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Sociální služby (53)
Asociace poskytovatelů sociálních služeb (42) , Česká rada sociálních služeb (2) , Charita Česká republika (5) , Diakonie Českobratrské církve evangelické (4)

 Supertéma: Sociální služby (53)
 Téma: Asociace poskytovatelů sociálních služeb (42)

1. Ariel jako pomoc při boji s COVID 19  Apsscr.cz (Asociace poskytovatelů sociálních služeb) - Články

2. Milan Klapetek připravil pro portál chcipomoct.cz… Facebook - Příspěvky

3. Sociální služby řeší první nákazy. Na pomoc přichází veřejná sbírka  Idobryden.cz - Zprávy

4. Události (automat) ČT1 - Události (automat)

5. Sociální služby volají o pomoc‼️️  Nutně potřebují…  Facebook - Příspěvky

6. Zprávy(automat) ČT24 - Zprávy(automat)

7. V ČR probíhá plošné testování zaměstnanců sociálních služeb – rozhovor s Jiřím Horeckým  Prima - Zprávy FTV Prima

8. Vážení přátelé,Diakonie ČCE spustila kampaň, na… Facebook - Příspěvky

9. MOJE ZPRÁVY (automat) TV Barrandov - MOJE ZPRÁVY (automat)

10. Česko se vrací do života. Jak to bude vypadat ve školách a v obchodech  SeznamZpravy.cz - Články

11. Babiš: Nalijeme peníze do zdravotnictví, otevření hranic není prioritou  SeznamZpravy.cz - Články

12. MPSV zrychlilo proplácení národních dotačních titulů Denik.obce.cz - Články

13. Je nezbytná pomoc obětem domácího násil, zintenzivněného v době koronaviru  Blisty.cz - Články

14. Sportovní vozíky vyměnili za nákupní. Nadační fond Emil zajišťuje v době koronaviru nákupy zdravotně postiženým  Brněnská drbna - Zprávy

15. Rovná stovka zbrusu nových škodovek� ! Přesně…  Facebook - Příspěvky

16. Stalo se (1. 3.–7. 4. 2020) APSS ČR v době koronaviru Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

17. Očekávaná novela zákoníku práce Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

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

19. Bydlení seniorů v číslech Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

20. Klíčovou osobností nového studijního programu…  Facebook - Příspěvky

21. Čeští lidé na ulici musí také čelit koronavirové krizi. Jak dodržovat domácí karanténu, když není žádný domov?  Refresher.cz - Články

22. Vážení přátelé,Divadlo U Valšů a Život 90…  Facebook - Příspěvky

23. Vážení přátelé,Nezisková organizace ACSA:•…  Facebook - Příspěvky

24. Hamáček chce nouzový stav prodloužit za 30. duben, podle Prymuly přetrvají roušky do konce léta  ČT24 web - Domácí

25. Denní souhrn zpráv Radio.cz - Bulletin

26. Maláčová: MPSV má připravený plán otevírání sociálních služeb  Ceskenoviny.cz - Články
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27. Události v regionech (Praha) (automat)  ČT24 - Události v regionech (Praha) (automat)

28. Danone a Nutricia podporují zdravotnický personál i zranitelné skupiny  Protext.cz - Články

29. V období nouzového stavu a řešení následků…  Facebook - Příspěvky

30. Vyjádření prezidenta APSS ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

31. Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního zdraví 1. díl  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

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

33. Plošné testování v sociálních službách ČT1 - Události v regionech (Praha)

34. Domov u fontány zatím odolává - i díky solidaritě lidí z okolí  Pardubicednes.cz - Články

35. Vláda zvolila rozumný postup pro uvolňování opatření, míní Hamáček  ČT24 web - Domácí

36. U pracovníků sociálních služeb platí pravidla jako u zdravotníků  Radio.cz - Zprávy

37. Společnost Sazka, a. s., je hlavním partnerem…  Facebook - Příspěvky

38. Z projektové činnosti APSS ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

39. S blízkými si obyvatelé domova pro seniory v Kaplici telefonují přes Skype. Díky tomu je slyší i vidí  Rozhlas.cz - České Budějovice

40. Na sociální služby vláda zapomněla. Mohl přijít italský scénář  Penize.cz - Články

41. Poranění zdravotnických záchranářů o ostrý předmět v klinické praxi  Florence.cz - Články

42. MPSV přichystalo nové dotace pro sociální služby Zdravezpravy.cz - Články

 Téma: Česká rada sociálních služeb (2)
43. František Radkovský: Mockrát jsem poznal, že mě Bůh má rád  Rozhlas.cz - Plzeň

44. V audiozáznamu o něm hovoří ředitel plzeňské Charity a člen KDU-ČSL Jiří Lodr či jáhen, výrazný… Twitter.com - Příspěvky

 Téma: Charita Česká republika (5)
45. Zaměstnanci v sociálních službách si zaslouží…  Facebook - Příspěvky

46. Koncert pro 10 milionů nabídne prostor ve vysílání partnerům i veřejnosti  Babinet.cz - Články

47. Není hodina, abych nemyslela na sociální služby.…  Facebook - Příspěvky

48. Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19  Praha 22 - Články

49. Kde peníze pomáhají Adam.cz - Články

 Téma: Diakonie Českobratrské církve evangelické (4)
50. I přes krizi pomáháme dál Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby

51. POMOC OHROŽENÝM RODINÁM V SOUVISLOSTI S COVID-19…  Facebook - Příspěvky

52. Ředitel domova seniorů: Izolace může být někdy bolestivější než nemoc  Zpravy.proglas.cz - Články

53. Osamělost i „ponorku“ řeší terapeut na telefonu  MAFRA, a.s. - MF DNES

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.04.2020 (09:40:11) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Apsscr.cz (Asociace poskytovatelů sociálních služeb) - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Níže naleznete dokumenty společnosti Professional support s. r. o., pro ty, kteří si již vyzvedli, a v rámci distribuce i vyzvednou prací prostředek v rámci projektu Pomáháme sociálním službám,
www.socialnimsluzbam.cz.

Průvodní list s dávkováním

Produktový leták Ariel Formula Pro

Bezpečnostní list Ariel Formula Pro

Katalog výrobků

Ariel Formula Pro

Zde naleznete speciální nabídku dezinfekčních pracích prostředků pro všechny členy APSS.

SEKCE: Instituce a organizace

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

1. Ariel jako pomoc při boji s COVID 19   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.04.2020 (08:39:44) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Milan Klapetek připravil pro portál chcipomoct.cz video pro seniory, aby je podpořil v současné složité situaci způsobené koronavirem.

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.04.2020 (12:11:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idobryden.cz - Zprávy ceh

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

I když stát i Zlínský kraj dělá maximum pro ochranu klientů i zaměstnanců sociálních služeb před nakažením nemocí COVID-19, počet nakažených na Uherskohradišťsku stoupá. Aktuálně byli
pozitivně testovaní tři pracovníci. Odborníci se shodují, že nemají dostatek zdravotnického materiálu. Jejich situaci má zlepšit vyhlášená sbírka.

„Zaměstnanci sociálních služeb kvůli šíření koronaviru dodržují nejpřísnější hygienická opatření, aby předcházeli dalšímu šíření nemoci. Testů na přítomnost onemocnění, teploměrů a dalšího
zdravotnického materiálu ale nemají dostatečné zásoby,“ tvrdí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která sbírku pro sociální služby a jejich uživatele
vyhlásila společně se společností Podané ruce.

Na Uherskohradišťsku je pozitivně testovaný zaměstnanec Domova důchodců v Nezdenicích, Domova pro osobě se zdravotním postižením v Kunovicích a dva pracovníci Terénních
pečovatelských služeb v Uherském Brodě. „Uživatelé sociálních služeb, zvláště pak senioři, patří mezi nejohroženější skupiny pandemie COVID-19. Je tedy nezbytná ochrana personálu, který je v
každodenním kontaktu s těmito klienty, a samozřejmě i samotných klientů sociálních služeb,“ zdůraznil prezident.

Třebaže pandemie postupuje, tisíce sociálních pracovníků stále chodí do práce, ale sami podle Horeckého nejsou dostatečně chráněni. Senioři, osoby se zdravotním nebo mentálním postižením v
pečovatelských zařízeních přitom zůstali odkázáni na jejich pomoc, není možné je izolovat. „Pracovníci sociálních služeb stejně jako lékaři jsou v první linii, kterou je třeba chránit. Když jim
zajistíme dostatek ochranných pomůcek, ochráníme stovky tisíc seniorů, kteří jsou obzvlášť zranitelní,“ říká Jindřich Vobořil, ředitel společnosti Podané ruce.

Výtěžek sbírky poputuje primárně na nákup přibližně 1 milionu běžných roušek, 50 tisíc respirátorů a 60 tisíc litrů dezinfekce na ruce. „Zároveň musíme zajistit tisíc ochranných obleků a
obličejových štítů pro pracovníky v domovech pro seniory, pečovatelských domovech a domovech pro osoby s omezením pohybu. Všechny sociální služby navíc potřebují asi pět tisíc
bezkontaktních teploměrů a okolo 300 tisíc testů na koronavirus. Jedině pravidelným testováním zaměstnanců zajistíme, že o naše blízké budou pečovat zdraví lidé,“ vysvětlil Vobořil, podle
kterého je na ochranu personálu a klientů sociálních služeb zapotřebí vybrat řádově několik milionů korun.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.04.2020 (19:57:15) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT1 - Události (automat) ČT1

Otevřít originál | Otevřít detail

…ra45 dvě stě zaměstnanců , všechny měly negativní výsledek je také vrámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb apelovali na ministerstvo zdravotnictví , aby zavedlo plošné testování
zaměstnanců a také plošné testování 19:40 00 klientů přicházejících do pobytových zařízení sociálních služeb a jsme moc rádi , že k tomu došlo a negativní výsledky mají i tady zařízení jeřabina v
Pelhřimově jsou testy je dezinfekce rozsudek vlastně krize tam kapr 15 už tady otestovali většinu ze zhruba stovky zaměstnanců začaly o víkendu pokračovaly i dnes , testování když udělám
probíhat každých tak tam čtrnáct dnů , Kubanková , ČT , pacienti s vysokým tlakem by bez porady s lékařem vysazovat příslušné 30 neměli medikamenty varuje před tím Státní ústav pro kontrolu
léčiv , podle něj není vědecky prokázané , že by tyto preparáty mohly zhoršit průběh nemoci COVID-19 a pokračuje také testování nejrůznějších látek , které by v 45 boji s touto nemocí mohli
pomoct stav pacientů , kteří dostali v tzv. programu pro soucitné použití lékem Desider se většinou zlepšil , bylo to také už zmíněného českého příjem , se kterou 19:41 00 jsme nakonec viděli
studie vyšla ve vědeckém časopise New England že ano , jsme konkrétně šlo o padesát tři pacientů v různě vážným průběhem onemocnění , stav u více než dvou třetin z nich se po podání rendez
i viru zlepšilo , ale 15 jen o malou skupinu nebyla kontrolní skupina , a nemůžeme s jistotou říct , že za zlepšení stal právě Rennes velké klinické studie dvě probíhají v deset je zásadní jsou Číně a
výsledky bychom měli být v dubnu v květnu potom výsledky testů amerického Národního institutu pro 30 alergie a infekční onemocnění do nich se zapojí na osm set lidí s různým průběhem
onemocnění a to je důležité i proto , abychom věděli , jestli rendez i věrné jen účinný , ale také 45 bezpečný a kdy je vhodné ho pacientovi dát tedy , jakým pacientům a fázi v jaké průběhu
onemocnění , navíc vědci chtějí zjistit , jestli by nestačila místo desetidenní léčby je léčba pětidenní tak by se dostalo na více pacientů , běžně 19:42 00 výroba látky trvá asi rok dělat sám sis ale
teď tvrdí , že změněným postupu to díky zvládnout dvakrát rychleji , dávky pro desetidenní léčbu dá firma plánuje , sto čtyřiceti tisícům pacientů , že v říjnu bude tolik rendez i viru , aby se s ní
mohou léčit 15 půl milionu lidí , na konci roku pak milion lidé o Velikonocích , podle ministra vnitra více chodili ven a méně nosili roušky Jan Hamáček , odkazoval na policejní kontroly dodržování
vládních opatření , kterých bylo 30 během svátků až patnáct tisíc denně , od pátku do neděle předali hlídky do správního řízení , pokaždé průměrně šest set přestupků to je stoprocentní nárůst
oproti normálu , v pondělí jich bylo méně , zhruba čtyři sta , většinu případů policie řešila domluvou , kromě odhaleného obličeje 45 zaznamenala i shlukování lidí anebo popíjení alkoholu na
veřejnosti provozu jakýkoliv jakoukoliv činnost , při které mohou přijít…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 18

2. Milan Klapetek připravil pro portál chcipomoct.cz…  
seznam | nahoru

3. Sociální služby řeší první nákazy. Na pomoc přichází veřejná sbírka   
seznam | nahoru

4. Události (automat)  
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

DUPLICITNÍ S: Zprávy ve 23 (automat) ( ČT24 - Zprávy ve 23 (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.04.2020 (20:30:00) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Marian Jurečka

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Sociální služby volají o pomoc‼️  Nutně potřebují plošné testování pracovníků na koronavirus.Roušky si dokáží vyrobit a obstarat sami. Ostatně jsme jim v tom společně s vámi pomáhali v rámci
dobrovolnických aktivit. Ochranné obleky taky zvládnou. Ale testy ne!Dnes proto nemohou zjistit, jestli nejsou nositelé koronaviru. Vláda musí zajistit plošné testování pracovníků v sociálních
službách a zabránit tak šíření epidemie mezi ohrožené skupiny lidí.Než to vláda udělá, prosím, pokud je to ve vašich aktuálních možnostech, přispějte na veřejnou sbírku Asociace
poskytovatelů sociálních služeb a Společnosti Podané ruce � https://aktualne.podaneruce.cz/verejna-sbirka/Výtěžek sbírky je určen k nákupu testerů, ochranných pomůcek, desinfekce a
zdravotnického materiálu pro pracovníky v sociálních službách i jejich klienty.Sdílejte prosím toto video, ať přimějeme vládu jednat. Děkuji �Video: Dobro JMK

SEKCE: Politika

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.04.2020 (17:32:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Zprávy(automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…-time='1586877990'to povinné nařízení , no musím říct , že to je velmi důležité opatření , my jsme takév rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb apelovali na vládu a zejména na
Ministerstvo zdravotnictví aby zavedlo plošné testování zaměstnanců a 45 také plošné testování klientů přicházejících do pobytových zařízení sociálních služeb a jsme moc rádi , že k tomu došlo ,
jak to bylo tehdy výsledkem byl třeba je někdo pozitivní , já musím říct , že zaplať pánbůh našem klientů , dosud nebyl pozitivně testován 17:27 00 ústavu žádný ze zaměstnanců ani na kole
devatenáct o čtvrtka je vlastně a už jsme povinné , toto nařízení udělali to další vlnu a co říkáte , to ne na to pravidelné a čtrnáctidenní opakování , my tím , že jsme 15 prováděli ať už rychle testy
nebo klasické výtěry už v minulosti , tak jsme byli na pro PC , JAR toto opatření zvyklí , měl velmi vítáme a je nesmírně důležité všechny pro poskytovatele sociálních služeb , vy jste říkal , jak to
probíhá vlastně u těch klientů , ale teď v té nové 30 vlně , jak to vypadá konkrétně , jak to probíhá u těch zaměstnanců , je to ráno to děláte , jak to tedy prakticky vypadá u naprostá většina našich
zaměstnanců bydlí vás , my tím , že v těch zařízeních , ať už uvnitř nebo v karavanech , 45 tak my vlastně dokážeme střídat turnusy půl sedmi nebo čtrnácti dnech , děláme to tak , že dvacet čtyři
hodin předem všechny zaměstnance , otestujeme , vy jste to teď už částečně řekl , ale co se v 17:28 00 vám vlastně nejvíce osvědčilo té ochraně já musím říct , že testování zaměstnanci
nesmírně důležité ale je potřeba si uvědomit , že i ty rychlé testy mají svá omezení , totiž všichni dobře víme , že protilátky vznikají až 15 v určité fázi toho onemocnění , a že rychlé nezachytí , ať už
testy nakaženého zaměstnance , který může v tu chvíli už přenášet onemocnění anebo se mu dosud nevytvořili , protilátky , takže já sám 30 za sebe říkám , a jsme o tom přesvědčení v odborných
kruzích že nejdůležitější je nejí , efektivnější by vlastně testovat všechny bylo zaměstnance klasickým výtěrem to znamená klasicky klasickým 45 výtěrem zase hltanu a PC her metodu právě
některá pobytová zařízení , mluvila o tom , že teta se , jsou spíš ano , orientační a že vlastně se bojí toho , že se to nenaučí dělá ještě větší rychle testy nejsou orientační , 17:29 00 chaos , co vy na
to Oni ony rychle , jestli prostě mají svá specifika , která všichni dobře známe a je nutno umět s nimi pracovat , oni pracují na principu protilátek a je potřeba si uvědomit , že ty protilátky svět 15
vytváří pouze v určitých situacích , proto my se domníváme , že by bylo nejvýhodnější zvýšit plošně kapacitu testu PC a v ČR na nějakou hladinu dvaceti , pětadvaceti 30 tisíc , třeba denně a
testovat vlastní zaměstnance , plošně v pobytových službách , my v právě těmito tímto způsobem , osmi zařízeních , máme téměř tři sta padesát pracovníků to znamená my musíme v těch 45
jednotlivých vlnách testovat každý týden s…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 10

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (06:10:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - Zprávy FTV Prima Zprávy FTV Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor:
"A v živém vysílání teď vítám prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého. Dobrý večer, pane Horecký."

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"Hezký večer."

Moderátor:
"V reportáži jsme slyšeli, že některé domovy pro seniory nemají dostatek rychlotestů, aby zaměstnance testovaly každých čtrnáct dnů. Jak velký problém to podle vás je, pakliže tuto povinnost
musí domovy plnit a testovat?"

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"Je to tak, my tu z- informaci máme také. Došlo k tomu, co bylo i avizováno, že každý kraj dostal dvacet tisíc testů, ale máme kraje, kde je větší počet těch domovů, pobytových služeb, a kraje,
kde je menší. Takže jsou kraje, kde dostaly tato zařízení ty testy pouze na těch prvních čtrnáct dní; jsou kraje, kde mohou testovat v nějakých cyklech čtyřikrát, pětkrát po sobě, a my

5. Sociální služby volají o pomoc‼️️  Nutně potřebují…   
seznam | nahoru

6. Zprávy(automat)  
seznam | nahoru

7. V ČR probíhá plošné testování zaměstnanců sociálních služeb – rozhovor s
Jiřím Horeckým  seznam | nahoru
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předpokládáme, že v těch krajích, kde je nedos- v těch krajích, kde je nedostatek, tak dostanou od Ministerstva zdravotnictví další testy, aby mohly opakovat to testování."

Moderátor:
"A jak vnímáte iniciativu těch domovů, které začaly testovat několik týdnů předtím, než s nařízením přišla vláda?"

Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb:
"No, my se také domníváme, že to testování mělo začít již dříve. A je dobře, že nejenom některé domovy, ale i některé kraje či města a obce nakoupily ty testy – slyšeli jsme i v reportáži, že to je
docela nákladná záležitost, takže to byly pouze ojedinělé případy –, a vnímáme to, že by se testovat mohli nejenom zaměstnanci v něja- teď nejenom klienti v nějaké další vlně, ale i další
zaměstnanci sociálních služeb, jako například pečovatelé a pečovatelky, osobní asistenti, kteří docházejí do domácností těch seniorů nebo osob se zdravotním postižením."

Moderátor:
"Děkuji za vaše odpovědi, na shledanou."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Eva Perkausová, Roman Šebrle

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (4x), poskytovatelů (4x), sociálních (4x), služeb (4x), horecký (4x), jiří (3x), prezident (3x), prezidenta (1x), jiřího (1x), horeckého (1x)

DUPLICITNÍ S: VELKÉ ZPRÁVY (automat) ( Prima - VELKÉ ZPRÁVY (automat), Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020
(17:09:50)

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,Diakonie ČCE spustila kampaň, na kterou se můžete podívat na www.dekujemepecovatelkam.cz. Cílem je vyjádřit podporu a dík všem pracovníkům v sociálních službách, jejichž
služba seniorům, lidem s postižením či lidem v různých životních těžkostech je zvláště v tomto čase mimořádně náročná.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

DUPLICITNÍ S: Vážení přátelé,Diakonie ČCE spustila kampaň, na… ( Facebook - Příspěvky, Diakonie Českobratrské církve evangelické );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (20:07:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb TV Barrandov - MOJE ZPRÁVY (automat) TV Barrandov

Otevřít originál | Otevřít detail

…deo hovorů se svými blízkými ,15 a nejen je slyšet , ale i vidět , dostala Asociace poskytovatelů sociálních služeb od nadace Charty 77 a od firmy Philip Morris celkem devět set tabletů , které
umožňujítak tyto videohovory a tato společnost je do 30 jednotlivých zařízení doručí už naprogramované tedy Philip Morris a na projektu mohl grup , dodavatel se podílí také firma tabletu a
společnost Vodafone , která do všech tabletu a SIM 45 zdarma věnoval karty s náloží dat s konektivitou dát , aby ty videohovory bylo možné provést a všechny tyto firmy udělaly výbornou věc , a já
jim a pojďme dále , a teď mám 19:52 00 děkuju , dobrou zprávu , podle ekonomů by totiž měly začít aut i klesat ceny zájezdu potravy , u těch zájezdů , je to celkem logické , že protože na zájezdy
si zatím musíme nechat zajít na zajít chuť , analytici vycházejí především z toho , že ceny tradičně klesají , 15 při nižší poptávce a právě tu teď vyvolal strach spotřebitelů z nebezpečí nákazy
koronavirem , už teď začínají klesat ceny některých 30 potravin , protože už v tuto dobu nenakupují restaurace suroviny pro své kuchyně , první vlaštovkou zlevňování jsou podle ekonomů vejce ,
jejichž cena spadla v průměru na dvě koruny a dvacet haléřů oproti loňsku 45 je to pokles skoro o třetinu , konkrétně o dvacet osm % , naopak u ovoce a zeleniny budou ceny vlivem zhoršených
podmínek pro sklizeň a dovoz ze Španělska a Itálie , ceny spíše stoupat , a pokud jde o 19:53 00 auta , tak tady ekonomové čekají , že státy přistoupí k zavedení tzv. šrotovného v jeho rámci by
stát měl přispívat na nákup nových aut a tím tedy podpořit poptávku po nových 15 autech a výměnu vozového jestli i česká vláda k takové věci přistoupí , parku domácnosti , to se teprve uvidí , ale
zahraničí se o tom začíná hovořit , protože automobilový průmysl je jeden z těch , 30 kteří byli postiženi velmi pokles cen očekávají odborníci i ubytovacích zařízení u hotelů , penzionů apod.
protože i tady se čeká nižší poptávka ani nevíte , jak moc bych si přál , aby se tato předpověď 45 ekonomů vyplnila , zejména u cen potravin , tak , a pojďme k další zprávě , naše děti potkalo
něco jako škola nové generace hraní her 19:54 00 sledování oblíbených youtuberů konečně vystřídalo něco smysluplnějšího , počítače , tablety , chytré telefony a další součástí života našich dětí ,
už technologie se staly dříve , ale teď trochu jinak než doposud byly zvyklé 15 u on-line výuky , nejde pouze o jaksi převedení textu učebnic na internet , kde především o spolupráci a zpětnou
vazbu s vyučujícími i s ostatními spolužáky a to všechny poučilo o 30 o čem nás dvou věcech , tak za prvé , že digitální gramotnost je u dětí více než nutná , děti musí pochopit , že technologie
nejsou pouze hračkou na 45 snazší zábavu a poslouchání hudby nebo nějaké hry , o konzumaci obsahu , který někdo vyrobí napíše že to není jen a tam umístit třeba na ten YouTube a já se na to
pasivně dívám teď té technologie mají trochu j…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 14

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (20:16:15) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Nikola Zwrtková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

8. Vážení přátelé,Diakonie ČCE spustila kampaň, na…   
seznam | nahoru

9. MOJE ZPRÁVY (automat)   
seznam | nahoru

10. Česko se vrací do života. Jak to bude vypadat ve školách a v obchodech   
seznam | nahoru
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Foto: Profimedia.cz

Vláda oznámila plán, jak mírnit tuhá „koronavirová“ opatření. Školy, nemocnice a podnikatelé říkají, co obnovený provoz, stále částečně svázaný, bude vypadat.

Letní tábory

Mohly by se uskutečnit nejprve v druhé polovině prázdnin, epidemiolog a člen expertního týmu Ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar to ale podmiňuje dobrým vývojem epidemie.

Ve stejném duchu mluví i ministr školství Robert Plaga: „Pokud situace bude příznivá, tak bychom rádi nějaké vyrovnávací kurzy nebo letní kempy v našem systému viděli, ale až v průběhu srpna.“

Podle Maďara je třeba s rozhodnutím o otevření táborů počkat na výsledky první vlny otevírání veřejného života v Česku. „Je tu riziko, že se tam sejdou děti z různých domácností z různých koutů
země s různými riziky,“ uvedl Maďar.

Pokud by stát organizaci táborů povolil, znamenalo by to, že by táborníci museli dodat čestná prohlášení o tom, že nepatří k rizikovým skupinám ani s nikým takovým nesdílejí domácnost.

Babiš: Nalijeme peníze do zdravotnictví, otevření hranic není prioritou

Knihovny

Pro vysokoškolské studenty by se mohly v omezeném režimu otevřít 20. dubna, studovny ale budou uzavřené.

Všechny ostatní knihovny v zemi (včetně veřejných) naopak ještě neotevřou. Otevřít by se mohly až v poslední vlně harmonogramu zveřejněného vládou, tedy 8. června.

