které budou
určeny zdravotníkům. Následně v sobotu přiletí letadlo s více než sedmi miliony roušek. Ty mají být posléze rozděleny mezi nemocnice a kraje.

"Zatím nemáme informaci, kolik bychom toho mohli dostat," uvádí Pavlíková. Kraj proto zatím nemá odhad, kolik roušek by mohlo zamířit k sociálním službám, jako jsou právě domovy pro seniory.

Aby vydržely déle s nedostatkem ochranných pomůcek, plánuje karlovarské hejtmanství změnit chod domovů pro seniory, které provozuje. A to v rámci jakési karantény, která do které by zařízení
přešla. "Teď to připravujeme a počítáme se zavedením. Personál by tam měl týdenní služby, po kterých by se střídal," popsala mluvčí kraje.

Zaměstnanců by v domovech pro seniory bylo nejspíš méně, díky čemuž by stačilo méně roušek. Zároveň by se snížilo riziko nákazy koronavirem, který by mohlo někdo přinést z venku. Jiné kraje
zatím takové opatření podle informací HN nepřipravují.

Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého je střídání po týdnu až příliš dlouhá doba. "Vedle toho, že být někde 24 hodin po celý týden by bylo náročné,
tak je třeba myslet na to, že personál může mít doma děti. Přes den mohou být samy doma, ale ne sedm dní," popisuje Horecký. Přikláněl by se proto k výměnám zaměstnanců už po třech až
čtyřech dnech.

Zároveň očekává, že během několika dní se do Česka dostanou miliony roušek a respirátorů z Číny, které pak dostanou v potřebném množství i pracovníci sociálních služeb. Nadále by pak
takové opatření nebylo třeba.

52. Pro seniory v domovech je situace, kdy nemohou…   
seznam | nahoru

53. Karlovarský kraj hodlá prodloužit směny personálu v domovech pro seniory.
Všem chybí roušky  seznam | nahoru
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SEKCE: Deníky

KLÍČOVÁ SLOVA:  prezidenta (1x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.03.2020 (16:34:00) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Twitter.com - Příspěvky SeznamZpravy

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Z ankety, kterou pro Seznam Zprávy vytvořila Asociace poskytovatelů sociálních služeb, vyplývá, že pouze čtvrtina organizací pomáhající seniorům má zásoby více než sto jednorázových
roušek. Respirátory nemají vůbec. A dochází dezinfekce.https://t.co/TFxhcI2mjj

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x)

DUPLICITNÍ S: Z ankety, kterou pro Seznam Zprávy vytvořila… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.03.2020 (19:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Szu.cz/ - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Doporučení České společnosti hospicové péč ČLS JEP, 16.3.2020

PRŮVODCE pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Doporučení pro domácí hospicovou péči v ČR

Doporučení České společnosti hospicové péč ČLS JEP, 16.3.2020

Celý článek 21. březen 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Doporučený postup Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS)

PRŮVODCE pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19.

Celý článek 16. březen 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), apss (1x)

Monitoring médií © 2020 MAXIMUS | info@maximusweb.cz | +420 773 477 078  | www.maximusweb.cz

54. Z ankety, kterou pro Seznam Zprávy vytvořila Asociace poskytovatelů
sociálních služeb, vyplývá, že…  seznam | nahoru

55. Sociální služby a hospicová péče  
seznam | nahoru
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