Podle mluvčí Ministerstva kultury Michaely Lagronové je důvodem to, že předáváním knih a jejich dotýkáním se může přenášet koronavirus. Česko má nejhustší síť veřejných knihoven v Evropě a
jejich počet téměř kopíruje počet obcí v zemi.

Kadeřnictví

Jedním z ostře sledovaných bodů postupného uvolňování mimořádných opatření je znovuotevření kadeřnických služeb. Ty se momentálně bleskově zahlcují budoucími objednávkami.

Kadeřníci potvrzují, že hned poté, co vláda oznámila termín možného otevření, se začali klienti ozývat a objednávat. „Za úterý mám vyblokovaný už první týden od otevření,“ hlásí například pražský
kadeřník Jakub Šimíček.

Vláda představila jízdní řád uvolňování. Upravovat se ale bude za pochodu

David Lanča, ředitel sítě provozoven Klier a Cut & Color potvrzuje, že už teď je jasné, že první tři čtyři týdny poté, co se kadeřnictví otevřou bude velmi složité najít volnou kadeřnici nebo holiče,
pokud nebude zákazník dopředu objednaný.

Školky

Vláda provoz mateřských škol sice nezakázala, Ministerstvo školství ale doporučilo, aby svůj provoz přerušily nebo omezily.

Většina školek se tak uzavřela a zůstaly otevřené převážně takzvané krizové školky, které se starají například o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému nebo nemocnic. Zřizují je
jednotlivé obce, v případě velkých měst potom městské části. A obce by často rády školky otevřely, čekají ale na metodiku dodržování hygienických pravidel, kterou se chystá zveřejnit do konce
dubna Ministerstvo školství.

Komentář: Plán na otevření škol je racionální. Až příliš

„Je ale namístě, aby se otevíraly jenom tam, kde budou naplnitelná omezení a opatření, která definuje Ministerstvo zdravotnictví,“ řekl v úterý ministr školství Robert Plaga. Podle něj by školky
mohly začít fungovat od 25. května.

Školy

Od 25. května se do lavic budou moci vrátit pouze školáci 1. stupně, a to maximálně ve skupinách po 15 dětech a s přísnými hygienickými podmínkami. Navíc bude při kolektivních činnostech
nutné nosit roušky, při vyučování budou děti muset sedět v lavicích po jednom.

Docházka ale není povinná. „Zákonný zástupce, který bude chtít dítě umístit do nepovinné školní skupiny, musí podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také že ve
společné domácnosti nežije někdo, kdo by kritéria rizikovosti splňoval,“ řekl ve středu epidemiolog Rastislav Maďar.

Návrat dětí do škol bude náročný. Učitelé pojedou ve dvou režimech

Takové děti nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou chorobou. V rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let.

Speciální provoz ale učitele dostane do dvojkolejného režimu - učit budou muset skupinu dětí ve škole a pak i dálkově z domu. „Předpokládám, že do konce dubna zpracujeme manuály pro
jednotlivé oblasti. To je dostatečný časový předstih i pro ředitele škol, aby se podívali, jestli jsou u nich proveditelné,“ dodal ve středu ministr školství Robert Plaga.

Vysoké školy mají povoleny závěrečné zkoušky, výuku doktorandů a individuální konzultace dle režimu školy od 20. dubna, střední školy mají povolenou přítomnost žáků v maturitních ročnících.

Žáci v nervozitě. Na termín přijímaček se čeká, maturantům chybí cvik

Obchody a restaurace

Hospodářská komora a další asociace ve společném prohlášení ve středu informovaly, že vládní opatření jsou podle nich nelogická a příliš konzervativní.

Vládu proto vyzývají, aby zveřejnila a obhájila data a model, na kterém svůj plán postavila. Zároveň má ujasnit, jak by se musela měnit data o počtu nemocných, aby se proces uvolňování
obchodu a služeb zrychlil, nebo zpomalil.

„Podnikatelé respektují, že veškeré kroky k uvolňování ekonomiky musejí být založeny na epidemiologických informacích a doporučení hygieniků. Je však pro ně zcela netransparentní, na jakém
modelu vývoje epidemie vláda založila svůj konzervativní plán otevírání obchodů a služeb,“ uvedli.

Řada podnikatelů v gastronomii tvrdí, že otevřít znovu od 8. června je pro jejich podnik na hraně přežití.

Návrat k „normálu“ některé naštval. Živnostníci odpočítávají, kdy otevřou

Restart zdravotní péče

„Je jasné, že normální podmínky pro provoz zdravotnických zařízení nastanou až v řádu týdnů, nicméně již v této době je nutné přizpůsobit jejich fungování tak, aby se při zajištění maximálního
bezpečí zdravotnických pracovníků co nejvíce přiblížily aktuálním potřebám pacientů,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kvůli mimořádným opatřením se totiž zdravotní péče omezila na minimum. Neakutní operace se posouvaly na jiný termín a veliká část jednotek intenzivní péče byla vyčleněna pro pacienty s covid-
19. Personál se navíc rozdělil na týmy s upravenou pracovní dobou.

Nyní se nemocnice mohou postupně k tzv. elektivním výkonům vracet. Část kapacit ale stále mají vyhrazovat pacientům s koronavirem. V ambulantní sféře navíc dál platí, že mají lékaři pacienty
objednávat na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než tří lidí v čekárně současně. Ministerstvo doporučilo využívat telefonické konzultace, eRecepty a eNeschopenky.

Sociální služby

Podle představ Asociace poskytovatelů sociálních služeb by se nejdřív mohly obnovit takzvané nízkoprahové služby s prací v terénu pro postižené děti a rodiny.

Komunikace s odborníky by mohla fungovat aspoň na dálku. Následovalo by otevření denních stacionářů pro handicapované děti i dospělé, a to třeba s omezeným počtem klientů.

Chybějící roušky i informace? V domovech seniorů se báli postihu, když promluví

Teprve poté by se otevřely denní stacionáře pro seniory a úplně nakonec týdenní seniorské stacionáře, a to za zpřísněných hygienických a ochranných opatření. Jednotlivé typy pomoci by začínaly
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znovu fungovat v týdenních či čtrnáctidenních intervalech jako obchody a jiné provozy.

Konkrétní strategii dokončí Ministerstvo práce a sociálních věcí po dohodě s epidemiology a asociací, nyní ještě čekají na vyhodnocení údajů z Velikonoc.

Státní památky

Národní památkový ústav (NPÚ) otevře všech sto svých hradů, zámků a dalších objektů 8. června. Původní start sezony plánoval na 1. dubna. Ztráta kvůli zavedeným opatřením se odhaduje na
150 milionů korun.

Prohlídky památkových objektů budou po otevření jen s podmínkou dodržení přísných hygienických pravidel, jako je nošení roušek a dostatečné odstupy. V každém objektu bude stojan s
dezinfekcí. Počet návštěvníků v jednotlivých skupinách budou památkáři regulovat podle velikosti.

K 8. červnu připravuje NPÚ také spuštění testovacího režimu online prodeje vstupenek ve všech objektech ve své správě.

Sdílejte článek

Související články

Podrobná mapa: Kde je v České republice koronavirus
Unipetrol vyhlásil pro cizince karanténu: Ráno do fabriky, večer hotel
Češi se vzepřeli a vláda odložila dohodu s americkým výrobcem respirátorů

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)
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15.04.2020 (06:38:22) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb SeznamZpravy.cz - Články Seznam Zprávy, ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Online
Foto: vlada.cz
aktualizováno •

Dění v době pandemie nového koronaviru sledujeme v online reportáži.

Co byste měli vědět:

- S nemocí covid-19 zemřelo v nemocnicích dosud 163 lidí, uzdravilo se jich 676. Aktuální počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku je 5312. Podle aktuálních odhadů Ústavu
zdravotnických informací a statistiky bude ke konci dubna 10 tisíc potvrzených případů nákazy.

- Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že vláda chystá zvýšení plateb za státní pojištěnce o tedy za děti a důchodce. Podle odhadů by to mělo být o třetinu na 1500 korun
měsíčně. Příští rok se podle něho platby zvýší o dalších 200 korun.

- Vláda, řekl Babiš, přibrzdí plánované výdaje do vyzbrojení armády, konkrétně mluvil o odložení nákupu nových BVP.

- Babiš také přiznal, že znovuotevření hranic, po němž lidé volají, pro něj není priorita.

Úterní dění jsme pro vás sledovali v této online reportáži.

Kadeřnictví otevřou 25. května, sportovní zápasy bez diváků začnou 8. června
21:55
Otevření hranic není priorita

Babiš také přiznal, že znovuotevření hranic, po němž lidé volají, pro něj není priorita. „Pro mě je priorita, co se děje doma. Teď si uvědomujeme, co je pro nás důležité: zdraví, soběstačnost v
potravinách, zemědělci nebo domácí cestovních ruch.“

21:28
Přibrzdíme nákupy pro armádu

Podle premiéra teď kvůli šetření musí stát opustit některé plánované investice: „Například není situace v armádě kupovat ‚bévépečka‘ za desítky miliard korun, takže tyhle investice přibrzdíme, už
jsme se o tom s ministrem obrany bavili,“ řekl premiér. Na otázku, jestli už tuto věc komunikoval v NATO, řekl, že ne. „Nekomunikovali, nebude to jen náš problém. Jsem přesvědčen, že to všichni
pochopí.“

21:15
Babiš: O školství jsme se na vládě nebavili, největší diskuze byla o svatbách

Premiér Andrej Babiš ve středu večer vystoupil v České televizi, kde odpovídal na otázky diváků. Ty samozřejmě zajímalo, podle čeho vláda rozhodla o otevírání škol. „O školách na vládě vůbec
nebyla debata, největší debata byla o svatbách. Nějak jsme asi zapomněli na bohuslužby. Já jsem rád, že to otevření škol je na bázi dobrovolnosti. Platí také, že budeme držet sliby týkající se
platů učitelů, které jsme dali ještě před koronavirovou krizí,“ řekl premiér.

21:10
Babiš vystoupil v televizi

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že vláda bude muset nalít více peněz do zdravotnictví, kde budou kvůli ekonomickému propadu chybět peníze vybrané z pojištění.
„Musíme navýšit platbu za státní pojištěnce o 500 korun. Do systému tak tento rok dostaneme 19,2 miliardy. A příští rok zvedneme tuto platbu o dalších 200 korun, a to je dalších 53 miliard navíc,“
řekl.

11. Babiš: Nalijeme peníze do zdravotnictví, otevření hranic není prioritou   
seznam | nahoru
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17:53
Počet uzdravených stoupl na číslo 819
Koronavirus v číslech: Jak nákaza postupuje Českem

17:46
Otcové možná budou moci k porodu

Aktuálně z výboru zdravotního! �Prof. Prymula mi odpověděl: během 1-2 dnů by přítomnost 3. osoby (otců, ale nejen...

Zveřejnil(a) Olga Richterova dne Středa 15. dubna 2020

17:40
Maláčová: Ministerstvo má připravený plán otevírání sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí má připravený plán postupného obnovení provozu sociálních služeb, které musely přestat v polovině března kvůli možnému šíření nákazy koronavirem
fungovat. Otevírání se bude řídit doporučeními epidemiologů. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) podle svého šéfa
Jiřího Horeckého připravuje i svůj vlastní plán postupného otevírání zařízení pro postižené či seniory, který pak chce ministerstvu předat.

17:39
V Alzheimercentru Ostrava bude pomáhat 15 vojáků

V Alzheimercentru Ostrava, kde se vyskytla hromadná nákaza koronavirem, budou od čtvrtka pomáhat vojáci. Už podstoupili testy na covid-19. Po otestování je zařízení využije především k
pomocným pracím k zajištění provozu. Zařízení jich bude mít k dispozici 15, řekla dnes ČTK za centrum Martina Svobodová.

17:32
Zaměstnanecké svazy žádají vládu o prodloužení podpory firem

„Jde o prodloužení účinnosti opatření, která jsou platná například do konce měsíce dubna (Antivirus a další). Dále o posílení financí na záruční programy COVID I a II, konečné vyhlášení programu
pro pražské podniky a organizace, odklady plateb DPH o šest až devět měsíců, prominutí plateb sociálního a zdravotního pojištění minimálně o tři měsíce zejména u činností, které podléhají
uzavření do června 2020, a řadu dalších opatření nejen pro malé a střední podniky, ale celou oblast cestovního roku, výstavnictví a na to navazujících činností a služeb,“ uvedl prezident
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

16:54
Vystrčil: Je třeba využít poznatků Tchaj-wanu s koronavirem

Evropa by podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) měla využít poznatků Tchaj-wanu v boji s koronavirem. Stejně by měla postupovat i Světová zdravotnická organizace (WHO), které je
vyčítána pročínská orientace. Vystrčil to dnes uvedl při převzetí humanitárního daru Tchaj-wanu, 63 000 roušek. Dostane je síť mobilních hospiců Cesta domů.

16:34
Alzheimercentrum Ostrava požádalo o pomoc armádu

Armáda obdržela první žádost o pomoc při zajištění provozu domovů sociálních služeb. Dostala ji z Ostravska, řekla ČTK mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Žádost přišla od
Alzheimercentra Ostrava, v pondělí ji avizoval hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Armáda se zařízením nyní domlouvá konkrétní možnosti pomoci. Možnost povolání až 360 vojáků na
zajištění provozu domovů sociálních služeb, ve kterých se prokáže nákaza novým typem koronaviru, v úterý schválila vláda.

15:51
Organizátoři Colours of Ostrava chtějí rozhodnutí o festivalech

Pořadatelé největších festivalů v Moravskoslezském kraji Colours of Ostrava a Beats for Love nejsou spokojeni s postupem vlády a krizového štábu. Požadují jasné stanovisko, zda bude možné
mezinárodní festivaly uspořádat, či nikoliv. „Je to velký zmatek, který nás poškozuje. Možná by bylo lepší, aby nás rovnou zakázali. Přece to neuděláme sami,“ řekla ČTK ředitelka Colours of
Ostrava Zlata Holušová. Festival se má konat v druhé polovině července v areálu ostravských Dolních Vítkovic.

15:45
Hrady a zámky se otevřou 8. června

Národní památkový ústav (NPÚ) otevře všech sto svých hradů, zámků a dalších objektů 8. června. ČTK to řekla mluvčí ústavu Jana Hartmanová. Hlavní sezona měla původně začít 1. dubna,
zbrzdila ji ale vládní opatření proti šíření koronaviru. K 8. červnu připravuje NPÚ také spuštění testovacího režimu online prodeje vstupenek ve všech objektech ve své správě. Správce státních
památek odhaduje ztrátu způsobenou opatřeními proti šíření koronaviru do konce května na 150 milionů korun. NPÚ má přibližně miliardovou roční státní dotaci, z velké části je ale díky vysoké
návštěvnosti a oblibě pronajímání svých objektů soběstačný. Loni byly výnosy NPÚ 620 milionů korun.

15:17
Z Prahy odletělo evakuační letadlo s 249 Korejci

Z Prahy dnes odletělo evakuační letadlo s 249 Korejci, kteří žili v Česku, na Slovensku a v Polsku. Do Koreje dorazí ve čtvrtek ráno místního času, uvedla v tiskové zprávě korejská ambasáda v
ČR. K evakuaci Korejců posloužilo letadlo společnosti Korean Air, které v úterý dopravilo do Prahy přes 300 českých občanů repatriovaných z Austrálie a Nového Zélandu.

15:07
Vysoké školy v Brně uvolňování vládních opatření přivítaly

Brněnské vysoké školy uvolňování vládních opatření v souvislosti s koronavirem přivítaly, například Mendelova univerzita začne organizovat potřebné konzultace v malých skupinách. Podle VUT
ale zůstává řada nezodpovězených otázek. Vyplynulo to z vyjádření jeho zástupců na dotaz ČTK. Vysoké školy by se měly otevřít v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia
od 20. dubna.

14:59
Roušky na táborech jsou podle pořadatelů nepředstavitelné

Pořadatelé letních táborů v Moravskoslezském kraji věří, že naplánované akce o letošních prázdninách uskuteční. A to jak příměstské tábory, tak i ty pobytové. Počítají s přísnějšími hygienickými
předpisy. Někteří už proto nyní shánějí dezinfekci. Povinné roušky jsou ale podle většiny z nich na táborech nepředstavitelné.

14:29
Samoobslužná pivní budka

8/42



Samoobslužná pivní budka má úspěch, lidé si už načepovali stovky půllitrů

14:23
Repatriovalo se 5000 Čechů

Repatriačními autobusy a letadly, které vypravilo Ministerstvo zahraničí, se do Česka vrátilo více než 5000 českých občanů. Další tisíce lidí se dostaly do vlasti komerční dopravou nebo v
repatriačních letadlech jiných zemí. V zahraničí nyní zůstává zhruba 180 Čechů, kteří mají zájem o návrat, česká diplomacie se jim snaží pomoci ve spolupráci s jinými státy.

Načíst starší příspěvky

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Do školy se o prázdninách nepůjde, tábory budou nejdřív v srpnu ( SeznamZpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
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17.04.2020 (00:20:07) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Denik.obce.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V období nouzového stavu a řešení následků pandemie koronaviru je důležité zachovat kontinuitu financování aktivit na podporu rodiny, seniorů a sociálních služeb. MPSV proto uspíšilo
výplatu dotací a příjemcům byly vyplaceny finanční prostředky z národních dotačních titulů již v březnu.

V oblasti podpory poskytování sociálních služeb s celostátní či nadregionální působností bylo vyplaceno 505 mil. Kč. Tyto sociální služby se zaměřují jak na poskytování pomoci seniorům či
zdravotně postiženým skrze pečovatelské služby nebo odborné sociální poradenství, tak i například o osoby s poruchou autistického spektra nebo dalším ojedinělým cílovým skupinám. Celkově
tak bylo podpořeno 179 sociálních služeb.

V dotačním řízení na podporu rodiny byla v tomto roce navýšena alokace na 120 mil. Kč, což umožnilo podporu 292 organizací. Dotační titul Rodina dlouhodobě přispívá k podpoře rodin, zejména v
oblasti posílení rodičovských kompetencí, zkvalitnění rodinných vztahů, podpoře péče o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodinného života. Dalším cílem je poskytnout komplexní pomoc
rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení, a předcházet jeho případnému prohlubování. V současném období jsou to často právě dotacemi podpořené organizace, jako
např. rodinná centra a kluby, které pomáhají překonávat rodinám těžké období a organizují jak dobrovolnou pomoc svému okolí, tak poskytují online poradenství a udržují kontakt s rodinami a
dětmi.

Z národního dotačního programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, zaměřeného především na hájení zájmů a práv seniorů a
aktivit směřujících ke společenskému uplatnění seniorů, bylo v letošním roce podpořeno 18 miliony Kč celkem 38 projektů. Jednalo se například o projekty organizací Adra, Život 90, Rada seniorů,
Asociace pečovatelských služeb, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Gerontologický institut nebo Cesta domů.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

DUPLICITNÍ S: MPSV zrychlilo proplácení národních dotačních titulů ( Dvs.cz (Deník veřejné správy) - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.04.2020 (01:55:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Blisty.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Záznám dnešní tiskové konference ÚVČR

https://www.beey.io/cs/1915-ct24-domaci-nasili-v-dobe-covidu-19/?fbclid=IwAR1IUih315Z3uDF0rLw8zdn8AMUBx-AhXETwkPUYhpQ170mqWyeBtwbowCc

Navrhovaná opatření Vládního výboru pro práva dítěte ve vztahu k ohroženým dětem a jejich rodinám během karanténních opatření v souvislosti s COVID-19, která byla dnes představena na
tiskové konferenci Úřadu vlády. 

„Je třeba ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí uvolnit pracovníky sociálně aktivizačních služeb a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Samozřejmě při poskytnutí nezbytných
ochranných pomůcek. Dále pak je nutné zvýšit ošetřovné nízkopříjmovým rodinám až na 80 % původního příjmu. Nesmíme zapomenout ani na vyšší podporu rodičů dětí se zdravotním
postižením, kterým nyní často chybí potřebné asistenční a odlehčovací služby“ (předsedkyně Výboru pro práva dítěte Klára Laurenčíková)

Navrhovaná opatření:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

- Zajistit dostatečný příjem a materiální pomoc pro matky či otce, kteří sami pečují o dítě. Vzhledem ke skutečnosti, že mnoho těchto rodičů přišlo v souvislosti se současnou situací o příjem anebo
museli přejít na ošetřovné, nedostává se jim dostatečných prostředků pro zajištění základních potřeb jako jsou potraviny, nájem či léky.

- Neprodleně zvýšit ošetřovné nízkopříjmových rodin minimálně na 80% původního příjmu po celou dobu trvaní mimořádných opatření, zajistit finanční podporu státu osob zaměstnaných pred

12. MPSV zrychlilo proplácení národních dotačních titulů   
seznam | nahoru

13. Je nezbytná pomoc obětem domácího násil, zintenzivněného v době
koronaviru  seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/original/23342230
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNzg0NzYsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNzg0NzYsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNzg0NzYsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23378476
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http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fblisty.cz%2Fart%2F99617-je-nezbytna-pomoc-obetem-domaciho-nasil-zintenzivneneho-v-dobe-koronaviru.html


karanténou na DPP a DPČ.

- Uvolnit sociálně aktivizační služby pro přímou práci s dětmi a rodinami v krizové situaci.

- Zajistit asistenční a odlehčovací služby rodinám dětí se ZP a s chronickým a vzácným onemocněním.

- Uvolnit pracovníky nízkoprahových služeb pro domácí návštěvy sociálně znevýhodněných a ohrožených dětí.

- Zajistit těmto službám dostatek ochranných pomůcek.

- Umožnit studentům sociální práce a příbuzných oborů nabízet podporu v DD a ZDVOP.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- Zajistit pomoc se vzděláváním v domácím prostředí (zvláštní důraz na vyšší míru podpory je třeba klást zejména u dětí sociálně znevýhodněných a dětí s odlišným mateřským jazykem).

- Ze strany MŠMT neprodleně vydat stanovisko k zajišťování zákonného nároku na podpůrná opatření ve vzdělávaní i během karanténních opatření (zejména ve vztahu k návštěvám asistentů
pedagoga a přímé podpoře rizikových skupin dětí v domácím prostředí).

- Ze strany MŠMT rovněž urychleně vydat metodickou instrukci k zajišťování služeb školních poradenských pracovníků během karanténních opatření.

- Zahájit přípravu metodické instrukce pro období adaptace - po návratu dětí do škol.

- Zajistit školským poradenským službám stejně tak jako školským ústavním službám neprodleně dostatek ochranných pomůcek.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- Zajistit možnost pravidelných návštěv zákonných zástupců dětí v ústavních zařízeních, nemocnicích a odděleních věznic pro mladistvé.

- V rámci bezpečnosti všech zúčastněných je třeba přijmout dostatečná bezpečnostní opatření a zajistit dostupnost ochranných pomůcek tak, aby mohlo docházet k naplňování práv dětí na
kontakt a přítomnost zákonného zástupce.

Česká asociace streetwork, z.s.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Asociace Dítě a Rodina, z.s.
ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
LOCIKA - centrum pro děti ohrožené domácím násilím
Český helsinský výbor - Czech Helsinki Committee
proFem o.p.s.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020 (17:28:21) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Brněnská drbna - Zprávy Nadační fond Emil s použitím TZ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Kamkoliv se v dnešní době rozhlédnete, všude najdete skupinky lidí, které se rozhodly pomáhat. Nadační fond Emil například od konce března zajišťuje nákupy a jejich rozvozy pro zdravotně
postižené. Jeho zaměřením je sice podpora sportu handicapovaných, nicméně v tom se nyní celý svět zastavil, a proto se rozhodli pomáhat jinak.

A volba i díky jejich dlouholetému podporovateli, velkoobchodu ovocem a zeleninou, padla právě na zásobování handicapovaných v Jihomoravském kraji.  „Sami bychom to nezvládli. Díky
partnerům z Fresh Fruit Moravia jsme mohli ihned vytvořit pestrou nabídku nejen čerstvého ovoce a zeleniny, ale i základních potravin a na našich stránkách vytvořit objednávkový systém.
Umožnili nám také zřídit Emil Point v jejich prostorách, ze kterého veškerá distribuce probíhá. Od prvního dne se zapojila i společnost Sazka, která nám poskytla svá auta i s řidiči a zajišťuje
rozvoz po celém Jihomoravském kraji,” vysvětluje nám systém fungování vedoucí projektů Nadačního fondu Emil Pavel Zbožínek.

Každý, kdo má o doručení nákupu zájem, si může vybrat z nabídky zboží na www.emilnadace.cz/nakup, odeslat svou objednávku a nákup mu bude druhý den doručen až domů. Nadační fond
Emil oslovil s nabídkou takovéto pomoci vedení škol, sportovních organizací a poskytovatelů sociálních služeb. Chce totiž, aby se informace dostala v co největším rozsahu mezi právě tuto
rizikovou skupinu postižených a nemuseli tak opouštět své domovy.

Vzhledem k tomu, že se k Emilovi běžně dostávají příběhy o tom, jak je život s handicapem finančně náročný, bylo více než jasné, že v době pandemie bude situace pro celou řadu z nich ještě
složitější. Proto se současně rozhodli otevřít veřejnou sbírku pro nákupy zdarma a vyzvali jednotlivé organizace, aby vytipovaly rodiny i jednotlivce, kteří se v souvislosti s omezením sociálních
služeb, uzavřením škol, stacionářů nebo firem, ocitli v těchto dnech v hmotné nouzi. Ti pak dostali možnost objednat si zdarma jednou týdně nákup s využitím Emil Pointu. Jednotlivé organizace se
zároveň staly garantem toho, že se pomoc dostane opravdu tam, kde je nejvíce potřeba.

Jako první na tuto výzvu zareagovala brněnská Liga vozíčkářů, která doporučila hned několik rodin. „Emilovu iniciativu jsme velmi ocenili a věříme, že spoustě našich klientů v těchto těžkých
časech usnadní život. Jedním z prvních, komu byl nákup zdarma doručen, byla paní Hanka. Ta se svým partnerem vychovává malou dcerku, a protože je sama připoutaná na vozík, neobejde
se bez pomoci osobní asistence, která pomáhá právě i s péčí o dceru. Náklady na službu osobní asistence jsou tedy vysoké a nezbývá pak často na nákup základních potravin,” sdělila nám
Lenka Uldrijanová z Ligy vozíčkářů.

Hned první den obdržela nákup rovněž domácnost z Kyjovska a ulevila tak paní, která se nepřetržitě stará o manžela po mozkové mrtvici upoutaného na invalidní vozík, či mladý vozíčkář, který
žije se svojí rodinou na Znojemsku. Takových příběhů je ale nejen v Jihomoravském kraji celá řada.

„Navázali jsme také spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Snažíme se tak informaci o možnostech podpory stále šířit mezi co nejvíce zdravotně postižených. Ale nejen to.
S Asociací a se Společností Podané ruce se rovněž bavíme o podpoře naší veřejné sbírky, protože současný zájem o pomoc převyšuje naše možnosti,” vysvětluje Zbožínek.

14. Sportovní vozíky vyměnili za nákupní. Nadační fond Emil zajišťuje v době
koronaviru nákupy zdravotně postiženým  seznam | nahoru
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SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.04.2020 (12:10:45) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Rovná stovka zbrusu nových škodovek� ! Přesně tolik Octávií daruje Škoda Auto terénním službám! Pečovatelky a pracovníci dalších terénních služeb pracují nyní v enormním vypětí a nová auta
jim pomůžou dostat se k více klientům, bezpečně a s větším komfortem.�Ani firmy to v současné mimořádné situaci nemají jednoduché, o to víc jsem ráda, že vnímají nepostradatelnost sociálních
služeb.� Dnes jsme podepsali�️  s vedením Škoda Auto a Ministerstvem zdravotnictví společnou deklaraci, která zajistí transparentní rozdělení vozů na základě žádostí� přes Nadaci rozvoje
občanské společnosti a Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR.Jana Maláčová ŠKODA Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví České republiky
NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti AVPO ČR - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

SEKCE: Politika

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020
(10:30:02)

Tisk Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální
služby

NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail

■ Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru COVID-19 je prezident APSS ČR Jiří Horecký na začátku března v kontaktu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem . V
pondělí 2. března se sešel s náměstkem pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví Romanem Prymulou. 

■ V souvislosti s virovým onemocně ním COVID-19 uspořádala APSS ČR ve čtvrtek 5. března v ALZHEIMER HOME Zátiší tiskovou konferenci , na které byl představen nově vydaný
Doporučený postup APSS ČR pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19. Záznam tiskové konference najdete zde:
https://www.facebook.com/alzheimerhome/videos/599599987551477/. 

■ V pátek 13. března zaslala APSS ČR členským organizacím dokument shrnující nejčastější dotazy, které od organizací v posledních dnech její pracovníci obdrželi v souvislosti s aktuální situací
ohledně virového onemocnění COVID-19, a odpovědi na ně; dále APSS ČR své členy seznámila se vzorem informací pro návštěvy obyvatel domu s pečovatelskou službou. 

■ V pondělí 16. března APSS ČR i nadále pokračovala v jednáních a nátlaku na příslušná místa za účelem redistribuce zdravotnického materiálu a pomůcek do sociálních
služeb. Členským organizacím zaslala výsledky dotazníkového šetření současné disponibility v sociálních službách. Byla také zřízena informační telefonní linka APSS ČR pro poskytovatele
sociálních služeb. Pracovníci APSS ČR zodpovídají dotazy týkající se aktuálního vývoje v souvislosti s nákazou COVID-19 v ČR. Provoz linky: po–pá od 7 hod. do 15 hod. Volat lze na telefonní
čísla: +420 724 940 126, +420 607 056 211, +420 607 022 032. 

■ V úterý 17. března  s odkazem na vyhlášení karantény ve 21 obcích v Olomouckém kraji, včetně obce Uničov, ve které se nachází domov pro seniory, APSS ČR rozeslala doporučené pokyny a
postupy při přípravě na situaci, kdy by byla karanténa vyhlášena i v další obci/městě. 

■ Ve středu 18. března  poskytla APSS ČR svým členům návod, jak postupovat v případě, kdy dochází k omezování či rušení provozu zaměstnavatelů a ke vzniku různých překážek na straně
zaměstnavatele, který v těchto podmínkách nemůže zaměstnancům dočasně přidělovat práci. 

■ Ve čtvrtek 19. března APSS ČR informovala, že požádala MPSV ČR, aby předložilo vládě ČR návrh krizového usnesení, dle kterého by bylo možné v případě nutnosti využívat v sociálních
službách studentky/studenty nelékařského zdravotnického oboru všeobecná sestra. 

■ V pátek 20. března  APSS ČR rozeslala informaci, získanou na základě jejího dotazu vzneseného na MPSV ČR, že nedochází a nedojde k přerušení řízení o zvýšení či přiznání příspěvku na
péči. Příslušné orgány budou vydávat rozhodnutí bez návštěvy žadatele. Zároveň informovala o výsledcích dotazníkového šetření, kterým APSS ČR zjišťovala aktuální potřeby ochranného
materiálu v zařízeních sociálních služeb. Rozeslala také informace týkající se ošetřování člena rodiny z pracovněprávního hlediska v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

■ V pondělí 23. března  přinesla APSS ČR rady klinických psychologů, jak se vyrovnat se současnou epidemií koronaviru, která vyvíjí psychické tlaky na každého jedince. 

■ Ve středu 25. března  APSS ČR informovala, že se na ni obrací řada poskytovatelů sociálních služeb s otázkami, jak zabránit rozšíření nákazy po jejím zavlečení do pobytové sociální služby.
APSS ČR proto vypracovala Preventivní opatření pro snížení rizika rozšíření COVID-19 v pobytových službách sociální péče s dopadem kolapsu služby. APSS ČR opět zjišťovala aktuální potřeby
ochranného materiálu v zařízeních sociálních služeb. 

■ Ve čtvrtek 26. března  prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký oznámil, že ve středu 25. března odeslal dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi , ve
kterém zdůraznil, jak důležitou úlohu mají (nejen) v současné době poskytovatelé sociálních služeb a jejich zaměstnanci, a že by se na ně ve veřejném prostoru v žádném případě nemělo
zapomínat. Prezident zároveň opět připomenul, že v sociálních službách stále nemají dostatek ochranných pomůcek. Dále stojí za zmínku, že Společnost Podané ruce, o. p. s., v partnerství s
APSS ČR a společností Sazka, a. s., jako hlavním partnerem, vyhlásila veřejnou sbírku „Koruna ke koruně, spolu proti koroně“ pro sociální služby a jejich uživatele  pro zajištění
ochrany a prevence těch nejslabších. Vybrané peníze jsou využívány na nákup a distribuci ochranných pomůcek, dezinfekce a zdravotnického materiálu pro sociální služby. Podrobnější informace
o sbírce se dozvíte z reportáže: https://www.facebook.com/Socialnisluzby/videos/3128171723868294/ či ze stránek společnosti Podané ruce, o. p. s.: https://1url.cz/nzi4M. 

■ Členové APSS ČR obdrželi výsledky dotazníkového šetření APSS ČR, které zjišťovalo aktuální potřeby ochranného materiálu v zařízeních soc. služeb. 

■ V pondělí 30. března  informovala APSS ČR o tom, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyhověl požadavku APSS ČR k vydání Mimořádného opatření, aby každý klient pobytových služeb
(ať již nastupuje do pobytové služby, nebo se vrací ze zdravotnického zařízení) byl testován na přítomnost COVID-19. APSS ČR také rozeslala tabulku zobrazující, jaké množství zdravotnického
materiálu a pomůcek bylo o víkendu distribuováno do sociálních služeb. S ohledem na šíření nákazy u poskytovatelů sociálních služeb APSS ČR poskytovatele prosí, aby v případě, že se nákaza
objeví v jejich zařízení (ať už u klientů, či zaměstnanců), tuto informaci neprodleně poskytli buď e-mailem na adresy institut@apsscr.cz, administrativa@apsscr.cz nebo telefonicky na čísla: 724

15. Rovná stovka zbrusu nových škodovek� ! Přesně…   
seznam | nahoru

16. Stalo se (1. 3.–7. 4. 2020) APSS ČR v době koronaviru   
seznam | nahoru
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940 126, 607 056 211. 

■ V úterý 31. března  spustila APSS ČR ve spolupráci se Společností Podané ruce, o. p. s., mapu pečovatelských služeb, www.mapapecovatelskychsluzeb.cz. 

■ Ve středu 1. dubna rozeslala APSS ČR Doporučený postup při poskytování terénní služby v době nouzového stavu. 

■ V pátek 3. dubna  poslal prezident APSS ČR dopis ministryni práce a sociálních věcí, kterým poukázal na problematický segment poskytování zdravotních a sociálních služeb v terénu v době
pandemie COVID-19. 

■ V úterý 7. dubna  začala ve spolupráci se společností IRESOFT distribuce ochranných prostředků (získaných darem i koupených z darovaných peněz) poskytovatelům sociálních služeb. 

Všechny dokumenty najdete v Aktualitách na webu APSS ČR (www.apsscr.cz).

SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (29x), prezident (2x), jiří (2x), horecký (2x), asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020
(10:30:02)

Tisk Asociace poskytovatelů
sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky - Sociální služby

JUDr. Vladimír Hort, právník APSS ČR, lektor
Institutu vzdělávání APSS ČR

Otevřít originál | Otevřít detail

Odborná i laická veřejnost, zaměstnavatelé i zaměstnanci již delší dobu očekávají přijetí další, „větší“ novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Původní návrh byl
značně „okleštěn“ a v úspornější podobě schválen vládou 16. 12. 2019. V současné době novela již prošla tzv. 2. čtením v Poslanecké sněmovně, a protože na podpoře této
verze novely se dohodla tripartita, je reálný předpoklad, že legislativní proces bude završen ještě v tomto pololetí, pokud jeho schválení neodsune nouzový stav. Domnívám se
proto, že za daných okolností bude vhodné, abychom se již nyní seznámili s těmi nejdůležitějšími navrhovanými změnami. 

Doručování pracovněprávních písemností 

Do vlastních rukou musí být podle § 334 ZP doručeny písemnosti, které významně zasahují do sociální sféry zaměstnance a týkají se vzniku a zániku pracovního poměru nebo dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr. 

Nově se zavádí pravidlo, že zaměstnavatel doručuje písemnost zaměstnanci do vlastních rukou přednostně na pracovišti, a teprve poté, kdy takto nebylo možné písemnost doručit, může
zaměstnavatel doručit náhradním způsobem, tj.: 

a) kdekoliv bude zaměstnanec zastižen; 

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; 

c) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, nebo nově se souhlasem zaměstnance také 

d) prostřednictvím datové schránky. 

Cestou provozovatele poštovních služeb bude zaměstnavatel doručovat na adresu, kterou mu zaměstnanec povinně písemně sdělí. Bude postačovat, pokud tak učiní mj. e-mailovou zprávou tak,
aby údaj byl vždy aktuální. Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena poštou, zastižen v místě doručení, ačkoliv se v tomto místě zdržuje, doručovatel uloží písemnost v místně
příslušné provozovně pošty. Zaměstnance o tom pošta písemně uvědomí a vyzve ho, aby si písemnost vyzvedl nově do 15 kalendářních dnů  (nyní činí úložní doba dle dikce § 336 odst. 3 ZP 10
pracovních dnů, ačkoliv pošta takovou úložní dobu vůbec nenabízí). Současně ho poučí o následcích odmítnutí převzetí písemnosti, tj., že následkem nepřevzetí písemnosti v úložní době se
uplatní tzv. „fikce doručení“, tedy písemnost bude považována za doručenou se všemi důsledky z toho pro zaměstnance vyplývajícími a pošta písemnost poté odesílateli vrátí. 

Doručování zaměstnavateli zaměstnancem 

Zaměstnanec se může někdy ocitnout v obtížné situaci, kdy nemůže ani konat práci, ale ani pracovní poměr ukončit, protože zaměstnavatel se v místě zapsaném ve veřejném rejstříku již
nenachází. Nově se proto upravuje odpovědnost zaměstnavatele za to, že odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě svého sídla nebo v
místě podnikání. Následkem takového jednání zaměstnavatele bude rovněž „fikce doručení“ dnem, kdy k takové skutečnosti došlo (§ 337 odst. 3 ZP). 

Dovolená 

Z důvodové zprávy: 

17. Očekávaná novela zákoníku práce  
seznam | nahoru
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„Současná právní úprava dovolené v zákoníku práce vykazuje některé dobře známé nedostatky, které způsobují nedůvodné rozdíly při stanovení délky dovolené a při jejím čerpání mezi
zaměstnanci v rozdílných režimech rozvržení pracovní doby do směn (především při jejím nerovnoměrném rozvržení nebo při kratší pracovní době rozvrhované na menší než obvyklý počet
pracovních dnů v týdnu).“ 

Existující problémy tedy vyplývají především z faktu, že výměra dovolené v týdnech musí být prakticky ve všech případech přepočtena na „pracovní dny dovolené“ připadající na týden dovolené v
příslušném kalendářním roce, přičemž není zohledněna délka směn připadajících na tyto jednotlivé dny (příklad – 1 den dovolené vyčerpá zaměstnanec vždy, ať mu připadne na tento den směna
šestihodinová, osmihodinová, nebo dvanáctihodinová, rozdíl se může projevit pouze ve výši náhrady mzdy za dovolenou). Při čerpání dovolené v konkrétních případech dochází k tomu, že i při
stejně dlouhé týdenní pracovní době jeden zaměstnanec z ní odpracuje z důvodu čerpání dovolené více hodin, druhý zaměstnanec méně, přičemž ale oba vyčerpají stejný počet dní dovolené. Z
výše uvedeného jasně vyplývá, že jako odpovídající jednotka času je den dovolené jednotkou nevěrohodnou a nedostatečnou. Je tomu tak právě proto, že počet zaměstnancem odpracovaných
dnů (směn) v příslušném kalendářním roce, a to bez rozlišení délky jednotlivých směn, zásadně ovlivňuje délku jeho dovolené v pracovních dnech. 

Dovolená se proto napříště z hlediska typů člení již jen na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dodatkovou dovolenou. 

§ 213 ZP nově: 

(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní
pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném
kalendářním roce právo. 

(2) Konal-li zaměstnanec za podmínek uvedených v odstavci 1 práci po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době. 

Podmínkou vzniku práva na tuto dovolenou tedy je, že během 52 týdnů v kalendářním roce zaměstnanec odpracuje stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu připadající v průměru
na každý z těchto 52 týdnů. Započítávají se jen odpracované celé násobky stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby. Připomínám, že přesčasová práce není součástí stanovené
týdenní pracovní doby, pro účely dovolené se tedy nijak nezapočítá. Podle nového ustanovení § 216 odst. 5 se dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, zaokrouhluje na celé
hodiny nahoru. 

Příklady: Dovolená při stanovené týdenní pracovní době 

Zaměstnanec konal u téhož zaměstnavatele za nepřetržitého trvání pracovního poměru práci po dobu 52 týdnů v příslušném kalendářním roce, jeho stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin
a délka dovolené je 5 týdnů. Během této doby odpracoval celkem 2 096 hodin, v průměru týdně 40,3 hod. (2096 : 52 = 40,307, zaokrouhleně 40 hod.). Bude mu příslušet dovolená za kalendářní
rok v počtu 200 hodin (40 hodin x 5 týdnů = 200 hodin). „Fond“ tohoto zaměstnance činí 2080 hod./rok. Pokud odpracoval 2096 hod., pak se k oněm „nadpracovaným“ 16 hodinám nepřihlíží. 

Podle ustanovení § 213 odst. 5 ZP se prodlouží délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další (celou) odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu
(totéž platí i pro kratší týdenní pracovní dobu). Pokud by tento zaměstnanec odpracoval během 52 týdnů v kalendářním roce více hodin (např. 2120 hodin), pak by výměra dovolené tohoto
zaměstnance činila 200 hodin + 4 hodiny (200 : 52 = 3,846, zaokrouhleně 4), protože nad „fond“ odpracoval 1 násobek své stanovené pracovní doby (2120 – 2080 = 40 hod.) 

Dovolená při sjednané kratší týdenní pracovní době 

Pokud by totožný zaměstnanec měl sjednánu kratší týdenní pracovní dobu, např. jen 30 hodin, a v průběhu kalendářního roku odpracoval např. 1574 hodin, v průměru 30,269, bude mu příslušet
dovolená za kalendářní rok, tj. 30 x 5 = 100 hodin. Pokud by ovšem odpracoval např. 1598 hodin, příslušela by mu dovolená ve výměře 100 + 2 hodin („nadpracováno“ 38 hodin, 100 : 52 = 1,923
zaokrouhleně 2) a k 8 hodinám by se nepřihlíželo. 

Poměrná dovolená (§ 213 odst. 3, 4 ZP) 

Jestliže zaměstnanci nevznikne právo na dovolenou za kalendářní rok, protože za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli nekonal u něho během kalendářního roku práci
po dobu celých 52 týdnů, ale konal ji nejméně po dobu 4 týdnů, bude mu příslušet poměrná část dovolené za kalendářní rok. Délka této poměrné části dovolené činí jednu dvaapadesátinu
dovolené za kalendářní rok za každou odpracovanou stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu. 

Příklad 

Zaměstnanec nastoupil k zaměstnavateli 1. 10. 2021 ve stanovené týdenní pracovní době 40 hodin a do konce roku odpracoval 529 hodin. Dovolená u zaměstnavatele činí 5 týdnů. Délka
poměrné části dovolené u tohoto zaměstnance, který za trvání pracovního poměru do konce kalendářního roku odpracoval 13 celých násobků své stanovené týdenní pracovní doby, činí 13/52 ze
40 hodin týdně krát 5 týdnů (tj. 40 : 52 = 0,769 x 13 = 9,99 x 5 = 49,99; po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru tedy 50 hodin). K 9 hodinám nad celé násobky stanovené týdenní pracovní doby se
nepřihlédne. 

Dodávám, že výpočty vypadají složitě, jsem si však jistý, že k dispozici bude řada „kalkulaček“ k výpočtu dovolené jak v účetních, tak i jiných PC programech. 

Podle nového ustanovení § 218 odst. 6 ZP bude zaměstnavatel smět zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část v rozsahu kratším, než
činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nepůjde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny. 

Převedení dovolené 

Nově bude přímo v ZP (§ 218 odst. 2) připuštěna možnost převedení nevyčerpané části dovolené, která přesahuje minimální výměru 4 týdnů a u pedagogických pracovníků a akademických
pracovníků vysokých škol 6 týdnů v kalendářním roce, do následujícího kalendářního roku. Podmínkou bude písemná žádost zaměstnance. 

Krácení dovolené 

Zaměstnavatel bude smět krátit zaměstnanci dovolenou dle § 223 ZP jen pro případ neomluveného zameškání směny zaměstnancem, a to jen za neomluvené zameškané hodiny ve směně. I při
krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů. 

Z přechodného ustanovení vyplývá, že pokud půjde o právo na dovolenou, které vzniklo přede dnem 1. ledna 2021, a k čerpání této dovolené dojde po 31. prosinci 2020, bude se řídit § 211 až 223
ZP, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2021 . V případě úspěchu novely ZP v legislativním procesu by nová ustanovení o dovolené nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2021.
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020
(10:30:01)

Tisk Asociace poskytovatelů
sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky - Sociální služby

Mgr. Irena Lintnerová, viceprezidentka APSS ČR
pro ambulantní služby

Otevřít originál | Otevřít detail

Milé kolegyně a kolegové, 

úvodník na mě vyšel v období Nouzového stavu, karantény. Na přelomu roku jsme sledovali ve vzdálených oblastech vzdálené problémy a ani v nejčernějších snech si nikdo z nás nepředstavil, za
jak krátkou dobu je budeme řešit i u nás v ČR. 

Koronavirus udeřil jako blesk a všechny resorty napříč republikou začaly řešit krizové strategie, přijímaly opatření a chystaly se na nejhorší. 

Ani sociální služby neusnuly na vavřínech a netvářily se, že jich se to netýká. Naopak APSS ČR, tak jako vždy, započala jednání o opatřeních v sociálních službách, začala nám pomáhat tvořit
doporučení, co a jak řešit, a sepisovala metodiky pro jednotlivé služby. Náš prezident, jak je jeho dobrým zvykem, se účastnil všech jednání a snažil se ukázat, jaké potřeby jsou v sociálních
službách. Opět jsme tak díky APSS ČR předběhli MPSV i stát. 

Když byly postupně uzavřeny ambulantní služby, jichž jsem viceprezidentkou, svým způsobem jsem si oddychla, ale začali jsme pomáhat kolegyním a kolegům v první linii v sociálních službách. Z
„ambulantek“ jsme pro domovy a terénní pečovatelské služby nabídli dobrovolníky, začali šít roušky a pomáháme i našim rodinám, které se ze dne na den ocitly se svými seniory nebo osobami s
postižením doslova zavření doma. 

Pandemie si však nevybírá, a tak stát sice napínal síly uchránit seniory, kteří jsou doma, aby nemuseli vycházet ani na nákup… Ale domovy, ze kterých přicházely stále silnější hlasy, že chybí
pomůcky a centrální opatření, testování uživatelů vracejících se ze zdravotnických zařízení atd., jako by stát neslyšel. Dokud nezačal být velký, viditelný a hmatatelný problém! A co bylo dál? To
bohužel víme… Hledání viníků mezi pracovníky, kteří měli od začátku sbaleno na několik týdnů, protože věděli, že pokud se něco nestane, přijde ještě větší problém a karanténa bude
nevyhnutelná. Hon na ředitele zařízení a jejich osočování v médiích, když si dovolili v zoufalství a vzteku vyřknout pravdu veřejně. 

Díky, naše milá Asociace, že za námi stojíš a bojuješ za nás! Díky vám všem, kolegyně a kolegové poskytující sociální služby v pobytových i terénních službách, že bojujete a i přes strach se
staráte o ty, kteří sami nemohou! My vás nedáme! 

A nedáme se ani potom, až přijde na řadu české přísloví, že každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán. 

Všem nám přeji, ať to společně zvládneme!

18. ÚVODNÍK VICEPREZIDENTKY  
seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (3x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020
(10:30:03)

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

Bydlení seniorů je určováno jejich potřebami, soběstačností, životním stylem či ekonomickou situací. U seniorů žijících bez dětí převládají (v severní a střední Evropě) spíše
malometrážní byty, resp. domácnosti. 

Větší domácnosti starších osob, tj. se čtyřmi a více členy, jsou v severní a střední Evropě spíše výjimkou. V Rakousku tvoří např. 5 % všech domácností (viz tabulka č. 1). Vícečlenných domácností
je více např. v Polsku a Slovinku z toho důvodu, že je zde rozšířenější společné vícegenerační soužití. Malý podíl společného, resp. rodinného soužití je naopak zaznamenán v německy mluvících
zemích nebo ve Švédsku. 

Náklady na bydlení tvoří ústřední výdajovou položku a preference bydlení je do veliké míry určována příjmem či úsporami starších osob. Tabulka č. 2 přináší porovnání ekonomické situace
domácností v roce 2002 a 2016. 

To, jak velký podíl osob starších 65 let je spokojených se svou ekonomickou situací, odráží i ekonomickou vyspělost jednotlivých zemí. Nejlepší příjmová úroveň je zaznamenána u seniorů ve
Švédsku a ve Švýcarsku. K údajům získaným od obyvatel České republiky je nutné dodat, že data např. z roku 2020 by se lišila od dřívějších, neboť v období 2017–2019 došlo k většímu
meziročnímu kumulativnímu zvýšení starobních důchodů než v jiných zemích v uvedeném srovnání. 

Bydlení seniorů v ČR V roce 2011 bylo v České republice 1 069 505 domácností seniorů, ve kterých žilo celkem 1 762 993 osob. Nejvyšší podíl domácností seniorů tvořily podle očekávání
domácnosti prarodičů bydlících s vnoučaty. Pouze jedna čtvrtina domácností, ve kterých prarodiče sdílí bydlení s vnoučaty, je tvořena domácnostmi s osobou v čele mladší 65 let. Senioři ale také
ve významné míře bydlí sami jako jednotlivci. Více než třetinu domácností obývají osoby ve věkové skupině 65 let a více. V úplných a neúplných rodinách jsou domácnosti seniorů zastoupeny cca
20 %, přičemž s rostoucím věkem osoby v čele ubývá podíl rodinných domácností a dochází ke zvyšování podílu domácností jednotlivců. 

Senioři, kteří kvůli vysokému věku či chronickému onemocnění potřebují zejména sociální péči jiné osoby, zůstávají buď doma s využitím péče rodinných příslušníků, asistentů péče nebo
profesionálních poskytovatelů terénních a ambulantních sociálních služeb. 

Obtížnou životní situaci mohou také řešit tzv. byty s pečovatelskou službou. Jde o malometrážní byty zvláštního určení, které jsou zřizovány municipalitami (v drtivé většině případů; v případě
soukromého sektoru se setkáváme také s pojmy penziony či bydlení pro seniory). Výhodou těchto bytů je intenzivnější dostupnost pečovatelské služby, občas i přítomnost signalizačního či
dorozumívacího zařízení. 

V České republice bylo v roce 2016 celkem 34 156 takovýchto bytů (evidence bytů pro seniory zřizovaných soukromým sektorem neexistuje, dle odborných odhadů jde však o jednotky tisíců). 

Nejvíce bytů s pečovatelskou službou bylo zaznamenáno v Jihomoravském kraji, nejméně v kraji Karlovarském. Pokud přepočítáme dostupnost bytů s pečovatelskou službou na počet obyvatel v
jednotlivých krajích, pak nejhůře vycházejí kraje hlavní město Praha s jedním bytem na 617 obyvatel nebo Středočeský kraj s jedním bytem na 383 obyvatel. Nejlepší dostupnost v relaci na počet
obyvatel je pak v Libereckém kraji s jedním bytem na 193 obyvatel nebo v Kraji Vysočina s jedním bytem na 210 obyvatel. 

Zdroje: 

■ Český statistický úřad 

■ F. Kolland, R. Rohner, S. Hopf, V. Gallistl in Wohnmonitor Alter 2018, StudienVerlag

19. Bydlení seniorů v číslech  
seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x), apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (09:22:07) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky CEVRO Institut

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Klíčovou osobností nového studijního programu Management sociálních služeb na CEVRO Institutu je Ing. Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V rozhovoru
hovoří o důvodech vzniku nového programu, ale i o zkušenostech, které přináší koronavirová pandemie. https://cevroinstitut.cz/cs/clanek/program-management-poskytovatelu-socialnich-
sluzeb-asociace-jiri-horecky/

SEKCE: Kultura a vzdělávání

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x), jiri (1x), horecky (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (10:01:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Refresher.cz - Články Antonín Havlík

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Jak jsou na tom lidé bez domova v době koronavirové krize?

Koronavirus. Už přes měsíc rezonující téma, které za poslední dobu nemá obdoby . Celé Česko a společně s ním celý svět s koronavirem bojují, lidé mají zůstávat raději doma. Jenže když není
žádný domov, je to velký problém. Co když není kam se schovat? Co musí dělat lidé na ulici v dobách koronavirových? Zjišťovali jsme v následující reportáži.

Podle Ivy Kuchyňkové, koordinátorky pro sociální oblast Charity ČR, začali ze všeho nejdříve dobrovolníci a kolegové z místních charit roušky šít. „Mluvila jsem s několika z nich – v azylových
domech, ambulancích nebo v terénních službách měli největší starost, jak zajistit roušky pro klienty, a aby jim vysvětlili, proč je nyní všichni musíme nosit. Nabádali je, že musí dbát zvýšené
hygieny a dodržovat rozestupy při vydávání jídla,“ vysvětlila pro REFRESHER.

20. Klíčovou osobností nového studijního programu…  
seznam | nahoru

21. Čeští lidé na ulici musí také čelit koronavirové krizi. Jak dodržovat domácí
karanténu, když není žádný domov?  seznam | nahoru
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Z logiky věci nejsou lidé na ulici tolik informovaní, jako běžná skupina lidí. Nemají přístup k televizi nebo internetu a tak se k nim většina informací dostává buď od jiných lidí bez domova, nebo
od sociálních pracovníků ať už v terénu, nebo na noclehárnách. Jsou vyškoleni, aby poskytli efektivní pomoc.

„Lidem bez domova, o které pečujeme, a kteří z nějakého důvodu nebydlí v azylovém domě nebo nocležně, se více snažíme donášet potraviny přímo do terénu. Pracovníci chodí za nimi, aby
oni nemuseli mezi běžnou populaci, protože hrozí, že na ně nákazu přeneseme,“ popisuje jejich ztíženou situaci  Kuchyňková.

Nestává ale ještě jiný problém: Lidé bez domova nemají možnost dodržovat karanténu, protože nemají bydliště. I za normálních podmínek je problém najít zařízení, kde by se mohli léčit nebo se
doléčit po prodělané nemoci či lékařském zákroku v nemocnici. Podle Jiřího Horeckého, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, je významným rizikem další šíření
nemoci.

„Tyto skupiny se pravidelně setkávají a v případě nákazy u jednoho je tam pravděpodobnost rozšíření větší než u běžné populace. Nehledě na to, že to není skupina lidí, která v případě, že by
na sobě identifikovala nějaké příznaky, by vyhledala praktického lékaře, oznámila to a nechala se testovat,“ upozorňuje Horecký.

SEKCE: Ostatní

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

DUPLICITNÍ S: I lidé bez domova potřebují pomoc v době koronavirovu. Vybudovali pro ně stanové městečko, zapomíná se na matky s dětmi v nouzi ( Refresher.cz - Články, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb); Jak zvládají koronavirus lidé na ulici: Někteří nemají ponětí o tom, co se děje, pomoc odmítají ( Refresher.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Jak koronavirus
dopadl na lidi bez domova v Česku? (Refresher.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020
(17:07:44)

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,Divadlo U Valšů a Život 90 nabízí natočení videa na přání pro seniory a pečující ve Vašem domově. Oslovili některé herce, kteří pozdraví Váš domov a přečtou Vám povídku, báseň,
pohádku, písničku, kterou navrhnete. Přání ohledně natočení příspěvku zasílejte na adresu vera.zemanova@zivot90.cz.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020
(17:11:35)

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,Nezisková organizace ACSA:•Spustila portál chcipomoct.cz, jehož cílem je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. V současné době organizace
poskytuje také podporu seniorům. Natočila video Jak přežít nesnadné časy, které by mělo seniory povzbudit, odkaz na video naleznete zde: https://chcipomoct.cz/jak-prezit-nesnadne-casy.html.
•Senioři, kteří potřebují v této době pomoc, se můžou obrátit na službu Kamarád na telefonu na tel. čísle 777 778 538, kde ACSA nabízí jak pomoc materiální (dodání roušek, dezinfekce, obstarání
nákupů či léků), tak i v podobě pravidelného telefonického kontaktu s jejich dobrovolníky. •V pravidelných intervalech budou také vznikat videa, která budou umístěna na portálu chcipomoct.cz v
sekci S čím pomáháme. Vznikne tak „archiv“, který bude moci seniorům nabídnout rozptýlení v této složité době.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (06:49:14) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 web - Domácí her

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vláda připouští možnost prodloužení nouzového stavu za 30. duben. O jeho delší trvání stojí ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček, premiér Andrej Babiš to nevylučuje, potřeba je
ale podle něj odborná debata. Výhrady navíc vznáší opozice, přičemž pro schválení je potřeba souhlas Poslanecké sněmovny. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly bude
platit povinnost nošení roušek nejméně do konce srpna. Potvrdil zároveň uvolnění zákazu přítomnosti otců o porodu. Podle Prymuly se také začne mluvit i o částečném otevírání hranic, nastat
by mohlo v řádu týdnů.

Na povinnosti zakrývat si dýchací cesty se zřejmě nic nezmění ani v létě. „Roušky tady budou, myslím si, minimálně do konce prázdnin,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

22. Vážení přátelé,Divadlo U Valšů a Život 90…   
seznam | nahoru

23. Vážení přátelé,Nezisková organizace ACSA:•…   
seznam | nahoru

24. Hamáček chce nouzový stav prodloužit za 30. duben, podle Prymuly přetrvají
roušky do konce léta  seznam | nahoru
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Na povinnosti zakrývat si dýchací cesty se zřejmě nic nezmění ani v létě. „Roušky tady budou, myslím si, minimálně do konce prázdnin,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.
Opatření v boji proti koronaviru by se měla sice uvolňovat, některá jsou ale spojená s nouzovým stavem, který prozatím platí od 12. března do konce dubna.

Nouzový stav kvůli pandemii nemoci COVID-19 by se ale mohl prodloužit. Vláda k tomu potřebuje souhlas sněmovny, už při posledním projednávání připustila dolní komora jeho trvání jen do
konce dubna. Předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) by ale uvítal delší lhůtu.

„Pokud bychom zrušili nouzový stav, nebylo by možné využívat mimořádná oprávnění a fungování vlády by bylo velmi obtížné,“ řekl. Zdůraznil, že trvání nouzového stavu nebrání tomu, aby se
uvolňovala některá bezpečnostní opatření. Nouzový stav podle něj značně usnadňuje objednávky ochranných pomůcek.

Premiér Andrej Babiš kabinetní snahu o další trvání nouzového stavu nevyloučil, předcházet jí ale musí odborná a konkrétní debata. „Krizový zákon nám v nouzovém stavu umožnil přijmout rychlá
a nutná opatření pro zvládnutí epidemie. Teď musíme vyhodnotit, zda tato opatření budou po 30. dubnu ještě zapotřebí, či nikoliv,“ uvedl. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v úterý řekl,
že očekává debatu až později předtím, než nouzový stav vyprší.

Nenechme se ukolébat

Šíření nemoci v Česku momentálně zvolňuje a už tři dny v řadě přibývá méně než sto nakažených ve čtyřiadvacetihodinovém cyklu; naposled v úterý to bylo 82 nově infikovaných, celkový počet
potvrzených případů stoupl na 6216. Od středečního rána se počet vyléčených zvýšil o 143 na 819.

Model, který zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v tuto chvíli předpokládá, že ke konci dubna v Česku bude kumulativně asi 10 tisíc pozitivně diagnostikovaných případů,
senioři z toho mají tvořit čtvrtinu. Podle Prymuly chce stát ochránit asi 800 až 900 tisíc lidí, které lze považovat za rizikové. Upozornil, že věk není hlavním ukazatelem ohrožení. Za rizikové jsou
považování zejména lidé se zdravotními potížemi, které se ale u starších více kumulují.

Ani o Velikonocích, před jejichž rizikovostí varoval Ústřední krizový štáb, navíc podle ÚZIS k nekontrolovanému šíření nákazy nedošlo. Přesná data se však ve statistice projeví až za týden a
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle kterého se nekontrolovanému šíření viru prozatím podařilo zabránit, akcentuje: „Nenechme se ukolébat.“

Zdravotnický systém v současnosti péči o nakažené včetně těžkých případů zvládá, díky tomu může stát v následujících týdnech postupně uvolňovat část restriktivních omezení, zdravotnictví
může začít obnovovat běžnou ambulantní i lůžkovou péči a dosud odkládané operační zákroky - část kapacity ale musí zůstat vyčleněna pro lidi s onemocněním COVID-19.

Důležité podle Vojtěcha je, jak se bude epidemii vyvíjet v následujících dvou týdnech. Náměstek Roman Prymula upozornil, že na COVID-19 zatím neexistuje efektivní léčba ani vakcína. Zastavit
nekontrolované šíření a mít epidemii pod kontrolou se podle něj dá i nadále dodržováním protiepidemiologických opatření - tedy zachovávat od ostatních lidí dostatečný odstup, nosit roušky a dbát
na zvýšenou hygienu.

Řešení má pak poskytnout i chytrá karanténa; ta má za pomoci moderních technologií, například údajů z mobilních telefonů, umožnit urychlené zjišťování potenciálně nakažených koronavirem. Po
nynějším testovacím provozu v několika krajích se má v celé zemi naostro rozjet podle Prymuly od května. Systém podle odborníků nahradí postupně rušená plošná restriktivní opatření.

Dosavadní omezení pohybu a sdružování se na veřejnosti bude platit do ukončení nouzového stavu, doplnil Vojtěch. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se vláda nicméně žádosti o
prodloužení nouzového stavu nevyhne.

Prymula také očekává debatu o otevření českých hranic. „Proces vycestování se určitě změní v horizontu jednotek týdnů. Ale bude to za situace, kdy se bude muset člověk rozmyslet, jaká je
situace v zemi výchozí a cílové. A pokud se vrátí z rizikovější země do Česka, tak půjde do karantény, teď to platí o návratu z jakékoliv země,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví.

Pokud by ale lidé cestovali zpět do Česka ze země, kterou není nutné považovat za rizikovou, karanténa by povinná nebyla. „Hlavně na letní sezónu jsou tlaky, aby se něco otevřelo. Budeme
muset pečlivě kontrolovat, jak bylo rozvolnění pravidel úspěšné, to budeme vědět v horizontu dvou týdnů. Pak přijde debata o hranicích, zhruba v polovině června by mělo být jasno,“ dodal
Prymula. Připustil, že debata se vede například o cestách na Slovensko a do Chorvatska.

U pracovníků sociálních služeb platí pravidla jako u zdravotníků

Plán na obnovení provozu sociálních služeb má ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). „Potřebujeme ještě znát čísla za Velikonoce (počty nakažených). Postup bude záviset na těchto
výsledcích a na stanovisku epidemiologů. Chceme být konzervativnější, protože se jedná o ty nejzranitelnější (klienty),“ uvedla Maláčová. Svůj plán připravuje i Asociace poskytovatelů
sociálních služeb, která jej plánuje předat ministerstvu.

Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních, kteří přišli do kontaktu s nakaženými novým koronavirem, už nebudou automaticky nastupovat do karantény. Pokud je jejich péče o klienty
nezbytná, nemají příznaky a nemoc COVID-19 u nich nepotvrdí testy, zůstanou dál v práci. Nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Opatření má zabránit výpadku personálu.

Podobné nařízení jako pro pracovníky v sociálních službách platí od 21. března pro zdravotníky. Pokud je jejich činnost pro zajištění péče nezbytná, za dodržování bezpečnostních pravidel
zůstávají v práci. Zdravotnické odbory to kritizovaly. Asociace poskytovatelů sociálních služeb naopak žádala, aby v domovech pro seniory a dalších zařízeních platilo kvůli zajištění dostatku
personálu stejné opatření jako v nemocnicích.

Otcové budou opět moci být u porodu, ale jen pokud to povolí porodnice

Znovu povolena by měla být i přítomnost otců u porodu, Deníku N to potvrdil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Přítomnost třetí osoby u porodu byla zakázána od poloviny března.
Výjimku ze zákazu později ministerstvo umožnilo jen u porodů handicapovaných žen nebo třeba cizinek, které potřebují tlumočníka.

Informaci o chystaném zrušení zákazu přítomnosti další osoby u porodu zveřejnila ve středu na twitteru poslankyně Olga Richterová (Piráti). Prymula podle ní na jednání sněmovního zdravotního
výboru uvedl, že zákaz bude zrušen za jeden až dva dny. Deníku N Prymula řekl, že přítomnost otců u porodu ministerstvo umožní vydáním mimořádného opatření.

„Je tu doporučení odborné společnosti a klinická skupina to takhle odsouhlasila,“ řekl Prymula serveru. Zda přítomnost dalšího člověka u porodu umožní, bude ale na rozhodnutí konkrétní
porodnice. „Je tam napsáno, že to bude ve finální gesci dotyčného zdravotního zařízení s tím, že mají možnost to povolit a ministerstvo s tím souhlasí. Měla by být zachována určitá bezpečnostní
kritéria, zejména by tam měl být boxový systém,“ doplnil Prymula. Z porodního boxu odcházejí matky na poporodní oddělení až společně s novorozenci. Povolení otců u porodu pak následně
potvrdil ministr zdravotnictí na Twitteru.

Tatínkové budou moci být znovu u porodu. Shodli jsme se s odborníky, že je to za stávající situace a při dodržení určitých opatření možné. Otec musí mít roušku, teplotu nižší než 37°C a porod
proběhne v samostatném pokoji. Jsem za všechny rodiče moc rád. Vím, že to nebylo snadné.

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 15, 2020

Hamáček: Nezaměstnanost neroste fatálně

Ve středu také zasedal Ústřední krizový štáb. Policejní prezident Jan Švejdar na následném brífinku uvedl, že státní policie eviduje 49 nemocných policistů a 216 v karanténě. V současné době je
také 16 pozitivních hasičů a 73 v karanténě, proti včerejšímu dnu se uzdravilo 10 hasičů, doplnil generální ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba.

Krizový štáb projednával i hospodářské dopady, potažmo nezaměstnanost. Podle jeho předsedy Hamáčka roste, ale ne fatálně. Harmonogram rozvolňování opatření zavedených kvůli šíření
nemoci pak považuje za vyvážený a opatrný. Plán podle něj umožňuje v případě nárůstu počtu lidí nakažených novým koronavirem „zatáhnout za záchrannou brzdu“.

„Myslím si, že je to velmi rozumný postup,“ řekl Hamáček. Na jednání podle něj padaly i návrhy na mnohem radikálnější uvolňování opatření. Postupné otevírání jednotlivých obchodů či
provozoven považuje ministr za zodpovědné. Hamáček je od počátku nákazy zastáncem opatrného přístupu.

Vládní plán se ovšem už od úterního zveřejnění ocitá pod připomínkami opozice i oborových zástupců. Opozice oceňuje, že kabinet předložil jízdní řád pro návrat k normálu, zástupci pravice však
postrádají detailní plán pomoci podnikatelům.

Poslanec ODS Jan Skopeček v tiskové zprávě varoval, že otevření restaurací či kadeřnictví na konci května či začátkem června bude pro řadu z nich znamenat definitivní konec. Podle senátora
Pirátů Lukáše Wagenknechta je plán uvolňování opatření pro velkou část podnikatelů diskriminační. Šéf STAN Vít Rakušan zase kritizuje z jeho pohledu opatrné otevírání škol.

Výtky k vládnímu plánu: Nekoncepčnost a pomalost

Harmonogram otevření obchodů a služeb je pak pro obchodní centra diskriminační, myslí si předseda výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček. Otevřena by měla být až v poslední vlně od
8. června. Přitom mohou podle Kubíčka velmi dobře zajistit potřebná bezpečnostní i hygienická opatření. Schválený harmonogram je podle něj odrazem naprostého nepochopení, jak centra fungují.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza zase uvedl, že otevírání obchodů a služeb je v pěti vlnách pomalé, vláda své návrhy nekonzultovala s těmi, kterých se dotýkají. Plán
kabinetu podle něj ve srovnání s postupem v sousedních zemích vypadá podivně. Podrobnější stanovisko svaz obchodu podle Prouzy vydá ve středu.
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Knižnímu trhu v Česku podle předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky stále hrozí zkáza. „Nevíme, jak knižní trh tuhle situaci přežije,“ uvedl. Ředitel skupiny Albatros
Media Václav Kadlec řekl, že plán prezentovaný vládou snižuje dosavadní velkou míru nejistoty, se kterou nakladatelé řeší, kdy a jak uvést nové knihy.

Zástupci provozovatelů sportovních a relaxačních center vítají, že vláda zveřejnila termín možného otevření jejich zařízení. V provozu by měla znovu být od 11. května, ovšem bez využití zázemí.
Upozorňují však, že pro mnoho podnikatelů v oboru jsou dva měsíce přerušení provozu na hranici krachu, nebo likvidační. V úterý to uvedla prezidentka České komory fitness Jana Havrdová a
manažer společnosti Multisport pro Českou republiku Marián Škripecký.

Otevření hotelů a restaurací podle avizovaného harmonogramu bude podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací České republiky Václava Stárka problematické. Od května budou moci otevřít
stravovací zařízení, která disponují zahrádkou, na její provoz se však vážou podle Stárka další podmínky a opatření, není tak jisté, zda je budou restaurace schopny otevřít. Podobné je to s hotely,
pro které možnost obnovit provoz v červnu prakticky znamená uzavření na tři měsíce. Stát by tedy měl přijít s jasnou podporou cestovního ruchu na další období, řekl Stárek.

Někteří postrádají plán pomoci podnikatelům

K vládnímu plánu se již vyjádřili zástupci opozičních stran i podnikatelů. Opozice oceňuje, že vláda v úterý zveřejnila, jak plánuje rozvolňovat svá opatření a s ohledem na koronavirovou epidemii
umožňovat otevření obchodů a dalších zařízení. ODS či TOP 09 však postrádají detailní plán pomoci podnikatelům.

Poslanec ODS Jan Skopeček v tiskové zprávě varoval, že otevření restaurací či kadeřnictví na konci května či začátkem června bude pro řadu z nich znamenat definitivní konec. Podle senátora
Pirátů Lukáše Wagenknechta je plán uvolňování opatření pro velkou část podnikatelů diskriminační. Šéf STAN Vít Rakušan zase kritizuje z jeho pohledu opatrné otevírání škol.

Harmonogram otevření obchodů a služeb je pak pro obchodní centra diskriminační, myslí si předseda výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček. Otevřena by měla být až v poslední vlně od
8. června. Přitom mohou podle Kubíčka velmi dobře zajistit potřebná bezpečnostní i hygienická opatření. Schválený harmonogram je podle něj odrazem naprostého nepochopení, jak centra fungují.

Na kritiku reagoval ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestr. za ANO). „Celé odizolování ekonomiky je diskriminační. Historicky zde nebyla větší diskriminace, než kterou jsme
museli udělat nejenom my, ale i všechny země světa,“ uvedl. Jedinou cestou podle něj je ale postupné uvolňování omezení. „Vždycky bude skupina těch, kteří budou později otevřeni, a kteří budou
naštváni,“ dodal.

Devatenáct letů

Ministerstvo zahraničí kvůli pandemii vypravilo devatenáct repatriačních letů a do vlasti pomohlo k návratu pěti tisícům občanů. Náklady na repatriační lety byly přes 100 milionů korun, podle šéfa
resortu Tomáše Petříčka (ČSSD) může až 75 procent této částky proplatit Evropská unie.

Další lety už Praha vypravovat nebude; na 180 Čechů, kteří se chtějí z různých zemí vrátit zpět, by mohlo najít pomoc v repatriačních letech unijních zemí, primárně těch sousedních – stejně jako
Česko nabízelo místa ve svých letadlech a k návratu pomohlo 900 občanům jiných států. Ministerstvo zahraničí nyní o této reciproční pomoci jedná.

Pochod Praha-Prčice nebude, o letních festivalech není jasno

Koronavirus se také nadále propisuje do veřejného života. Pořadatelé kvůli němu zrušili letošní pochod Praha-Prčice, který je nejmasovější tuzemskou akcí svého druhu s nejdelší nepřerušenou
tradicí. V pořadí 55. ročník se posouvá o rok na 15. května 2021.

V nejistotě pak zůstávají organizátoři letních hudebních festivalů, kterým není jasné, zda jejich konání vláda vůbec umožní – a kabinet už otevřeným dopisem požádali o jasné informace. Autoři
iniciativy nazvané Na rok zavřeno chtějí, aby ministři nejpozději do 15. května oznámili, zda bude možné pořádat v červnu až září venkovní akce s tisíci návštěvníky. Rovněž žádají, aby
představitelé státu či příslušných poradních orgánů nevydávali protichůdná vyjádření vyvolávající nejistotu.

Například pořadatelé jihočeského festivalu Mighty Sounds zvažují jeho odložení na příští rok, s variantou přesunutí termínu o rok pracují také organizátoři festivalu Masters od Rock ve Vizovicích.
Organizátoři královéhradeckého Rock for People pokračují v přípravách a vyčkávají, stejně tak Colours of Ostrava.

Lepší časy s konkrétním datem už naopak vidí Národní památkový ústav. Všech sto svých hradů, zámků a dalších objektů otevře 8. června. Správce státních památek odhaduje ztrátu do konce
května na 150 milionů korun. NPÚ má přibližně miliardovou roční státní dotaci, z velké části je ale díky vysoké návštěvnosti a oblibě pronajímání svých objektů soběstačný. Loni byly výnosy NPÚ
620 milionů korun.

Postupně se začnou omezení uvolňovat i ve sportu. Zatím se to týká hlavně profesionálů, za určitých podmínek budou moct začít trénovat v menších skupinách. Veřejnost si ale ještě počká.
Nejprve se otevřou fitness centra, veřejná sportoviště až v červnu.

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1
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DUPLICITNÍ S: Hamáček chce nouzový stav prodloužit za 30. duben, podle Babiše je třeba odborná debata ( ČT24 web - Domácí, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
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Vojtěch: ČR má pandemii pod kontrolou

Česko má i nadále pandemii koronaviru pod kontrolou, podařilo se zabránit nekontrolovanému šíření nemoci covid-19 a klíčové je, že zdravotnický systém zvládá péči o nakažené pacienty včetně
těžkých případů. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Díky tomu může stát postupně uvolňovat plošná opatření, která od poloviny března paralyzují každodenní aktivity i
ekonomiku, a zdravotnictví může začít obnovit běžnou péči o další pacienty. Efektivnější boj s nemocí má pomoci takzvaná chytrá karanténa, která má v celé zemi naplno fungovat od 1. května,
uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Důležité podle Vojtěcha bude, jak se bude epidemii vyvíjet v následujících dvou týdnech. "Nenechme se ale ukolébat," uvedl Vojtěch s tím, že o uplynulých Velikonocích se testovalo výrazně méně
než v jiné dny. Lidé o svátcích méně chodili na odběry, laboratoře ale aspoň podle něj měly čas otestovat i starší vzorky. Ministerstvo zdravotnictví chce podle Vojtěcha zhruba do dvou měsíců
ukončit centrální nákup ochranných pomůcek. Klasických roušek má nadbytek a postupně je bude distribuovat, zásoby respirátorů vystačí právě asi na dva měsíce. Poskytovatelé zdravotní péče
by si pak měli nákupy těchto pomůcek zajišťovat sami.

Prymula upozornil na to, že na onemocnění covid-19 zatím neexituje efektivní léčba ani vakcína. Zastavit nekontrolované šíření a mít epidemii pod kontrolou se podle něj dá i nadále dodržováním
protiepidemiologických opatření - tedy dodržovat od ostatních lidí dostatečný odstup, nosit roušky a dbát na zvýšenou hygienu.

Odhady: Na konci dubna bude v ČR 10.000 případů covid-19

Ke konci dubna bude podle modelu připraveného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) kumulativně asi 10.000 pozitivně diagnostikovaných případů covid-19. Seniorů mezi nimi
bude asi 25 procent. Novinářům to řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Do modelu se promítá počet neodhalených případů v populaci. Současné předpoklady počítají asi s deseti procenty, přesnější
údaje ukáže studie reprezentativního vzorku populace, jejíž výsledek bude známý podle Duška asi za dva týdny. "Vedou se spekulace, jestli jsou bezpříznakoví stejně infekční jako ti, u kterých se
příznaky projeví. Možná by to tak být nemuselo a nemoc šíří méně," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

25. Denní souhrn zpráv   
seznam | nahoru
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Denní nárůst nakažených koronavirem se drží třetí den pod stovkou

Počet vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, v Česku dál stoupá, od úterního večera přibylo 34 uzdravených, celkem jich je podle ministerstva zdravotnictví 676.
Zemřelých v nemocnicích je 163, proti úterý o dva více. Potvrzených případů nákazy je 6151. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 08:30. Denní nárůst se třetí den drží
pod stovkou. Proti předchozím dnům stoupl počet testovaných, laboratoře jich v úterý vyhodnotily 5867.

Ústřední štáb jednal o dodávkách ochranných pomůcek v květnu

Ústřední krizový štáb se zabývá tím, jak zajistit dodávku ochranných pomůcek do Česka po 5. květnu, kdy vyprší smlouvy na dodávky pomůcek ze zahraničí. Po jednání štábu to řekl jeho šéf a
ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pracovní skupina, která se dodávkami zabývá, mimo jiné mapuje české kapacity, řekl ministr. Zvažuje také, že by si některé sektory mohly ochranné pomůcky
zajišťovat samy. Do 5. května má ČR podle Hamáčka také zajištěnou leteckou přepravu pomůcek do země. Štáb se podle Hamáčka také zabýval rostoucí nezaměstnaností v Česku.
"Nezaměstnanost z logiky vývoje roste, nicméně zatím nijak fatálně," řekl. Štáb nyní řeší, jak by mohl využít lidi, kteří pracovat chtějí, například v zemědělství. "Ukazuje se, že je tam nedostatek
pracovních sil, protože v minulých letech to zajišťovali pracovníci ze zahraničí," řekl Hamáček. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se také snaží vyřešit situaci zahraničních pracovníků,
kteří v Česku žijí, ale nyní práci nemají. Štáb se snaží řešit i situaci pendlerů, kteří kvůli vládním opatřením nebo i z jiných důvodů nemohou pracovat v zahraničí. "Ministerstvo práce pro ně připraví
informační materiál, aby věděli, jaké jsou možnosti státní podpory, aby nezůstávali bez prostředků a nedostávali se do neřešitelných situací," uvedl Hamáček.

EK schválila Česku miliardovou pomoc pro malé a střední podniky

Evropská komise (EK) schválila České republice státní podporu pro malé a střední podniky, které vyrábějí zdravotnické a ochranné prostředky pro boj s koronavirem. Celková výše pomoci může
dosáhnout až jedné miliardy Kč, oznámila komise v tiskové zprávě. Česko hodlá v první fázi programu poskytnout firmám 300 milionů korun. Podpora v rámci programu českého ministerstva
průmyslu a obchodu by měla podnikům formou přímých grantů financovat až polovinu nákladů na výrobu. Brusel už schválil přes šest desítek žádostí, které přišly z většiny členských zemí.

Průzkum: Firmy hlásí snížení výroby až o 40 procent

V důsledku pandemie koronaviru hlásí firmy snížení výroby až o 40 procent. Navzdory obavám ale hromadné propouštění neplánují. Na 46 procent firem s více než 250 zaměstnanci naopak uvádí,
že se jim pracovní síly stále nedostává, nejčastěji v dopravě a zemědělství. Vyplývá to z průzkumu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, který se uskutečnil mezi stovkou
firem do konce minulého týdne a trval dva týdny. Velcí zaměstnavatelé mají podle průzkumu zájem o Čechy i cizince. Naopak největší riziko propouštění je u malých a středně velkých firem. Pro
ně je klíčová rychlost načerpání prostředků z programu Antivir (tzv. kurzarbeit). Propouštět neplánuje jen 41 procent malých a středně velkých podniků.

Inspekce: Slovně hodnotí žáky více základní školy

Slovní hodnocení vykonané práce žáků využívají při výuce na dálku spíše základní školy než střední. Na prvním stupni základních škol hodnotí slovně zhruba dvě pětiny vyučujících. Obvyklým
způsobem, jako jsou známky, tam klasifikuje děti kolem tří procent pedagogů. Vyplývá to z výsledků průzkumu České školní inspekce, které její zástupci představili novinářům.

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala by školy neměly rozdávat známky, ale spíš se soustředit na průběžnou zpětnou vazbu a poskytovat žákům informace o tom, co se jim daří
a co ne a proč. Děti by měly vědět, co mají udělat, aby se mohly dál zlepšovat, řekl. Slovní hodnocení je podle Zatloukala pro děti více motivující než známky. "Ale v případě, že je to žádoucí a
efektivní, klidně je možné známkovat jako součást zpětné vazby," dodal. Cílem by podle něj ale nemělo být celkové hodnocení na vysvědčení, nýbrž předání informace o tom, zda se žákovi práce
daří. Zástupci inspekce připomněli, že vliv na distanční vzdělávání má často domácí prostředí a rodina. Ministr školství Robert Plaga (ANO) také již dříve školám doporučil zohledňovat při výuce
časové i technické možnosti rodin. Učení na dálku by se podle něj mělo zaměřit hlavně na nejdůležitější předměty.

U pracovníků sociálních služeb platí pravidla jako u zdravotníků

Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních, kteří přišli do kontaktu s nakaženými novým koronavirem, už nebudou automaticky nastupovat do karantény. Pokud je jejich péče o klienty
nezbytná, nemají příznaky a nemoc covid-19 u nich nepotvrdí testy, zůstanou dál v práci. Nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Opatření má zabránit výpadku personálu. Podobné nařízení jako pro
pracovníky v sociálních službách platí od 21. března pro zdravotníky. Zdravotnické odbory to kritizovaly. Asociace poskytovatelů sociálních služeb naopak žádala, aby v domovech pro
seniory a dalších zařízeních platilo kvůli zajištění dostatku personálu stejné opatření jako v nemocnicích.

Soukromá divadla se po Zaorálkovi obrátila na Babiše

Majitelé soukromých pražských divadel uvádějí, že jejich jednání s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) zkrachovala a obrátili se na premiéra Andreje Babiše (ANO). Uvedla to
Frekvence 1 a ČTK to potvrdil majitel Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg. Ten s dalšími provozovateli soukromých scén o Velikonocích vyzval Zaorálka k rezignaci. Vadí jím, že z miliardy
schválené vládou na pomoc kultuře nepůjde nic do sektoru, který nepobírá dotace. Ministr kritiku odmítl a uvedl, že vláda bude diskutovat i o podpoře podnikatelů v kultuře.

Babiš podle Lichtenberga chce po divadelnících vyčíslení škod. V případě Divadla Broadway vyčíslil sumu, kterou musí za šest měsíců zaplatit na energiích, nájmu a pevných poplatcích, na skoro
šest milionů korun. Lichtenberg tvrdí, že Zaorálek likviduje segment kultury, který nepobírá dotace.

Křeček: Nikdy se nestalo, že by se podnětem ombudsman nezabýval

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček ujistil, že že se nikdy nestalo ani nestane, aby ochránce práv nezabýval doručeným podnětem. Reagoval na otevřený dopis více než 300 právních
akademiků, advokátů a studentů práva. V dopise Křečkovi mimo jiné vytýkají, že svými kroky a výroky ve funkci podlomil důvěru, že roli veřejného ochránce práv plní s vědomím vážnosti funkce.
Věc se týká Křečkova přístupu k přítomnosti otců u porodu. Vláda jí zamezila v rámci opatření proti šíření koronaviru. "Ve věci týkající se problematiky přítomnosti otců u porodu jsem již odeslal
dopis ministrovi zdravotnictví a postupně odpovídám i občanům, kteří se v této věci na mne obrátili," doplnil. Právníci Křečkovi v dopise vytýkají, že funkce ombudsmana využívá k šíření svých
dojmů.

Počet podnětů, které lidé podali k veřejnému ochránci práv kvůli opatření proti šíření nového typu koronaviru, výrazně přibylo. V polovině minulého týdne jich kancelář ombudsmana evidovala už
téměř 70. Devět z nich se týkalo zákazu přítomnosti otce u porodu. Podle mluvčí dosud nebyl žádný z nich vyřízen.

Praha slavnostně zahájila opravu spodní části Václavského náměstí

Představitelé hlavního města poklepáním základního kamene slavnostně zahájili opravu spodní části Václavského náměstí. Dělníci se na náměstí objeví ve čtvrtek, kdy začnou oplocovat
staveniště. Samotné rekonstrukční práce pak začnou v pondělí 20. dubna. Rozšířen bude prostor pro pěší na úkor automobilů a přibýt mají například pítka čí zeleň. Rekonstrukce bude stát asi 330
milionů korun a kompletně dokončena bude do prosince 2021, řekl novinářům pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). V budoucnu se promění i vzhled horní části náměstí, na kterou se podle plánů
vedení města mají vrátit tramvaje.

"Uprostřed budou jakési rekreační prostory včetně fontány. Náměstí bude převážně pro pěší. Praha získá nazpátek své nejvýznamnější náměstí," řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP
09). Na náměstí nebudou původně plánované rampy pro podzemní garáže, proti kterým protestovali obyvatelé a které se nelíbily ani magistrátu. K současnému stromořadí v budoucnu přibudou
ještě další. Na náměstí budou pouze lípy malolisté. Dnešní poklepání kamene přitom přerušila policie, a to kvůli nedovolenému shromažďování v rámci opatření proti koronaviru. Politici i novináři
se následně museli na výzvu policie rozestoupit a stát dále od sebe. Žádný další incident policie na místě neřešila.

Jarní mrazy zničily úrodu ovoce v ČR, budou každé dva roky

Letošní úrodu ovoce v Česku výrazně zdecimovalo několik vln jarních mrazů. Podle bioklimatologa Zdeňka Žaluda z vědeckého týmu projektu InterSucho modely vývoje klimatu předpokládají, že
okolo poloviny tohoto století bude běžné, že mrazy poškodí přírodu na jaře každý druhý rok, řekl ČTK. Letos v březnu a v dubnu přišlo více mrazových vln, které poškodily již kvetoucí stromy.
Nejvíce letos mráz zasáhl meruňky, zasažené je ale i další ovoce včetně nejběžnějších jablek. "Výskyt jarních mrazíků není výjimečný. Výjimečná je letos právě četnost. Vegetace také zahájila
svůj růst a vývoj o zhruba dva týdny dříve než loni," uvedl Žalud.

Uhynul jeden z pěti nosorožců převezených ze D. Králové do Rwandy

V národním parku Akagera ve středoafrické Rwandě 10. února uhynul jeden z pěti vzácných nosorožců černých, kteří tam byli loni v červnu převezeni ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad
Labem. Důvodem úhynu by mohla být porucha trávicího ústrojí. ČTK to řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců
vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost. Uhynulým je samec Manny, který se narodil v září 2011 ve Dvoře Králové. Stejskal dodal, že ostatní čtyři nosorožci jsou nadále
monitorováni a podle odborníků v parku jsou v pořádku.

Počasí

Jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C, na Šumavě kolem 10 °C.
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Středeční ráno bylo nejchladnější v tomto týdnu. Teploty spadly pod nulu, na pláních Šumavy i na minus deset. Na Rokytské slati bylo minus 12,4 stupně.
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15.04.2020 (18:54:08) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ceskenoviny.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - Ministerstvo práce má připravený plán postupného obnovení provozu sociálních služeb, které musely přestat v polovině března kvůli možnému šíření nákazy koronavirem fungovat.
Otevírání se bude řídit doporučeními epidemiologů. ČTK to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) podle svého šéfa Jiřího
Horeckého připravuje i svůj vlastní plán postupného otevírání zařízení pro postižené či seniory, který pak chce ministerstvu předat.

"Máme plán hotový. Potřebujeme ještě znát čísla za Velikonoce (počty nakažených). Postup bude záviset na těchto výsledcích a na stanovisku epidemiologů. Chceme být konzervativnější, protože
se jedná o ty nejzranitelnější (klienty)," uvedla Maláčová.

Vedení resortu dnes jednalo o situaci se zástupci organizací a zařízení, která péči potřebným poskytují. Ministryně v úterý večer uvedla, že "možná nazrál čas povolit šrouby", ale poskytovatelé
jednotlivých služeb se nejdřív musí shodnout na postupu.

Asociace poskytovatelů by mohla mít svůj návrh hotový do konce týdne. "Připravujeme svůj plán jak vracet uzavřené služby do provozu, a to i s ohledem na poptávku (od potřebných). Předáme ho
ministerstvu práce," uvedl Horecký. Doufá v to, že by si resort mohl návrhy osvojit.

Podle představ asociace by se nejdřív mohly obnovit takzvané nízkoprahové služby s prací v terénu pro postižené děti a rodiny. Komunikace s odborníky by mohla fungovat aspoň na dálku. V
případě potřeby by pak pracovníci domácnost mohli navštívit. Následovalo by otevření denních stacionářů pro handicapované děti i dospělé, a to třeba s omezeným počtem klientů. Teprve poté by
se otevřely denní stacionáře pro seniory a úplně nakonec týdenní seniorské stacionáře, a to za zpřísněných hygienických a ochranných opatření. Jednotlivé typy pomoci by začínaly znovu fungovat
v týdenních či čtrnáctidenních intervalech jako obchody a jiné provozy, přiblížil Horecký možný scénář asociace.

Lidé, kteří museli zůstat po uzavření sociálních služeb s postiženými či staršími členy domácnosti doma, mohou pobírat ošetřovné. Stát ho doplatí za dobu, než se zařízení znovu otevřou. U
zaměstnanců činí částka na den 60 procent denního základu příjmu, u živnostníků pak 424 korun. Ministryně už oznámila, že bude navrhovat zaměstnancům zvýšení ošetřovného na 80 procent
základu příjmu, a to zpětně od dubna. Zda by se mohla upravit i dávka pro osoby samostatně výdělečně činné, není zatím jasné.

Maláčová už dřív zmínila také to, že plánuje pro sociální služby mimořádné dotace. Pokrýt by měly nejspíš náklady zařízení kvůli opatřením proti šíření nákazy a možná i příplatky pro personál.
Následovat bude jednání o případné sumě s ministerstvem financí.
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DUPLICITNÍ S: Maláčová: MPSV má připravený plán otevírání sociálních služeb ( Romea.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Plán na obnovu sociálních služeb máme hotový, ale
záleží na rozhodnutí epidemiologů, říká Maláčová (IRozhlas.cz - Zprávy z domova, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );
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…86966820'zaměstnanci , netestují , my máme azyl vědomi jeho a tam se jako ne , taktady ještě já volám je potom Asociace poskytovatelů sociálních služeb co teď žádat ministerstvo
zdravotnictví ouvolnění dalších testů pro sociální služby , které pracují s 15 ohroženými skupinami , Veronika Skřivanová , ČT teď konkrétní příběh , molekulární biolog Zdeněk Paris , který
onemocnění kovy devatenáct , prodělala už se z něj vyléčil , už zase sám pomáhá testovat další nakažené do práce 30 v laboratoři se vrátil po třech týdnech nemoci a Biologické centrum
Akademie věd v Českých Budějovicích i díky němu by samozřejmě díky jeho kolegům testovat vzorky nejen zvládá z jihočeských nemocnic , ale nově také ze dvou na Vysočině 45 práce s pipetou
Zdeněk Parisi , musel na čas odložit , před měsícem se vydal na vědeckou konferenci do Španělska a dva dny po návratu se mu udělalo špatně , měl jsem zvýšenou teplotu třicet sedm sedm , v
noci jsem se hodně potil 18:08 00 a byl jsem úplně hodně unavený , zavolala proto na hygienu a zamířil na testy , výsledek pozitivní pocity byly smíšené , samozřejmě , první , co mi proběhlo
hlavou , dcerou se nebudou moct vrátit 15 bylo to , že moje partnerka s se od rodičů , že budeme nějakou dobu odloučení , dnes je druhý den zpátky v práci , opakované testy u něj potvrdili , že se
vyléčil , svým kolegům chce pomoci testovat vzorky na stejnou nemoc , kterou prodělal Biologické centrum teď zvládne asi 30 sto vzorků denně , od druhé poloviny března , kdy začalo s
testováním otestovalo zhruba tisíc lidí a odhalilo přes třicet pozitivních takové množství stíhají i díky dobrovolníkům , shání je jako ostatní laboratoře na webu laboratoře proti koronaviru tečka cz ,
snižovat kapacitu testování , proto ani přes únavu 45 lidí , neplánují , naopak uvažujeme spíš o zdvojnásobení té testovací kapacity zapojením další laboratoře , tady Biologického centra a chybět
u toho nebude se setkávám 18:09 00 ani Zdeněk Paris , pro mě je to víceméně rutinní záležitost , se kterou dennodenně a moc rád přispěl k tomu , aby , abychom tady tu nemoc porazili on si
oblek ČT České Budějovice 15 v ulici je už vás abyste se cestou , jak si vede velmi 30 poznat se navzájem , tak takto nečekaně a k údivu všech přítomných zásahem policie de facto předčasně
skončila , dnešní slavnost zahájení rekonstrukce spodní části Václavského náměstí v Praze , šlo o to , že u 45 symbolického základního kamene stavby se sešlo příliš mnoho lidí , kteří mezi sebou
, ne , udržovali bezpečnou vzdálenost , slavnost pořádal pražský magistrát , jeho mluvčí Vít Hofman , policistům , nicméně za zákrok poděkoval začínající 18:10 00 rekonstrukce Václavského
náměstí se připravovala patnáct let , v první fázi se má týkat spodní části od můstku , po Jindřišskou ulici , to by mělo být hotové do konce příštího roku pak má následovat i rekonstrukce horní
části náměstí 15 v centru hlavního města dnes obleky a nablýskaná kladívka , už v montérky , pondělí ale …

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 9

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

26. Maláčová: MPSV má připravený plán otevírání sociálních služeb   
seznam | nahoru

27. Události v regionech (Praha) (automat)   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.04.2020 (10:02:23) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Protext.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Danone a Nutricia podpořily komunity, které nejvíce pociťují dopady aktuální krize spojené se šířením viru covid-19. Na boj s nákazou v Česku věnovaly společnosti dosud více než 24.000 kusů
výrobků o celkové váze téměř sedm tun. Mléčné a rostlinné produkty i dětskou ovocnou výživu věnovaly lékařům, sestřičkám a záchranářům, na kterých se v těchto dnech všichni spoléháme.
Společnosti se také rozhodly podpořit seniory po celém Česku.

"Děláme vše proto, abychom zmobilizovali síly a nabídli řešení na složitou situaci, kterou prožíváme. Týmy ve všech zemích pracují naplno a výsledkem jsou aktivity podporující společnost v
různých oblastech. V Česku jsme se rozhodli podpořit lékaře, zdravotníky, hasiče, záchranáře a další klíčové profese, které jsou v boji s epidemií v první linii a bojují za nás za všechny.
Nesmírně si jejich práce vážíme a tato pomoc je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Myslíme i na aktuálně nejzranitelnější skupinu, a to seniory i personál, který se o ně stará," řekl Ing. Jan
Beran, Country Manager Nutricia pro Česko a Slovensko.

Firma na tuto podporu věnovala více než 24.000 kusů výrobků od Danone a Nutricie. Tato energie v podobě mléčných i rostlinných jogurtů, dezertů, nápojů, dětských ovocných výživ i
vysokoenergetických nutridrinků již byla doručena Hasičskému záchrannému sboru ČR spolu s dalšími složkami integrovaného záchranného systému, hygienické stanici a také lékařům a
zdravotníkům, kteří dnem i nocí bojují s koronavirem ve Všeobecné fakultní nemocnici, nemocnici Na Homolce, Fakultní nemocnici v Motole, nemocnici Na Bulovce, Ústřední vojenské nemocnici,
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v dalších zdravotnických zařízeních. Pomoc je určena i charitám, které podporují občany v nouzi - např. Arcidiecézní charitě Praha.

"Naši zaměstnanci jedou již týdny prakticky nonstop, řešíme jednotlivé případy nákazy a nezbytná preventivní opatření proti jejímu šíření, odpovídáme na dotazy veřejnosti. Jakoukoliv pomoc,
která podpoří naše lidi, proto velmi vítáme, je to pro nás povzbuzení," vysvětlil Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Společnost Nutricia, která je jako součást Danone a předním výrobcem dětské a klinické výživy, vyjádřila sounáležitost i seniorům, kteří jsou aktuálně nejohroženější skupinou. Několik tisíc
ovocných výživ proto darovala Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, která výrobky rozdistribuuje pracovníkům domovů seniorů a dalších sociálních zařízeních po celé naší zemi.

Společnost Danone je největším světovým výrobcem čerstvých mléčných výrobků, produktů na rostlinné bázi a světovou dvojkou v kategorii dětské výživy a balených vod. Její výrobky je možné
zakoupit na více než 120 trzích po celém světě, nabízí celosvětové značky, např. Activia, Actimel, Danette, Danio, Oikos, kostice a Fantasia, produkty na rostlinném základě ALPRO a Provamel a
široký sortiment dětské výživy značek Hami a Nutrilon. Součástí širokého portfolia Danone na Slovensku je i klinická výživa, například Nutridrink, sondový výživa atd. Danone v současnosti vlastní
nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě. Hlavním cílem Danone je přinášet zdraví prostřednictvím jídla co největšímu počtu lidí. Právě na kvalitu svých výrobků a na zdraví klade
společnost Danone dlouhodobě mimořádný důraz. Zdraví je úzce spojeno s životním prostředím a udržitelností zdrojů na celé stále více propojené planetě.

Kontakt:

V případě dotazů kontaktujte:

Katarína Palečková

External Communication Specialist CZ&SK

General Secretary CEN

Apollo Business Centrum, Prievozská 4, 821 09 Bratislava

katarina.paleckova@danone.com

www.danone.com

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020 (10:13:14) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Ministerstvo práce a sociálních věcí

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V období nouzového stavu a řešení následků pandemie koronaviru je důležité zachovat kontinuitu financování aktivit na podporu rodiny, seniorů a sociálních služeb. MPSV proto uspíšilo výplatu
dotací a příjemcům byly vyplaceny finanční prostředky z národních dotačních titulů již v březnu.Více informací v tiskové zprávě ZDE.�https://bit.ly/zrychlene-narodni-dotace-2020ADRA CZ ŽIVOT
90 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Gerontologický institut Cesta domů

SEKCE: Ministerstva

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

28. Danone a Nutricia podporují zdravotnický personál i zranitelné skupiny   
seznam | nahoru

29. V období nouzového stavu a řešení následků…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020
(10:30:01)

Tisk Asociace
poskytovatelů
sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky - Sociální služby

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR (dopis ze dne 27. 3. 2020)

Otevřít originál | Otevřít detail

Vážení a milí poskytovatelé sociálních služeb, všichni, kteří pracujete v sociálních službách, obracím se na Vás v tomto nelehkém období. V čase, kdy na nás doléhá úzkost, napětí a obavy, jak
dlouho ještě vydržíme, co se všechno stane, jaká nás čeká budoucnost. Procházíme krizí, na kterou se nikdo z nás nepřipravil, se kterou nikdo z nás nepočítal, a se kterou se učíme „za pochodu“
vyrovnat. Řešili jsme v minulosti řadu svízelných situací, nedostatek financí, nedostatek personálu, nedostatek informací, ale nikdy jsme nebyli vystaveni takovému tlaku, takovéto situaci. 

Chtěl bych vyzvat a podpořit Vás všechny, kteří pracujete v sociálních službách, abyste byli silní. 

Ředitelé, ředitelky, vrchní, staniční sestry, vedoucí a veškerý další management. Děkuji Vám za Vaše odhodlání a odevzdání, za to, že nepočítáte hodiny v práci a snažíte se najít nejlepší řešení a
balanc pro zaměstnance i uživatele. Děkuji i za riziko, které nesete. 

Pracovníci v sociálních službách, pečovatelky, pečovatelé, sociální pracovníci, zdravotní sestry a další zdravotničtí a odborní pracovníci. Jste v každodenním kontaktu s těmi nejslabšími a
nejzranitelnějšími − našimi klienty. Těmi, kteří jsou odříznuti od svých blízkých, těmi, kteří prožívají strach a obavy. Snažte se jim být druhou rodinou, a to zejména nyní, když to nejvíce potřebují.
Prosím buďte silní a vydržte. Snažte se zapomenout a alespoň na chvíli nemyslet na to, jak je Vaše práce a poslání nedoceněno společností či politiky, kteří často poukazují na segment
zdravotnictví a zcela opomíjejí oblast sociálních služeb. Děkuji Vám všem za to, že tvoříte klíčový pilíř péče a důstojného života našich nejslabších a nejkřehčích. 

Všichni ostatní pracovníci, kteří zajišťujete nezbytné provozy, jako je stravování, praní prádla, úklid, provoz, recepce, účetnictví a řadu a řadu dalších činností. Děkuji za Vaši týmovou spolupráci,
děkuji, že snášíte současný nápor, vysoké vytížení i riziko. Prosím vydržte a pomozte nám všem překonat toto těžké období. 

Vězte prosím, že se i z pozice Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR snažíme Vám co nejvíce pomoci, co nejvíce Vám ulehčit Vaši současnou situaci. Přitom si však uvědomujeme,
jak je to málo a že ten největší nápor leží na Vašich bedrech. Jsme s Vámi a maximálně se snažíme a budeme snažit být Vám co největší oporou ve Vašem těžkém údělu. 

Děkuji Vám všem za Vaše odhodlání, sílu, práci a neuvěřitelné nasazení!  

Moc rád bych zakončil toto mé sdělení a zprávu Vám konstatováním, že bude líp, ale to bych lhal. To nejhorší nás bohužel pravděpodobně ještě čeká. Prosím Vás všechny, abyste vydrželi, abyste
čerpali sílu z vědomí a pocitu sounáležitosti nás všech, abyste byli trpěliví, ochotní a velkorysí. Já osobně věřím a jsem přesvědčen, že právě tyto zkoušky nás tříbí a dělají z nás všech lepší lidi.
Prosím vydržme. V úctě k Vám všem

SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), apss (1x), jiří (1x), horecký (1x), prezident (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020
(10:30:02)

Tisk Asociace poskytovatelů
sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky - Sociální služby

Mgr. Markéta Vaculová lektorka Institutu
vzdělávání APSS ČR

Otevřít originál | Otevřít detail

K napsání dvoudílného článku na téma Etická komunikace mě dovedla praxe odborného konzultanta pro strategii podpory osob s mentální retardací a s problémovým
chováním a výuka podobných témat v rámci akreditovaných seminářů. V prvním díle se zaměříme na pravidla etické komunikace a ve druhém díle shrneme pravidla na člověka
orientované komunikace s osobami s mentální retardací.  

Etická komunikace je složená z komunikace asertivní, nenásilné, na řešení orientované a přizpůsobené komunikačním schopnostem konkrétní osoby, nedirektivní – na člověka orientované. V
nutných případech lze využít i direktivní – kontrolní přístup, který je také etický, pokud je pojmenován a pracovníci z něj umí pružně odcházet. 

Pro etickou a na člověka orientovanou komunikaci s osobami s handicapem v oblasti mentálního zdraví je nutné znát potřeby člověka, zaměřit se na jeho normalitu i silné stránky. Tento prostor by
měly rámovat nastavené hranice mezi oběma komunikačními partnery, aby nevznikal prostor pro přílišnou manipulaci, direktivu či přebírání zodpovědnosti. V rámci mapování i průběhu služby se
zaměřit na významné momenty v klientově předchozím životě, na požadavky na službu, vztahy, zmapovat, jak zvládá projevit svou vůli a sdělovat oprávněné potřeby. V rámci etické komunikace s
klientem sociální služby bychom měli myslet na to, jak komunikaci přizpůsobit osobám s diagnózou, která je v komunikaci jakkoliv omezuje. 

30. Vyjádření prezidenta APSS ČR  
seznam | nahoru

31. Etická a na člověka orientovaná komunikace s osobami s handicapem v
oblasti mentálního zdraví 1. díl  seznam | nahoru
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Obecně o komunikaci „Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe.“ (Vladimír Lvovič Levi) 

Komunikace je výměna informací a prostředek interakce mezi dvěma a více lidmi. Slovně i mimoslovně si sdělujeme nejen fakta, ale i pocity, které výměnu informací předem ovlivnily nebo se
dostavily poté, co jsme je uslyšeli. Ke každé informaci máme tendence zaujímat nějaká více či méně subjektivní stanoviska ovlivněná jak komunitou, kde žijeme, tak i naší osobností. U
komunikace má významnější postavení neverbální komunikace, dle různých autorů až z 60−80 % oproti verbální komunikaci. Mezistupeň mezi slovní a tělesnou komunikací je paralingvistika, a tón
hlasu (určitého sdělení) má v etické komunikaci velký význam. Při diskuzi dvou komunikantů hraje roli také to, zda je více rozumový, nebo naopak pocitový typ, výše IQ, a hlavně EQ, pohlaví, věk,
národnost a přítomnost diagnózy (např. schizofrenie, demence, mentální retardace aj.). V neposlední řadě lidskou komunikaci ovlivňuje také výchova (přejímáme nejen určitý komunikační styl, ale
bohužel i zlozvyky, např. předsudky), charakter a osobnost člověka (míra vztahovačnosti, domněnek aj.). Např.: Tomáše bolí hlava a sděluje „Vyvětrám, ano?“ a Jana, nespokojená s tím, jak
uvařila, si utvoří domněnku: „Jako že to tady smrdí? Tak to jídlo nejez.“ 

Práce s emocemi v etické komunikaci 

„Nevyjádřené emoce nikdy nezemřou. Jsou pohřbeny zaživa a vyjdou na povrch později ošklivějšími způsoby.“ (Sigmund Freud) 

Etické je emoce klientů vnímat, nebagatelizovat, a pokud je to pro klienta přínosné, tak na ně i reagovat. Emoce mají vliv na chování, afekty brání efektivní domluvě. Nutné je být si vědom toho, jak
a které prožitky ovlivní i pracovníkovo chování. Emoce vychází z mozkového kmene a limbického systému, ovlivňují naše ego (pojetí já a s tím spojené předsudky, domněnky, míru vztahovačnosti)
a stresové reakce (boj nebo útěk), tzn. tendence k agresi, manipulaci či pasivitě v zátěžových situacích. Stresové reakce, které emoce provází, pak doplní osobnost člověka a jeho komunikační
zlozvyky a Molotovův koktejl je hotov. Aby nevybuchl, potřebuje náš komunikační partner, abychom s jeho emocemi pracovali a v ideálním případě je zklidnili. Je-li pracovník nebo klient pod vlivem
emoce nebo dokonce v afektu, je narušeno rozumové pojetí situace. Až emoce odezní a vlády se ujme neocortex – naše kognice −, lze pokračovat v rozhovoru. 

Pro nehodnocení emocí pomáhá trojúhelník − empatie, akceptace, kongruence. U emocí neposuzujeme, zda jsou vhodné, špatné, dobré, zlé, ale akceptujeme, že je konkrétní člověk má. Pomocí
kongruence jsme v souladu s klientem / kolegou a jeho emocemi (popř. se svými emocemi). Empatie pomáhá hledat potřeby či situace, které k emoci (agrese, pláč, úzkost, vztek, strach, smutek,
uražení) vedly a které ji pomohou vyřešit. V rámci etické komunikace v emočních situacích pomáhá jedna z technik aktivního naslouchání, a to je zrcadlení a parafráze. „Trápí vás, že se s vámi
nebaví“, „Štve vás, že na vás máme málo času, představovala jste si to jinak?“ Příklady etické komunikace v emočně vypjaté situaci 

Klient na pracovníka v sociálních službách zakřičí: „Okamžitě mi vyměňte pití.“ Pracovnice si způsob požadavku nebere osobně, nepoučuje klienta, jak by se měl chovat a jak ji žádat. Neříká
„Pane Nováku, mohl jste požádat slušně, my se k vám také chováme hezky“, ale vymění pití a doptá se, zda potřebuje ještě něco jiného. 

Dalším příkladem komplexnosti emocí je situace, kdy klientka pravou emoci (smutek, že nepřišla rodina) maskuje za jiný, často vykonstruovaný problém (mám mokrou plenu nebo drobky v lůžku).
Její zakázkou ale je ventilovat frustraci a bezmoc, proto pečovatelce sděluje: „Už od oběda mi nikdo ani lůžko nenarovná, drobky nevymete, a taky jsem určitě mokrá.“ Pracovník může reagovat
„ale vždyť jsem tu před půl hodinou byl a nic jste nepotřebovala“, nebo se vcítí do klientky, vnímá zvlhlé oči a chvějící se ruce. Využije znalost klientky, přemýšlí, co se dělo předtím, vcítí se do
situace a empaticky reaguje na potřeby: „Čekala jste, že vám vnuk přinese ty nové kamaše a on nepřišel.“ Klientka sděluje: „No a ani mi v telefonu neřekl, kdy to hodlá donést.“ Pracovník
parafrázuje: „A to vás trápí, to že nepřišel.“ Klientka začíná poplakávat, pracovník ji drží za předloktí a po chvilce klientka pokračuje: „No, nepřišel, ale co ty kamaše? Já už mám jen dvoje a navíc
už nemám žádná pitíčka, cigarety ani kafe. To měl taky přinést.“ Pracovník zvažuje, zda ještě reagovat na emoce lítosti, nebo už spíše potřeby klientky. Volí potřeby a ptá se: „Chtěla byste, aby
vám zítra zašli nakoupit?“ Vhodné také je i nadále vnímat, zda se znovu nevrací psychická nepohoda, a dle toho reagovat. 

Etika v kontrole i pomoci „Jaké vztahy máme k sobě, takové vztahy máme k druhým.“ (Ivan Úlehla) 

Ivan Úlehla v knize Umění pomáhat popisuje, co ovlivňuje etiku profesionální práce. Etiku není možné vymezit nějakým kodexem, protože se do profesionální práce promítá celý pracovníkův
přístup k životu a lidem. Postoje, zda jsou lidé dobří a vstřícní, nebo se pohybují na hraně s pravidly a zneužívají druhé, se projeví ve stylu práce. Dle Úlehly stojí pracovník v pozici prostředníka
mezi potřebami klientů a potřebami společnosti. Ve vztahu stojí na straně mocnějšího – na straně zákona a státu, což jej zavazuje k dodržování norem. Jiní autoři, následovníci C. R. Rogerse, na
tuto situaci nahlížejí jinak a v rámci na člověka orientovaného přístupu jim jde o partnerský přístup. Ten se současným zachováním zákona a pravidel konkrétní sociální služby akceptuje klientův
pohled na normy, jeho normalitu ovlivněnou např. diagnózou nebo nepříznivou sociální situací. Normy společnosti se dle Rogersovců dají prosazovat i nedirektivním přístupem. 

Rozdíl mezi direktivou – kontrolou − a nedirektivním – pomocným přístupem je v tom, čímu přání dám přednost. Zda společnosti, někoho jiného, mým domnělým normám, nebo potřebě/přání
klienta. Když kontroluji, pak si klienta beru na starost, zaměřuji se na jeho neschopnost, NEmoc, řeším za něj, podnikám kroky, přijímám různá (kontrolní) opatření a nedochází k zplnomocňování
klienta. Pokud pomáhám, pak nabízím spolupráci na řešení situace, tzn., že se zaměřuji na klientovy silné stránky, pomáhám mu mít moc nad svým životem, motivuji ho k vědomí vlastní
odpovědnosti, zaměřuji se na klientovy silné stránky atd. V rámci etického přístupu a komunikace na poli pomoci a kontroly má pracovník k dispozici osm profesionálních způsobů práce. V rámci
kontroly pracovník s klientem vyjasňuje (zbavím tě problémů, chci ti dát lepší šance), přesvědčuje (chci tě motivovat /spíše externí stimulace/), pečuje (musím to udělat za tebe) a dohlíží (nemohu
to nechat je na tobě). Pomocný přístup s klientem dojedná, zda potřebuje poradenství (pomozte mi lépe využít mých možností), terapii (pomozte mi zbavit se mých potíží, potřebuji sdílení, nácvik
aj.), doprovázení (pomozte mi to „správně“ zvládnout, vyřešit) nebo vzdělávání (pomozte mi rozšířit mé možnosti, umět to, abych to udělal sám). 

Co to tedy v etické komunikaci znamená? Pracovník se musí umět pohybovat mezi pomocí a kontrolou dle cílové skupiny, z osmi profesionálních způsobů práce vybírá dle zakázky klienta ty, které
budou užitečné a vzájemně odsouhlasené. Pokud pracuje s klientem nedobrovolným nebo v odporu, je transparentní, pojmenovává situaci i emoci klienta a z kontroly odchází, jakmile je to možné.
Kontrolní přístup je etický, pokud pracovník nehodnotí nebo dokonce nekritizuje život klienta, ale nabízí zpětnou vazbu. Nedává klientovi nevyžádané rady, a pokud je potřeba poskytnout
intervenci, např. dohledu, dává si pozor, aby omylem klienta nemanipuloval ke konkrétnímu stylu řešení (pokud není jediný možný). 

Příklady etické komunikace v rámci kontroly a pomoci 

Situace v sociálně aktivizační službě (klientkou je matka, která na základě OSPOD musí spolupracovat se SAS z důvodu zanedbávání péče o dítě a absence ve škole): Nevhodně: „Kvůli tomu, že
selháváte v dohledu nad docházkou syna, s námi musíte spolupracovat“; „Měla byste být ráda, že s vámi opakovaně pracujeme, i když nám neříkáte pravdu“; „Musíte si začít nařizovat budík a
včas posílat syna do školy a chystat mu svačiny“. Vhodněji: „Jak rozumíte tomu, proč tady jste? Proč si myslíte, že vás sem OSPOD poslal?“; „V čem je pro vás spolupráce s námi obtížná? Co
nejdůležitějšího by bylo potřeba vyřešit, abyste s námi už nemusela spolupracovat?“; „Kterou věc budeme řešit jako první? Napadá vás, co by vám pomohlo vypravit syna do školy? … Ne? … A co
vše jste už zkusila? … Klient vyjmenovává … „Napadá nás, že byste mohla ještě zkusit tyto možnosti (…).“ 

Situace v chráněném bydlení (klient s lehkou mentální retardací si rád dá pivo, ale potíže v bydlení nedělá): Nevhodně: „Pane Karle, tím pitím děláte naší službě ostudu, nevím, jestli s námi příště
pojedete“ (kritika, poukazuje se na problém, definovaný pracovníky, ale chybí návrh řešení). Vhodněji: Pan Karel pití piva nevnímá jako problém, ale pracovníci ano (z důvodů zvyšování
konzumace a nedostatku financí na jiné věci), a proto je 

pan Karel tzv. nedobrovolný klient. Pracovníci mu proto navrhují možná řešení: „Pane Karle, pojďme se domluvit, že si příště vezmete peníze jen na 2 piva.“Situace v osobní asistenci (muž 40 let s
kvadruparézou po cévní mozkové příhodě, má bolesti při pohybu, nedokáže si pomoct): Nevhodně: „Umyji vás na lůžku.“ Vhodněji: „Chcete se umýt v nafukovací vaně na lůžku, nebo ve sprše?“ 

Situace v chráněném bydlení (klientka se střední mentální retardací bere věci spolubydlící a po edukaci občas věci rozbíjí): Nevhodně: „Paní Evo, běžte hned vrátit ten šampon Janě, slušné dámy
nikomu nic neberou.“ Vhodněji: „Chcete ten sprchový gel Janě vrátit sama, nebo tam zajdeme spolu?“ (prostá volba řešení situace, bez moralizování, zabránila situacím, kdy pak klientka rozbíjela
věci. Rozbíjení následovalo vždy po poučování, přičemž četnost zcizování nemizela. Při volbě způsobu, jak věc vrátit s vynecháním komentářů, že něco zcizuje, klientka bez potíží věc vrátila a nic
nerozbíjela. 

Shoda mezi kontrolními i partnerskými směry panuje v tom, že pracovník bývá v podpoře, pomoci a péči o klienta profesně angažován a nemůže odložit své prožívání. Jeho prožívání a vztah ke
klientům dle Úlehly ovlivňují jednak vztahy mezi kolegy navzájem, a také jeho vztah k sobě. Pro uvědomění si, jak emoce a postoje ovlivňují profesionalitu na poli metod sociální práce, je nutná
sebereflexe. K sebereflexi může pomoct supervize, dobrá praxe v organizaci, případové porady a práce týmu na funkčních pracovních postupech a etickém kodexu. Otázky moci, morálky, míry
vztahovačnosti, předsudků, domněnek, hodnocení aj. komunikačních nešvarů vstupují do hry ještě před studiem oboru a dlouho před tím, než se pracovník s klientem setká. A proto k osobní etice
pracovníka může napomoct také sebezkušenostní nebo terapeutický aj. komunikační výcvik. A jak říká Úlehla, „je otázkou etiky zabývat se i potřebami, které v sobě pracovník nese“, a je také
žádoucí, aby si pracovník s pomocí (kolegy, odborníka) stále odpovídal na otázku, proč postupuje v řešení nepříznivé sociální situace klienta právě takto. (Úlehla, 115) 

Etický kodex jako vodítko  etické komunikace 

„Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.“ (Albert Schweitzer) 
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Dle Etického kodexu sociálních pracovníků APSS ČR se etická zodpovědnost ke klientovi sociální služby projevuje mj. akceptací rozhodnutí klienta o riziku; podporuje klienta k vědomí vlastní
odpovědnosti; jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klienta; zaměřuje se na klientovy silné stránky a podporuje jej při řešení dalších sfér jeho života; podporuje, posilňuje a zmocňuje
klienta k vlastní zodpovědnosti a usiluje o dosažení co největší míry jeho autonomie a participace na rozhodování; jedná s klientem bezúhonně, s účastí, respektem, vytváří s ním vztah založený na
důvěře. Etická zodpovědnost ke kolegům v sociální práci se projevuje mj. respektováním znalostí a zkušeností kolegů; respektem k rozdílům v názorech, zapojením se do diskuzí a podporou
kolektivní diskuze; sdělováním zpětné vazby či kritiky vhodným způsobem. 

V přístupu ke kolegům i klientům je v Etickém kodexu vidět především partnerský a respektující přístup. Co to v etické komunikaci znamená? Partnerský a respektující přístup je rovnocenný
přístup, což znamená především opustit mocenský a „vědoucí“ přístup. Tím ovšem není myšleno, že by si klienti nebo týmy kolegů mohli dělat, co chtějí. V rámci partnerského přístupu je důležité
vymezení hranic pro žádoucí a nežádoucí chování v rámci konkrétní sociální služby. Pracovník není klientovi nadřazen, ale stojí na stejné úrovni. Oba si navzájem naslouchají, sdělují své potřeby (a
pravidla služby) a domlouvají se na vzájemné spolupráci. Respektující přístup znamená vzdát se všech mocenských prostředků v komunikaci, jako je hodnocení, moralizování, přikazování,
vyhrožování, vyčítání a obviňování. Je to komunikace bez zvyšování hlasu (křiku), kritizování, zesměšňování, trestání, odměňování atd. Téma odměn je navíc v sociálních službách sporné, zvláště
je-li odměna majetek či běžná potřeba klienta, proto se jako odměna využije pozitivní zpětná vazba. Oceňovat ale konkrétně, nesdělit jen „jste šikovný“, ale spíše říct „krásně jste si srovnala ta
trička ve skříni“. 

Tři složky na člověka  orientované komunikace a techniky aktivního  naslouchání 

„Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?“ (Carl Rogers) 

Vysoce etický − na osobu orientovaný přístup − vzešel od amerického humanistického psychologa Carla R. Rogerse, který je zakladatelem psychoterapeutického přístupu orientovaného na klienta.
Rogers byl přesvědčen, že změny pracovník dosáhne nejlépe tehdy, když se mu podaří porozumět pohledu na svět ze strany klienta. Klienta často Rogers přirovnával k trávě pod betonem, která si
cestičku k životu najde, pokud na ni zasvítí slunce. Slunce, vodu a další potřebné pro život a změnu si můžeme představit jako empatii, akceptaci a kongruenci. Důležité jsou pro vztahový
trojúhelník, na jehož vrcholu je empatie a po stranách akceptace a kongruence. Respektující přístup a partnerská spolupráce znamená, že jsou zabezpečeny minimálně 2 strany trojúhelníku. Při
empatii se snažíme vcítit se a porozumět tomu, co druhý člověk pozoruje či o čem přemýšlí, co cítí, co potřebuje a co si přeje. V praxi to může znamenat, že chování osoby s postižením má nějaký
skrytý význam, kterému třeba nerozumíme, ale snažíme se na to přijít, např. mapováním. 

Akceptace (popř. dokonce bezpodmínečné pozitivní přijetí) 

Akceptace člověka znamená přijetí člověka takového, jaký je, s jeho pocity, myšlenkami, postoji, chováním, jako hodnotnou lidskou bytost. Přijetí, aniž abychom ho hodnotili, škatulkovali a
posuzovali. Součástí bezpodmínečného přijímání je naučit se vnímat bez hodnocení, ale když druhý člověk vycítí, že nám může důvěřovat, že ho neodsoudíme, bude ochotný otevřít i dlouho
skrývaná témata svého života. Všimněte si rozdílu mezi následujícími větami. „Paní Mastná je nešika.“ (hodnotím člověka), nebo „Paní Mastné již po třetí vypadl hrnek z ruky.“ (popisuji situaci).
Opravdovost (kongruence) je takový postoj pracovníka, kdy se neschovává za profesní masku a je ve vztahu sám za sebe. Je v dobrém kontaktu sám se sebou, se svými potřebami, emocemi,
přáními (je empatický sám k sobě). Tento dobrý sebekontakt se projevuje ve vztahu i v komunikaci s klientem. Opravdovost pomáhá se sebereflexí, uvědoměním si případného protipřenosu (kdy
např. víme, proč nám něčím určitý klient vadí, a umíme s tím pracovat). Díky kongruenci lze dávat klientům nejen pozitivní, ale i negativní zpětnou vazbu, ovšem jen vhodným způsobem, např.
pomocí JÁ POCITU. Neříkat: „Proč zase nadáváte, co vám přelítlo přes nos“, ale říct: „Mrzí mě, že na mě křičíte, ale vidím, že vám to pomáhá.“ 

Etická komunikace předpokládá, že klienty vnímáme, tzn., že v praxi využíváme aktivní, nikoli filtrované či hodnotící naslouchání. Aktivní naslouchání zahrnuje techniky mimoslovní (být ve výšce
klienta, sednout si, přikyvovat, udržovat oční kontakt − stav zornic, délka pohledů −, polohu těla nasměrovat ke klientovi, dodržovat intimní zónu, používat vhodnou gestikulaci, tedy vyvarovat se
panovačných gest, např. ruce v bok, zvednutý ukazovák, zakomponovat i doteky v oblasti hřbetu ruky, předloktí, ramene) a techniky slovní (povzbuzování, objasňování, zrcadlení, parafráze,
otevřené otázky, shrnování atd.). Cílem parafráze je ukázat mluvčímu, že mu nasloucháme a rozumíme, anebo si ověřit, zda jeho slova správně chápeme tím, že přeformulujeme jeho sdělená
slova. Parafráze v praxi − sdělení klienta (a v závorce parafráze pracovníka): Chci, aby na mě neřval a choval se slušně (Je pro vás důležité, jak se k vám lidé chovají); Chci, abys mě nechal volně
dýchat (Potřebujete více prostoru?); Mám právo mít děti u sebe (Je pro vás důležité podílet se na výchově dětí). Zrcadlení znamená, že se snažíme vyjádřit základní pocity a potřeby mluvčího:
„Zřejmě přemýšlíte, jak lépe popsat celou situaci, můžeme si to říci nahlas?“; „Vidím, že je to pro tebe pořád hodně citlivé“; „Ještě tě to štve, že jo.“ 

Etická komunikace jako základ kvalitní sociální práce s osobami s handicapem v oblasti mentálního zdraví 

Etický přístup v práci s člověkem s mentální retardací neuplatňujeme pouze v komunikaci, ale v celém procesu podpory, pomoci a péče o tyto osoby. V komunikaci s uživateli, kteří mají určité
omezení rozumových schopností (demence, mentální postižení), je důležité vycházet z předpokladu, že každé jejich chování má nějaký význam (skrytá zakázka). Slovní a především mimoslovní
komunikace je zprávou o situaci nebo pocitech klienta. Úkolem pracovníka je pomocí empatie a znalostí o klientovi zjistit, co klient potřebuje nebo o co mu jde, a nabídnout uživateli praktickou
podporu při sdílení jeho pocitů nebo při řešení situace. V rámci spolupráce pracovat hlavně s tím, co funguje, a to posilovat. V zátěžových situacích nehodnotit (křičela jsi na…), ale popisovat situaci
nebo se doptávat (slyšeli jsme hluk, co se stalo?). Základem této spolupráce je respektující postoj pracovníka, zaměření se na silné stránky a normalitu klienta, uznání uživatele jako plnohodnotné
bytosti, což je základ na člověka orientovaného přístupu. U lidí s mentální retardací komunikaci přizpůsobujeme jednak stupni retardace, ale především míře jejich porozumění. U člověka s lehkou
mentální retardací se můžeme na pocity, situace i řešení ptát běžným způsobem: „Soni, když ti něco připomínám, tak vidím, že ti to vadí. Jak ti mám říct, že je potřeba umýt nádobí, aby ti to
nevadilo?“, a teprve při nepochopení komunikaci zjednodušit. 

A jak na to, bude rozvedeno v příštím čísle. 
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■ MOTSCHNIG, Renate. NYKL, Ladislav. Komunikace zaměřená na člověka, rozumět sobě i druhým. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 97880-247-3612-9. 

■ ROSENBERG, B., Marshall. Nenásilná komunikace. 4.vyd. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1079-5. 

■ ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. 3.vyd. Praha: Slon, 2009. ISBN 978-80-86429-36-6. 

■ NYKL, Ladislav. Carl Ransom Rogers a jeho teorie, přístup zaměřený na člověka. 1.vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4055-3. 

Weby: ■ Etický kodex ■ http://www.apsscr.cz/ckfinder/userfiles/files/ Etick%C3%BD%20kodex_Profesn%C3%AD%20 svaz_verII.pdf 

Etická komunikace předpokládá, že klienty vnímáme, tzn., že v praxi využíváme aktivní, a ne filtrované či hodnotící naslouchání.
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (2x)
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020
(10:30:01)

Tisk Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky -
Sociální služby

Mgr. Veronika Hotová,
šéfredaktorka

Otevřít originál | Otevřít detail

Milí čtenáři, 

v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb pracuji již šestým rokem, a to nejen jako šéfredaktorka obou našich časopisů. Ani ve snu by mě nenapadlo, během jaké situace budu odcházet za
mateřskými povinnostmi (ale nedá se s tím samozřejmě nic dělat). Dubnové číslo Sociálních služeb je na delší dobu mým posledním, o budoucnost časopisu však obavy vůbec nemám, protože
nová šéfredaktorka Ing. Petra Cibulková bude skvělou náhradou. Z pozice tvůrce se tak přesunu do té vaší, tedy čtenářské, a nové číslo budu očekávat každý měsíc ve své schránce. I na tuto
svou roli se vlastně těším. Nebudu se však nijak zásadně loučit, ostatně jak mi každá maminka říká, roky strávené doma s dětmi utečou jako voda a ani se nenaděju a budu se do práce vracet. 

Vím, že je pro vás současná situace v době koronavirové nesmírně složitá. Veřejnost i vládní představitelé si vaší práce nedostatečně všímají (i když se tato situace konečně zlepšuje), přitom jste
to vy, kdo na sobě nese obrovskou tíhu udržet nejzranitelnější skupinu obyvatel v bezpečí, a navíc to není práce na pouhé dny. Ačkoliv se APSS snaží vám pomoci, jak nejlépe umí, ta největší
odpovědnost leží a vždy bude ležet na vás, poskytovatelích sociálních služeb. Když jsem do Asociace přišla, o sociálních službách jsem zdaleka neměla dostatečné znalosti v potřebném širokém
spektru (všechno jsem se učila za pochodu). Stejně tak si lidé, kteří sociální služby nikdy nepotřebovali, neuvědomují, jak důležité jsou. Nedá se s tím asi mnoho dělat. Snad jen na to neustále
upozorňovat, zveřejňovat příklady dobré praxe, zapojovat se do veřejného dění. Věřím, že současná situace přispěje alespoň maličko tím, že upozorní na to, jakou práci sociální služby odvádějí. 

Děkujeme vám. Děkuji vám.

SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (22:30:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT1 - Události v regionech (Praha) Události v regionech - Praha

Otevřít originál | Otevřít detail

Moderátor:
"Zaměstnanci domovů pro seniory a dalších ústavů sociální péče jsou nově průběžně a plošně testovaní na případnou nákazu koronavirem; tomu jsme se věnovali už včera. Nařízení Ministerstva
zdravotnictví se ale nevztahuje na pracovníky terénních služeb. Přitom i ti se taky v tyto dny o starší nemocné a jinak ohrožené lidi soustavně starají a přicházejí s nimi běžně do kontaktu.
Například jen na Pardubicku jich takto denně navštíví kolem šesti set."

Redaktorka:
"Středeční dopoledne. Veronika Pilcová spěchá za dalším klientem domácí hospicové péče. Ještě před domem si musí nasadit plášť, rukavice i ochranný štít. Chránit teď musí nejenom sebe, ale
jak sama říká, hlavně své klienty a jejich blízké."

Veronika Pilcová, staniční sestra domácího hospice:
"Rouška asi úplně všechno nespasí, stejně jako respirátor. Ale máme to maximum, který v tuto chvíli prostě jde, a tak to musíme přijmout a s tím fungovat."

Redaktorka:
"Stejně jako ona v Charitě pracuje dalších sto dvacet terénních pracovníků. Ti denně navštíví kolem šesti stovek domácností na Pardubicku."

Marie Hubálková, ředitelka, Oblastní charita Pardubice:
"Zdravotní sestra udělá kolem patnácti návštěv denně. Kdyby ta byla pozitivní, tak ta nákaza se šíří daleko rychlej."

Redaktorka:
"Plošné testování pro terénní služby přesto ministerstvo nenařídilo."

Marie Hubálková, ředitelka, Oblastní charita Pardubice:
"Nám hrozí největší nebezpečí, že se dostane pacient z nemocnice pozitivní do domácí péče a tam by se mohla vopravdu velmi rychle rozšířit nákaza."

Redaktorka:
"Pardubický kraj chce teď proto uvolnit téměř sedm tisíc rychlotestů pro terénní pracovníky v sociálních službách. Jde ale spíš o výjimku. Třeba v sousedním Královéhradeckém kraji se zatím tito

32. EDITORIAL  
seznam | nahoru

33. Plošné testování v sociálních službách   
seznam | nahoru
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zaměstnanci netestují."

Anna Maclová, ředitelka, Diecézní katolická charita Hradec Králové:
"My máme tady ještě azylový domy, jo, a tam se jako netestuje. Já právě volám i po tom."

Redaktorka:
"Asociace poskytovatelů sociálních služeb chce teď žádat Ministerstvo zdravotnictví o uvolnění dalších testů – pro sociální služby, které pracují s ohroženými skupinami. Veronika Skřivanová,
Česká televize."

SEKCE: Zpravodajství MODERATOR: Bohumil Klepetko
EDITOR: Veronika Skřivanová

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020 (15:16:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Pardubicednes.cz - Články Daniela Stráníková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

PŘELOUČ - Důsledky současné koronavirové pandemie nemusí být jen negativní. O tom se mohli přesvědčit také v Domově u fontány, kde zajišťují péči seniorům a lidem s
onemocněním demence. I když nyní zažívají velmi náročné chvíle, mají zde v poslední době také důvody k radosti. Ty pramení z projevů solidarity a sounáležitosti, které různými
způsoby vyjadřují zaměstnanci, lidé z řad veřejnosti, firmy i město Přelouč, kde se Domov u fontány nachází.

"Již několik týdnů pracujeme ze všech sil - fyzických i psychických - abychom zajistili bezpečný život pro naše klienty. Je to opravdu těžká doba a velká zkouška pro nás všechny," podělila se o
své silné emoce ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová a dodala: "když Vám v takové chvíli někdo nezištně podá pomocnou ruku, aniž byste si o ni museli říct, cítíte velkou vděčnost."

Na ředitelku Domova u fontány se v posledních týdnech začali obracet lidé i firmy, aby nabídli svou pomoc. Jednalo se např. o roušky, dezinfekci či ochranné štíty, které pomáhají zajistit
bezpečnější prostředí pro klienty i zaměstnance. Domovu se dostalo i darů, které byly potěchou snad pro všechny jejich smysly - lahodné čaje, kvalitní káva, sladké laskominy nebo nádherné a
krásně voňavé květiny. 

"Jak se říká - v nouzi poznáš přítele. A my díky současné krizi vidíme, kolik lidí je s námi. Jestli mohu, ráda bych jim touto cestou poděkovala - jste opravdu úžasní, díky Vaší pomoci víme, že v tom
nejsme sami, a to je pocit, který nám pomáhá jít dál," řekla již s lehkým úsměvem ředitelka Domova. To potvrzuje i facebooková stránka Domova, kde se pravidelně objevují poděkování mnoha
lidem i firmám za obdržené dary.

Velkým benefitem Domova u fontány, kde pečují o více jak 150 klientů, je stálý zdravotnický personál, který je přítomný 24 hodin denně. I díky jejich bedlivé péči se daří klienty před novým typem
koronaviru ochránit. "Velmi důsledně monitorujeme zdravotní stav našich klientů. V případě, že se u některého z nich objeví typické příznaky pro onemocnění koronavirem, okamžitě kontaktujeme
Krajsou hygienickou stanici, která zajistí potřebné stěry a do 48 hodin nám sdělí výsledek. Do té doby dodržujeme karanténu u klienta i u jeho spolubydlícího. Plošné testování na COVID 19 se
provádí pouze u zaměstnanců. S lehkou nadsázkou mohu říci, že slovo "NEGATIVNÍ" je pro nás v tomto okamžiku velmi POZITIVNÍ - dalo by se říci, že má cenu zlata," podělila se s námi na závěr
vedoucí úseku péče o klienta Jaroslava Šimková.

Domov u fontány je držitelem mnoha významných ocenění. Tím nejnovějším je certifikát paliativního přístupu v sociálních službách. Dále patří mezi držitele certifikátu Vážka?, který uděluje Česká
alzheimerovská společnost za poskytování kvalitní péče osobám s demencí. Od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR obdržel Domov u fontány certifikát Značka kvality s pěti
hvězdami, což je největší možné ocenění potvrzující vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Od roku 2015 je držitelem certifikátu Garance péče o ránu. Domov u fontány je příspěvkovou organizací
Pardubického kraje, ve kterém poskytují pobytové služby seniorům a osobám s onemocněním demence. Od roku 2016 mohou pečující rodiny využít také odlehčovací službu.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

DUPLICITNÍ S: Domov u fontány zatím odolává - i díky solidaritě lidí z okolí ( Preloucdnes.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (06:49:14) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 web - Domácí her

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Celkový počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 6141, v úterý přibylo 82 nakažených. Již třetí den tak přibývá méně než sto nemocných za den. Ke konci dubna bude
podle modelu připraveného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) kumulativně asi 10 tisíc pozitivně diagnostikovaných případů. Dál se počítá s tím, že seniorů mezi nimi bude
asi 25 procent.

Podařilo se zabránit nekontrolovanému šíření nemoci COVID-19, zdravotnický systém zvládá péči o nakažené včetně těžkých případů, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Díky
tomu může stát v následujících týdnech postupně uvolňovat část restriktivních omezení, zdravotnictví může začít obnovovat běžnou ambulantní i lůžkovou péči a dosud odkládané operační
zákroky. Důležité ale podle Vojtěcha bude, jak se bude epidemii vyvíjet v následujících dvou týdnech.

Nenechme se ukolébat

Ani o Velikonocích pak nedocházelo podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky k nekontrolovanému šíření nemoci COVID-19. Přesná data se ve statistice případů projeví zřejmě za týden.
„Nenechme se ale ukolébat,“ uvedl Vojtěch s tím, že o uplynulých svátcích se testovalo výrazně méně než v jiné dny.

Prymula upozornil na to, že na onemocnění COVID-19 zatím neexistuje efektivní léčba ani vakcína. Zastavit nekontrolované šíření a mít epidemii pod kontrolou se podle něj dá i nadále
dodržováním protiepidemiologických opatření - tedy dodržovat od ostatních lidí dostatečný odstup, nosit roušky a dbát na zvýšenou hygienu.

34. Domov u fontány zatím odolává - i díky solidaritě lidí z okolí   
seznam | nahoru

35. Vláda zvolila rozumný postup pro uvolňování opatření, míní Hamáček   
seznam | nahoru
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Chytrá karanténa má za pomoci moderních technologií, například údajů z mobilních telefonů, umožnit urychlené zjišťování potenciálně nakažených koronavirem. Po nynějším testovacím provozu v
několika krajích se má v celé zemi naostro rozjet podle Prymuly od května. Systém podle odborníků nahradí postupně rušená plošná restriktivní opatření.

Dosavadní omezení pohybu a sdružování se na veřejnosti bude platit do ukončení nouzového stavu, doplnil Vojtěch. Ten platí zatím do konce dubna. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD)
se vláda žádosti o prodloužení nouzového stavu nevyhne.

Nezaměstnanost neroste fatálně

Ve středu také zasedal Ústřední krizový štáb. Ten se mimo jiné zabýval současnou mírou nezaměstnanosti v Česku. Podle Hamáčka nezaměstnanost roste, ale ne fatálně. „Snažíme se nabízet
práci v zemědělství těm, kteří práci hledají,“ řekl.

Harmonogram rozvolňování opatření zavedených kvůli šíření nemoci je pak podle Hamáčka vyvážený a opatrný. Plán podle něj umožňuje v případě nárůstu počtu lidí nakažených novým
koronavirem „zatáhnout za záchrannou brzdu“.

„Myslím si, že je to velmi rozumný postup,“ řekl Hamáček. Na jednání podle něj padaly i návrhy na mnohem radikálnější uvolňování opatření. Postupné otevírání jednotlivých obchodů či
provozoven považuje ministr za zodpovědné. Hamáček je od počátku nákazy zastáncem opatrného přístupu.

Krizový štáb dále vytvořil speciální pracovní skupinu, která má řešit situaci na hranicích. Jejím cílem je průběžně vyhodnocovat adekvátnost opatření.

Policejní prezident Jan Švejdar pak na brífinku po jednání štábu uvedl, že státní policie eviduje 49 nemocných policistů a 216 v karanténě. V současné době je také 16 pozitivních hasičů a 73 v
karanténě, proti včerejšímu dnu se uzdravilo 10 hasičů, doplnil generální ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba.

U pracovníků sociálních služeb platí pravidla jako u zdravotníků

Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních, kteří přišli do kontaktu s nakaženými novým koronavirem, už nebudou automaticky nastupovat do karantény. Pokud je jejich péče o klienty
nezbytná, nemají příznaky a nemoc COVID-19 u nich nepotvrdí testy, zůstanou dál v práci. Nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Opatření má zabránit výpadku personálu.

Podobné nařízení jako pro pracovníky v sociálních službách platí od 21. března pro zdravotníky. Pokud je jejich činnost pro zajištění péče nezbytná, za dodržování bezpečnostních pravidel
zůstávají v práci. Zdravotnické odbory to kritizovaly. Asociace poskytovatelů sociálních služeb naopak žádala, aby v domovech pro seniory a dalších zařízeních platilo kvůli zajištění dostatku
personálu stejné opatření jako v nemocnicích.

Slavný pochod se konat nebude

Pořadatelé kvůli koronaviru zrušili letošní pochod Praha-Prčice, který je nejmasovější tuzemskou akcí svého druhu s nejdelší nepřerušenou tradicí. V pořadí 55. ročník se posouvá o rok na 15.
května 2021. Organizátoři o tom informovali na svém webu.

Přestože si pořadatelé přáli, aby tradice nebyla přerušena, chodci nakonec musejí po dlouhých letech pochodů zůstat doma. „Vládní opatření směřující k omezení epidemie ostatně akce
podobného typu zakazují. Spoléháme na příznivce pochodu, že naše rozhodnutí pochopí a budou respektovat nařízení vlády, jakož i fakt, že na 55. ročníku se sejdeme 15. května v roce 2021,“
uvedli.

Někteří postrádají plán pomoci podnikatelům

K vládnímu plánu se již vyjádřili zástupci opozičních stran i podnikatelů. Opozice oceňuje, že vláda v úterý zveřejnila, jak plánuje rozvolňovat svá opatření a s ohledem na koronavirovou epidemii
umožňovat otevření obchodů a dalších zařízení. ODS či TOP 09 však postrádají detailní plán pomoci podnikatelům.

Poslanec ODS Jan Skopeček v tiskové zprávě varoval, že otevření restaurací či kadeřnictví na konci května či začátkem června bude pro řadu z nich znamenat definitivní konec. Podle senátora
Pirátů Lukáše Wagenknechta je plán uvolňování opatření pro velkou část podnikatelů diskriminační. Šéf STAN Vít Rakušan zase kritizuje z jeho pohledu opatrné otevírání škol.

Harmonogram otevření obchodů a služeb je pak pro obchodní centra diskriminační, myslí si předseda výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček. Otevřena by měla být až v poslední vlně od
8. června. Přitom mohou podle Kubíčka velmi dobře zajistit potřebná bezpečnostní i hygienická opatření. Schválený harmonogram je podle něj odrazem naprostého nepochopení, jak centra fungují.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza zase uvedl, že otevírání obchodů a služeb je v pěti vlnách pomalé, vláda své návrhy nekonzultovala s těmi, kterých se dotýkají. Plán
kabinetu podle něj ve srovnání s postupem v sousedních zemích vypadá podivně. Podrobnější stanovisko svaz obchodu podle Prouzy vydá ve středu.

Knižnímu trhu v Česku podle předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky stále hrozí zkáza. „Nevíme, jak knižní trh tuhle situaci přežije,“ uvedl. Ředitel skupiny Albatros
Media Václav Kadlec řekl, že plán prezentovaný vládou snižuje dosavadní velkou míru nejistoty, se kterou nakladatelé řeší, kdy a jak uvést nové knihy.

Zástupci provozovatelů sportovních a relaxačních center vítají, že vláda zveřejnila termín možného otevření jejich zařízení. V provozu by měla znovu být od 11. května, ovšem bez využití zázemí.
Upozorňují však, že pro mnoho podnikatelů v oboru jsou dva měsíce přerušení provozu na hranici krachu, nebo likvidační. V úterý to uvedla prezidentka České komory fitness Jana Havrdová a
manažer společnosti Multisport pro Českou republiku Marián Škripecký.

Otevření hotelů a restaurací podle avizovaného harmonogramu bude podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací České republiky Václava Stárka problematické. Od května budou moci otevřít
stravovací zařízení, která disponují zahrádkou, na její provoz se však vážou podle Stárka další podmínky a opatření, není tak jisté, zda je budou restaurace schopny otevřít. Podobné je to s hotely,
pro které možnost obnovit provoz v červnu prakticky znamená uzavření na tři měsíce. Stát by tedy měl přijít s jasnou podporou cestovního ruchu na další období, řekl Stárek.

Nemocnice obnoví běžnou činnost

Nemocnice mohou začít obnovovat i běžnou péči o pacienty, která byla kvůli koronaviru omezena. Ministerstvo zdravotnictví vyzve poskytovatele akutní lůžkové péče, aby zajistili kapacity i pro
jiné výkony, část kapacity ale musí zůstat vyčleněna pro lidi s onemocněním COVID-19. Ministerstvo uvedlo na svém webu seznam opatření, za jakých mohou zdravotníci obnovit běžnou péči.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (13:24:22) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Radio.cz - Zprávy Zdeňka Kuchyňová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních, kteří přišli do kontaktu s nakaženými novým koronavirem, už nebudou automaticky nastupovat do karantény. Pokud je jejich péče o klienty
nezbytná, nemají příznaky a nemoc covid-19 u nich nepotvrdí testy, zůstanou dál v práci. Nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Opatření má zabránit výpadku personálu. Podobné nařízení jako pro
pracovníky v sociálních službách platí od 21. března pro zdravotníky. Zdravotnické odbory to kritizovaly. Asociace poskytovatelů sociálních služeb naopak žádala, aby v domovech pro
seniory a dalších zařízeních platilo kvůli zajištění dostatku personálu stejné opatření jako v nemocnicích.

SEKCE: Zpravodajství

36. U pracovníků sociálních služeb platí pravidla jako u zdravotníků   
seznam | nahoru
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KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (1x), poskytovatelů (1x), sociálních (1x), služeb (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020 (17:02:16) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Společnost Sazka, a. s., je hlavním partnerem naší sbírky pro sociální služby a jejich uživatele. Mimo jiné pomáhá distribuovat tam, kde je potřeba, ochranné pomůcky a materiál od našich dárců.
Moc děkujeme!! SAZKA

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020
(10:30:04)

Tisk Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální
služby

NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail

V minulém roce získala APSS ČR grand na podporu výměny zkušeností, znalostí a know-how v oblasti personálního zajištění sociálních služeb s reg. č. 2019-1-CZ01-KA202-061218, který je
financován z Evropské Unie v rámci programu ERASMUS+. 

Cílem je prostřednictvím aktivit vzdělávacích center či institutů partnerských organizací sdílet dobrou praxi v oblasti personálního zajištění sociálních služeb. Na tomto projektu APSS ČR
spolupracuje s partnery z Finska (Hyvinvointiala) a Nizozemska (ActiZ). Během realizace projektu, která probíhá od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2021, budou uspořádány 3 studijní cesty, jejichž účastníci
absolvují odborný program, který bude zaměřen na personální zajištění sociálních služeb a sociální dialog. 

Jedna z těchto cest se uskutečnila 3.–5. února 2020 v České republice, v rámci níž se partneři z Finska a Nizozemska seznámili se systémem sociálních služeb a jeho financováním a také se
systémem vzdělávání v České republice, který s personálním zajištěním úzce souvisí. Součástí přednášky o vzdělávacím systému v České republice byly také dva workshopy, a to Certifikovaný
manažer v sociálních službách a Virtuální realita. 

Účastníci z partnerských zemí měli také možnost v rámci naplánovaných exkurzí navštívit různá zařízení sociálních služeb, prohlédnout si je a seznámit se s jejich fungováním v praxi, ale mohli se
také ptát přímo ředitelů těchto zařízení, jak konkrétně se oni vypořádávají s personálním zajištěním, jaké jsou jejich zkušenosti a co se jim osvědčilo v praxi například pro udržení zaměstnanců,
snížení fluktuace a podobně. 

Součástí exkurze bylo také setkání s místostarostkou města Tábora, která promluvila na téma Co město Tábor dělá pro sociální služby. Účastníci cesty tak měli možnost seznámit se s tím, jak
probíhají investice do sociálních služeb, jak se tyto investice plánují a jaké jsou plánované investice na nejbližší období. 

Jedním z bodů odborného programu bylo také setkání se zástupci Úřadu vlády ČR a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zde zástupci obou institucí promluvili na téma Sociální dialog
v České republice a Role státu v oblasti sociálních služeb a sociálního dialogu. 

Dále se účastníci této studijní cesty setkali se zástupci Unie zaměstnavatelských svazů a Českomoravské konfederace odborových svazů. Cílem tohoto setkání bylo představit účastníkům Unii
zaměstnavatelských svazů jako sociálního partnera a Sociální dialog v České republice z pohledu odborů. 

Účastníci studijní cesty tak mohli v rámci odborného programu načerpat množství zkušeností a dobré praxe v oblasti personálního zajištění sociálních služeb a sociálního dialogu, které bude
možné přenést do jejich země. 

Další studijní cesta je naplánována v měsíci červnu tohoto roku do Nizozemska. Cesta bude zaměřena na unikátní systém domácí péče a také na roli dobrovolníků v sociálních službách. Součástí
programu bude také představení veřejné kampaně, která v Nizozemsku probíhá a jejímž cílem je prostřednictvím reálných příběhů získat nové zaměstnance do sektoru sociálních služeb. 

Účastníci třetí cesty, která bude v průběhu realizace projektu zorganizována v září tohoto roku, zamíří do Finska. Cílem této cesty bude především zaměření na unikátní a úzký vztah partnerské
organizace Hyvinvointiala s odbory a celkové pojetí kolektivního vyjednávání jako nástroje pro nalezení konstruktivního řešení. 

Veškeré poznatky dobré praxe ze studijních cest budou shrnuty ve Sborníku dobré praxe, který bude obsahovat také popis systémů všech partnerských zemí v oblasti personálního zajištění
sociálních služeb.

37. Společnost Sazka, a. s., je hlavním partnerem…   
seznam | nahoru

38. Z projektové činnosti APSS ČR  
seznam | nahoru
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (3x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

19.04.2020 (09:30:05) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Rozhlas.cz - České Budějovice Anna Vrhelová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Senioři v době koronaviru skypují. S nápadem přišla sociální pracovnice Michaela Jarošová z domova v Kaplici na Českokrumlovsku. Někteří klienti telefonují i hodinu, jiní tráví čas šitím roušek
a procházkami po zahradě.

„To volání je dobré, je to lepší než telefon. Volám si tak s dcerami, jedna je až na Slovensku,“ pochvaluje si obyvatelka domova pro seniory v Kaplici Antonie Horečná.

Rodina si po telefonu domluví čas volání a pracovníci počítač nastaví a přinesou rovnou do pokoje klienta. Pak odejdou, aby senioři měli soukromí. „Při běžných chřipkových epidemiích jsme náš
domov nikdy nezavírali, tahle situace pro nás byla nová, tak jsme hledali, jak nahradit kontakt, který je důležitý. Tahle forma je výborná,“ říká sociální pracovnice Michaela Jarošová.

Čtěte také

Jindřichohradečtí zastupitelé poprvé v historii jednali online, kvůli epidemii tento způsob zvolí i další obce

Někteří senioři pomáhají i s šitím roušek. „Šiju je pro zaměstnance, pomáhá i můj partner, který mi stříhá látky,“ popisuje Věra Hovorková.

Paní Marie v této době čas nejraději tráví luštěním křížovek a na zahradě nového areálu, kde jsou i ovce a slepice. „Velice ráda chodím ven, je to kousek od rybníka, kam jsem se dřív chodila
koupat. Na zahradě máme houpačku, ráda také využívám kolo, které tu máme,“ vypráví.

Pěkné počasí zvedne náladu i paní Miloslavě. „Chodím dopoledne ven minimálně na hodinu, po všelijakých cestičkách, a odpoledne opět. Když je pěkné počasí, je to pohádka,“ říká.

Činnost domova pro seniory v Kaplici uvedla Asociace poskytovatelů sociálních služeb jako příklad dobré praxe.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

20.04.2020 (00:29:03) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Penize.cz - Články redakce Peníze.CZ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

„Vláda se soustředila na velké nemocnice a úplně vynechala sociální služby, kde se pohybuje největší počet ohrožených skupin,“ říká ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Karanténní opatření proti šíření koronaviru zasáhla všechny generace i sociální vrstvy. Nejohroženější zůstávají senioři, zdravotně postižení nebo lidé bez domova. Samozřejmě zdravotníci.
zapomenout by se ale nemělo také na pracovníky sociálních služeb. I ti museli v posledních týdnech dodržovat nejpřísnější hygienická opatření, aby předešli dalšímu šíření nemoci. Testů na
přítomnost covid-19, teploměrů a dalšího zdravotnického a ochranného materiálu mají ale málo. Společnost Podané ruce a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR proto vyhlásily
veřejnou sbírku pro sociální služby a jejich uživatele. O situaci sociálních pracovníků a možnostech pomoci si s námi povídal ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

Na co je sbírka primárně určena?

Rozhodli jsme se vyhlásit veřejnou sbírku, abychom pomohli té nejzranitelnější skupině lidí – příjemcům a uživatelům sociálních služeb. Uvědomujeme si, že pracovníci sociálních služeb stojí
společně s lékaři v první linii, kterou je potřeba chránit. Když zajistíme dostatek ochranných pomůcek, bezkontaktních teploměrů a testů na přítomnost koronaviru těmto lidem, ochráníme tím stovky
tisíc seniorů, kteří jsou v tomto období obzvláště zranitelní. Chceme chránit nejen seniory, osoby bez přístřeší či se zdravotním postižením, ale i samotné zaměstnance sociálních služeb, kteří s nimi

39. S blízkými si obyvatelé domova pro seniory v Kaplici telefonují přes Skype.
Díky tomu je slyší i vidí  seznam | nahoru

40. Na sociální služby vláda zapomněla. Mohl přijít italský scénář   
seznam | nahoru
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přicházejí do každodenního styku. Díky vybraným finančním prostředkům zajistíme dezinfekci, roušky, ochranné štíty a další nezbytné věci, které budeme distribuovat jednotlivým poskytovatelům.

O jakém počtu osob v sociálních službách můžeme mluvit?

V Česku se aktuálně podílí na chodu sociálních služeb zhruba 84 tisíc sociálních pracovníků a stovky dobrovolníků. Ty je potřeba ochránit, aby nenakazili své klienty. Výtěžek ze sbírky poputuje
primárně na pořízení přibližně milionu běžných roušek, 50 tisíc respirátorů a 60 tisíc litrů dezinfekce na ruce. Zároveň je potřeba zajistit tisíc ochranných obleků a obličejových štítů pro pracovníky v
domovech pro seniory, pečovatelských domovech a domovech pro osoby s omezením pohybu. Všechny sociální služby navíc potřebují přibližně pět tisíc bezkontaktních teploměrů a okolo 300
tisíc testů na koronavirus. Jedině pravidelným testováním pracovníků sociálních služeb můžeme dosáhnout toho, že o naše blízké budou pečovat zdraví lidé.

Kolik peněz byste rádi vybrali?

Abychom zajistili ochranu personálů a klientů sociálních služeb v rozsahu, který jsem zmínil, potřebujeme vybrat několik milionů korun. Zatím jsme teprve na začátku, ale už teď bych chtěl vyjádřit
dík za to, že jsme schopni díky aktuálním financím ve sbírce poskytnout pomoc prvním žadatelům. Momentálně zprostředkováváme pomoc tam, kde se nám sejdou nabídky a poptávky. Díky
dobrovolníkům z řad zaměstnanců společnosti Sazka, která patří mezi naše podporovatele, rozvážíme svým klientům ochranné pomůcky, dezinfekce i nákupy potravin po celém Česku. Zároveň
poskytujeme pracovníkům sociálních služeb každodenní informace pomocí naší infolinky, která je zaměřená na současnou situaci spojenou s pandemií koronaviru.

Jak dnes seniorům co nejefekivtněji pomoci?

Celkový počet úmrtí nakažených koronavirem, tedy statistika smrtnosti, je podle Světové zdravotnické organizace globálně 3,4 procenta. U starších osob se však tento podíl zvyšuje až na 15
procent. Je proto nezbytné, aby byli právě tito lidé dostatečně chráněni. Pokud neseženeme dostatek ochranných pomůcek, tak se to odrazí na dvou úrovních. První je základní preventivní
ochrana, která má za cíl zabránit nakažení klientů sociálních služeb i jejich zaměstnanců. Druhá úroveň se týká zabezpečení péče osobám, které mají podezření na nákazu nebo jsou dokonce
COVID-19 pozitivní. Zde je pak zapotřebí mít k dispozici ochranné prostředky vyššího stupně jako štíty, obleky, brýle, respirátory apod.

Jaké další aktivity v budoucnu díky sbírce plánujete?

Dalším důležitým aspektem, na který mnoho lidí zapomíná, je psychologický dopad na seniory v pečovatelských domech. Vzhledem k mimořádným opatřením v Česku nejsou povoleny návštěvy a
senioři jsou v tomto období naprosto separovaní od svých blízkých. Součástí našich aktivit by mělo být i zprostředkování kontaktu s blízkými alespoň virtuální formou. V nejbližších dnech
plánujeme rozvoz techniky, která tento kontakt umožní. Dále chceme pracovat s co největším počtem dobrovolníků, kteří by mohli vypomoct nejen jako řidiči, ale také jako ošetřovatelé, pomocníci
zdravotníkům, koordinátoři aktivit a operátoři kontaktních center. Nedovedete si představit, jak může být pro rizikové skupiny důležitý třeba jen každodenní kontakt a obyčejná konverzace o
normálních věcech.

Jak vlastně hodnotíte aktuální situaci v boji proti koronaviru?

Vláda se soustředila na velké nemocnice a úplně vynechala sociální služby, kde pracují mimo sociálních pracovníků často zdravotníci a kde se pohybuje největší počet ohrožených skupin. V rámci
opatření byla navržena pouze karanténa, přitom nejdůležitější je včasné testování. Považuji to za zásadní pochybení a domnívám se, že kdyby si lidé sami neušili roušky, tak bychom tu měli stejný
scénář jako v Itálii.

Jak se stavíte k postupnému uvolňování režimu, které by nás v následujících týdnech mělo čekat?

Nevidím řešení v udržení všeobecné karantény, stejně tak ale není řešení začít uvolňovat opatření a nezajistit dostatečnou ochranu seniorů a podporu zdravotnických zařízení. Podporou mám na
mysli dostatečné množství pracovních sil, vycvičení dobrovolníků, selekce rizikových pracovníků, a především včasné testování.
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Poranění o ostrý předmět je situace, která je považovaná za nežádoucí událost, jak uvádí Rada Evropské unie (2010). Jedná se o situace, kdy se zdravotnický záchranář poranío ostrý předmět,
kterým může být napříkladjehla na podání léků nebo lanceta na odběr kapilární krve. Článek se zabývá problematikou poranění o ostrý předmět, způsobem ošetření těchto poranění, znalostmi
zdravotnických záchranářů o rizicích spojených s poraněním o ostrý předmět, hlášenímnežádoucích událostí a zásadami manipulace s ostrými předměty.

Úvod

Zdravotničtí záchranáři každodenně pracují s různými druhy ostrých předmětů a při nevhodné manipulaci jsou vystaveni riziku poranění o ostrý předmět. Tím může dojít kvniknutí infekčního agens
do těla zdravotnického záchranáře (Rada Evropské unie, 2012). V současné době je nejčastější a nejobávanější přenos onemocnění AIDS nebo hepatitidy typu B a C. Pro přenos hepatitidy typu B
třeba stačí 10-8 ml krve (Husa, 2011). Nejsou to však jediná onemocnění, je potřeba brát v potaz více než dvacet dalších. V Evropské unii dochází každoročně k mnoha takovýmporaněním,
kterájsou nejčastějšímzpůsobempřenosu infekčního onemocnění na zdravotnické pracovníky (POUZP, 2017).

Zdravotničtí záchranáři by měli být schopni přistupovat k těmto rizikům a efektivně jim předcházet, a todle doporučených postupů, jak uvádí Sole (2013). Tyto postupy zahrnují způsob zacházení s
ostrými předměty, napříkladzákaz vracení krytů na použité jehly, jak uvádí vyhláška č. 306/2012 Sb. Dále by měli znát rizika spojená s poraněním o ostrý předmět, mítznalosti o jednotlivých
onemocněních, jejich závažnosti a výskytu. Měli by také znát a umět ošetřit již vzniklé poranění o ostrý předmět, jelikož doporučené ošetření může snížit riziko samotného přenosu infekce na
záchranáře (POUZP, 2017). V neposlední řadě je důležité nahlásit,že k poranění došlo. Tento krok má význam pro následujícípostup, pomáhá předcházet vzniku dalšíchporanění a shromažďovat
informace o prvotních nebo sekundárních výskytech onemocnění a podle toho nařídit opatření (Jilich, 2014).

Metodika

Výzkumné šetření bylo realizováno metodou kvantitativního výzkumu, s využitím techniky dotazníku. Dotazník obsahoval 21 otázek, z nichž třiotázky byly identifikační a dvěotázky byly formulovány
metodou Likertovy škály. Všechny otázky byly uzavřené. Výzkumného šetření se zúčastnilo 53 respondentů, zde bylo kritériem, aby respondent byl zdravotnickým záchranářem na výjezdové
základně vybrané zdravotnické záchranné služby. Výzkum byl realizován od května do června 2019. Výsledky výzkumného šetření platí pouze pro tento výzkum.

Výsledky

Do výzkumu se zapojilo celkem 53 (100 %) respondentů, z tohoto počtu čtyři(7,5 %) respondenti uvedli svůj věk od 18 do 29 let, 13 (24,5 %) respondentů uvedlo věk 30–39 let, dvarespondenti
(3,8 %) uvedli věk 50 let a více a největší skupinu tvořila věková kategorie 40–49 let, kterou uvedlo 34 (64,2 %) respondentů. Byla také položena otázka ohledně nejvyššího dosaženého
vzdělání;zde uvedlo devět(17 %) respondentů variantu vyšší odborná škola. Variantu vysoká škola,titul Mgr. uvedlo 11 (20,8 %) respondentůa procentuálně nejvíce zastoupená je skupina
respondentů s nejvyššímdosaženým VŠ vzděláním, titul Bc.Tuto variantu uvedlo 32 (60,4 %) respondentů. Naopak nejnižší počet respondentů uvedlo variantu vzdělánístřední zdravotnická škola
(+ ARIP), tutoodpověď uvedl jen jeden respondent (1,9 %). Zajímavé výsledky přinesla otázka, která pojednává o prvním kroku v pořadí při ošetření poranění o ostrý předmět, zde 18 (34 %)
respondentů uvedlo správnou odpověď, a to žeránu necháme pětminut volně krvácet, nestlačujeme. Další otázka pojednávala o druhém kroku ošetření poranění o ostrý předmět. Zde bylo
správnou odpovědí,že se rána vymyje vodou a mýdlem či jiným detergentním roztokem a osuší se;tuto odpověď uvedlo 44 (83 %) respondentů. Byla také položena otázka, která se zabývala
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minimálním množstvímkrve, které stačí pro přenos hepatitidy typu B. Správnou odpověď10-8uvedlo 19 (35,8 %) respondentů.

Dálejsme se zabývali hlášením poranění o ostrý předmět. Zde byla položena otázka, kdy je třeba poranění hlásit. Správnou odpověď uvedlo 38 (71,7 %) respondentů, kteří uvedli,že je potřeba
poranění hlásit vždy.

Potéjsme pokládali otázky na téma správné manipulace s ostrými předměty. Na otázku, v jaké situaci je možné vrátit kryt na použitou jehlu, odpovědělo správně 22 (41,5 %) respondentů – správná
odpověď zněla,že se kryt nevrací nikdy. Další otázka se týkala toho, zda lze oddělovatručně,bez použití dalších pomůcek,injekční jehlu od injekční stříkačky. Zde bylo správnou odpovědí, že to
nelze,cožuvedlo 18 (34 %) respondentů.

Nakonecbyly položeny ještědvě otázky: první se týkalaokolností, za nichž sepoužívají rukavice, resp.ve kterých situacích používají rukavice respondenti. 40 (75,5 %) respondentů uvedlo, že
použije rukavice vždy při odebírání krve,a 43 (81,1 %) respondentů uvedlo,že použije rukavice při odběru glykemie. Druhá otázka se týkalaokolnostíprovádění hygienické dezinfekce rukou a
toho,v jakých situacích ji respondenti provádějí. V situaci před tím, než budou v kontaktu s pacientem, uvedlo 12 (22,6 %) respondentů,že vždy provádějí hygienickou dezinfekci rukou. V situaci
před aseptickým výkonem provede dezinfekci rukou 44 (83 %) respondentů.

Diskuse

Poranění o ostrý předmět může být pro zdravotnického záchranáře vážný problém. Jedná se o nežádoucí událost, která může způsobit mnohé komplikace. Zdravotničtí záchranáři bývajív situaci,
kdy musejí pracovat s ostrými předměty, každý den, což představujevelmi vysokériziko poranění a infekce. Proto je důležité, aby uměli předcházet těmto poraněním, řešit situace, kterénastanou,a
nahlásit vzniklou nežádoucí událost (POUZP, 2017).

Velmi zajímavé zjištění přinesla otázka týkající seprvníhokroku přiošetření poranění o ostrý předmět. Zde pouze 18 (34 %) respondentů odpovědělo správně, že se rána má nechat pětminut volně
krvácet a nijak nemačkat, jak uvádí Jilich (2014). Domníváme se, že důvodem pro tolik nesprávných odpovědí je přetrvávání zastaralých informací. V minulosti některé publikace uváděly, že je
ránu potřeba silně stlačovat, aby došlo k vytlačení potencionálního infekčního agens z tkáně zdravotnického pracovníka. Z důvodu aktualizace informací je důležité připomenout nutnost
celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Otázky týkající sedruhéhoa třetíhokroku však přinesly příznivé výsledky,kdy první otázku zodpovědělo správně 44 (83 %) respondentů a
druhou48 (90,6 %) respondentů.

Další zkoumanou oblastí byla znalost rizik spojených s poraněním o ostrý předmět. Velmi pozitivní výsledky přinesla otázka, kde jsme se dotazovali, kteráonemocnění se mohoupřenášet
připoranění ostrým předmětem. 45 (84,9 %) respondentů odpovědělo správně, že se jedná o hepatitidu typu B a C, AIDS a lues–toto potvrzuje Husa (2011) a Schindler (2009). Znamenáto,že
zdravotničtí záchranáři dokážou rozpoznat, kteří pacienti jsou rizikoví,a tím zvýšit šance na předcházeníporaněním. Velmi zajímavé výsledky v této oblasti přinesla otázka, která se dotazovala, jaké
množství krve stačí pro přenos hepatitidy typu B. Na nipouze 19 (35,8 %) respondentů odpovědělo správně, a to že se jedná o 10-8ml krve (POUZP, 2017). Celkem 34 (64,2 %) respondentů
odpovědělonesprávně. Tato otázka však může být považována za méně podstatnou, jelikož množství krve, které se při poranění přenese do těla zdravotnického záchranáře,je jen těžko
ovlivnitelné (Husa, 2011).

Dálejsme se zabývali hlášenímporanění o ostrý předmět. Zdravotničtí záchranáři by měli znát zásady postupu při poranění o ostrý předmět, aby bylo možné efektivně předcházet dalším
komplikacím (Rada Evropské unie, 2010;stejné informace uvádí i platná legislativa České republiky– Česko, 2000). Zneklidňující výsledky přinesla otázka, kde jsme se tázali respondentů, kdy je
potřeba hlásit poranění o ostrý předmět. Zde 38 (71,7 %) respondentů uvedlo správně, že vždy (POUZP, 2017). To může znamenat, že skoro 30 % poranění nebylo nikdy nahlášeno!

Poslední zkoumanou oblastí byla oblast manipulace s vybranými rizikovými předměty. Zneklidňující výsledky přinesla otázka, kde jsme se dotazovali respondentů, za jaké situace lze vrátit kryt na
použitou jehlu. Pouze 22 (41,5 %) respondentů uvedlo správně, že nikdy. Vracení krytů je podle vyhlášky č. 306/2012 Sb. zakázáno (Česko, 2012). Další takové výsledky přinesla otázka, která se
zabývala tím, zda zdravotničtí záchranáři odstraňují injekční jehlu zinjekční stříkačky bez použití dalších pomůcek. Pouze 18 (34,0 %) respondentů odpovědělo, že nikdy. Odpovědi na tyto dvě
otázky byly pro nás poněkud zarážející, neboť poukazují na nedostatečnou edukaci v oblasti manipulace s ostrými předměty (Rada Evropské unie, 2010).

Závěr

Pro výzkumné šetření byli stanoveny čtyři cíle. Vyhodnocení výsledků ukázalo, že 69,2 % zdravotnických záchranářů má znalosti ohledně ošetření poranění o ostrý předmět, 67,7 %
zdravotnických záchranářů má znalosti o rizicích spojených s poraněním o ostrý předmět. Třetí cíl ukázal, že 78,3 % zdravotnických záchranářů zná zásady hlášení poranění o ostrý předmět a
37,8 % zdravotnických záchranářů dodržuje zásady manipulace s vybranými ostrými předměty. Z těchto výsledků je zřejmé, že znalosti zdravotnických záchranářů nejsou vždy uspokojivé a bylo
by vhodné zavéstt některá opatření, která by napomohla jejich zlepšení. Hlavnímdůvodemje ochrana zdravotnických záchranářů před poraněním a dalšími komplikacemi.

Martin Nedomanský, Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci, Mgr. Martin Krause, DiS.,Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci
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Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] připravuje mimořádné dotace pro sociální služby. Poskytovatelé péče o seniory a další potřebné by dotační peníze mohli využít na
pokrytí zvýšených nákladů na mzdy či nákup ochranných zdravotnických pomůcek.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové [ČSSD] by mohl být dotační program vyhlášen do několika hodin po schválení vládou.

„S ministerstvem financí jsme se shodli, že bychom příští týden chtěli předložit vládě dotační titul na dofinancování sociálních služeb. Na speciální příplatky, na pokrytí mezd a na náklady
spojené s nákupem ochranných pomůcek,“ uvedla Jana Maláčová [ČSSD].
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Podle odhadů odborníků na sociální problematiku by se peníze mohly k provozovatelům dostat na konci června či v červenci. Jak velká by dotační suma měla být, ministryně neupřesnila.

„Máme odhady, které jsou dány reálnou potřebou poskytovatelů služeb,“  řekla. Dodala, že by se dotace rozdělovaly v jednotlivých kolech. První by pokrývalo měsíce březen a duben. Na peníze
by dosáhla i soukromá zařízení. Podle vývoje koronavirové nákazy by se pak postupovalo dále. Podle nepotvrzených informací by mělo jít až o tři miliardy korun na pokrytí nákladů za březen a
duben.

Sociální služby a nouzový stav

V Česku platí od 12. března kvůli nákaze novým koronavirem nouzový stav. V seniorských domovech a dalších zařízeních stát dva dny předtím zakázal návštěvy. Od 16. března přestaly fungovat
stacionáře a podobná zařízení. Od 19. března klienti domovů pro seniory či pro pacienty s demencí nemohou opouštět areály. V některých domovech personál zůstává dobrovolně s obyvateli po
celou dobu, domů po práci z důvodu prevence nechodí.

Personál domova ve Věži zvolil 14denní nonstop směnu

Poskytovatelům péče chyběly několik týdnů ochranné pomůcky, ale i metodika, jak postupovat ve chvílích, kdy se mají starat o pacienty s covid-19. Lidé ze sociálních služeb obviňovali z
nekompetentnosti a selhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha [za ANO] i ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou.

Daniela Lusková: Na svých slovech bych nic neměnila

Před koncem března Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] nařídilo, aby domovy vyčlenily pokoje pro nakažené. Vyhradit měly desetinu lůžek a oddělit měly také prostory pro zdravé a nemocné.
To bylo v době, kdy v sociálních službách stále – stejně jako mnohde jindy – chyběly ochranné zdravotnické pomůcky. A nákaza covid-19 se začala objevovat v mnoha zařízeních pro seniory a
dlouhodobě nemocné osoby.

Nemoc Covid-19 tvrdě zasáhla první domovy pro seniory

Od poloviny dubna platí pro pracovníky domovů stejná pravidla jako pro zdravotníky. Pokud přišli do kontaktu s nakaženým bez potřebných ochranných pomůcek, nemají příznaky a jejich práce je
pro zajištění péče nezbytná, do karantény nejdou. Každý den před směnou si měří teplotu. Po pěti dnech podstoupí test výtěrem z nosohltanu a po deseti dnech rychlotest z kapky krve na protilátky.
Pokud jsou výsledky negativní, zopakují se obě kontroly za dva týdny.

Dotace pro sociální služby jsou vypláceny zrychleně

Zástupci MPSV tento týden uvedli, že uspíšili výplatu dotací a příjemc ům byly vyplaceny finanční prostředky z národních dotačních titulů již v  březnu. V oblasti podpory poskytování sociálních
služeb s celostátní či nadregionální působností bylo vyplaceno 505 milionů korun. Tyto sociální služby se zaměřují jak na poskytování pomoci seniorům či zdravotně postiženým skrze pečovatelské
služby nebo odborné sociální poradenství, tak i například o osoby s  poruchou autistického spektra nebo dalším ojedinělým cílovým skupinám.  Celkově tak bylo podpořeno 179 sociálních služeb.

Z národního dotačního programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s  celostátní působností, zaměřeného především na hájení zájmů a práv seniorů a
aktivit směřujících ke společenskému uplatnění seniorů, bylo v letošním roce podpořeno 18 miliony korun celkem 38 projektů . Jednalo se například o projekty organizací Adra, Život 90, Rada
seniorů, Asociace pečovatelských služeb, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Gerontologický institut nebo Cesta domů.

–ČTK/RED–

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020 (12:53:13) Internet Česká rada sociálních služeb Rozhlas.cz - Plzeň Lukáš Milota Ivana Sedláčková Iva Kokešová|

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

„Děkuji za svědectví autentické víry a láskyplného srdce. Děkuji za bratrskou a podporující spolupráci od chvíle, kdy jsem z Tvých rukou převzal zodpovědnost za plzeňskou diecézi, u jejíhož
zrodu jsi stál.“ To napsal před několika dny v dopisu plzeňský biskup Tomáš Holub svému předchůdci Františku Radkovskému.

Emeritní plzeňský biskup a dnes prezident Diecézní charity Plzeň patří mezi vážené západočeské osobnosti, lidé ho mají rádi, a to nejen věřící. Na začátku dubna oslavil 30. výročí svého
biskupského svěcení.

„To bylo mimořádné. Když si mě zavolal pan biskup Liška, který měl za úkol mi oznámit, že jsem byl vybrán, tak jsem se vyděsil. Proč já? Proč ne Tomáš Halík nebo Aleš Opatrný,“ vzpomněl
František Radkovský na rok 1990.

Vydal se za svým duchovním rádcem, knězem Karlem Pilíkem. „Říkal jsem mu, Karle, průšvih, já mám být biskupem. On se rozesmál a řekl, to není průšvih, to je vůle boží a pomohl mi napsat
dopis, že to přijímám.“

Bylo to dobrodružství

Biskupské svěcení František Radkovský přijal 7. dubna 1990 z rukou kardinála Františka Tomáška. Původně absolvent matematicko-fyzikální fakulty, pozdější dlouholetý kněz v Mariánských a
Františkových Lázních a několik let i sekretář biskupské konference se v padesáti letech stal titulárním biskupem aggarským a pomocným světícím biskupem pražským. Když v roce 1993 papež
založil plzeňskou diecézi, stal se František Radkovský prvním biskupem plzeňským.

„Bylo to vždycky takové boží dobrodružství, jak v Praze, tak tady. Neměl jsem zkušenosti. Ale podařilo se to. Měl jsem dobré spolupracovníky, zvlášť tady v Plzni.“

Laskavost, velké srdce a schopnost naslouchat

Pavla Ženíšková pracovala na plzeňském biskupství 16 let. „František je opravdu otcem. Člověk naprosto pokorně naslouchající, neobvykle skromný. Já věřím, že měl nesmírné starosti a problémy
v diecézi a přesto se vždy usmíval.“

„Pro mě je to velký přítel. V okamžiku, kdy mě povolal do služby, jako ředitele charity, což je 27 let, tak mi nabídl tykání. To byla pro mě veliká záležitost. Když vám nabídne tykání šéf, tak člověk
dostává pocit bezpečí, ale i odpovědnosti. Františka jsem našel vždycky připraveného naslouchat, to je pro mě obrovský dar,“ řekl Jiří Lodr.

Robert Elva Frouz založil v Holostřevech na Tachovsku křesťanskou komunitu Noe: „Znám ho jako člověka s velkým a laskavých srdcem, který jako první biskup položil základy naší diecéze a
díky němu v plzeňské diecézi ta laskavost a vstřícnost je.“

Plzeňskou diecézi vedl František Radkovský 23 let. V roce 2016 předal úřad svému nástupci Tomáši Holubovi. Stal se emeritním biskupem a prezidentem diecézní charity. Loni se z Plzně
přestěhoval do Karlových Varů. Navštěvuje a duchovně podporuje pracovníky i klienty charity, a to nejen seniory. I jeho život teď změnila pandemie koronaviru. „Je to mimořádné. Nevím, co
bychom dělali, kdybychom neměli techniku, která nás spojuje. Nemůžu jezdit po domech a zpívat s babičkami a dědečky písničky s kytarou a povídat si. Teď to dělám tak, že jim píšu.“

Biskupským heslem Františka Radkovského jsou slova z 1. listu apoštola Jana: Uvěřili jsme v lásku. „Mockrát jsem poznal, že mě Bůh má rád. Pak jsou třeba chvíle, kdy to člověk necítí. Je to jako

43. František Radkovský: Mockrát jsem poznal, že mě Bůh má rád   
seznam | nahoru
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když se zatáhne obloha a sluníčko není vidět. Ale všichni víme, že se zase ukáže. Pořád je potřeba věřit,“ dodal biskup František, který loni v říjnu oslavil 80. narozeniny.

SEKCE: Kraje, Města a obce

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (1x), lodr (1x)

DUPLICITNÍ S: František Radkovský: Mockrát jsem poznal, že mě Bůh má rád ( Rozhlas.cz - Plzeň, Česká rada sociálních služeb ); František Radkovský: Mockrát jsem poznal, že mě Bůh mám rád
(Rozhlas.cz - Plzeň, Česká rada sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

17.04.2020 (12:43:13) Sociální sítě Česká rada sociálních služeb Twitter.com - Příspěvky HayatoOkamura

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V audiozáznamu o něm hovoří ředitel plzeňské Charity a člen KDU-ČSL Jiří Lodr či jáhen, výrazný občanský aktivista a vedoucí komunity v Holostřevech Elva Frouz.

SEKCE: Politika

KLÍČOVÁ SLOVA:  jiří (2x), lodr (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020 (16:35:44) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zaměstnanci v sociálních službách si zaslouží především v této době pořádné odměny! �� Denně nám předvádí obrovské nasazení a výdrž, a mnohdy riskují i vlastní zdraví. I oni jsou často v
tzv. první linii!Je na čase je pořádně ocenit. � Nejen slovy, ale i penězi. Proto pro ně chci v nejbližších dnech na vládě navrhnout speciální příplatek. ✅ Především pro ty, kteří jsou koronavirem
při své práci nejvíce ohroženi! Myslíme na vás. #spolutozvladnemeJana Maláčová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR Armáda spásy Charita Česká republika Člověk v tísni

SEKCE: Politika POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Zaměstnanci v sociálních službách si zaslouží… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020 (20:35:09) Internet Charita Česká republika Babinet.cz - Články redakce Babinet.cz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Projekt Koncert pro 10 milionů, který se již během prvních dní vysílání stihl zapsat do povědomí široké veřejnosti chce pomáhat a vysílat dál. Než však bude možné celý projekt završit
uspořádáním klasického živého koncertu pro zdravotníky hledá partnery i na Startovači, kterým nabízí řadu zajímavých možností, jak se na vysílání podílet. Cílem tvůrců je totiž v této fázi
zrealizovat dalších minimálně 10 dílů se známými hudebními hosty, live hudbou, rozhovory, zábavou a dalšími informacemi. Momentálně tak chtějí právě prostřednictvím Startovače získat
partnery pro realizaci alespoň dalších dvou dílů. Koncert pro 10 milionů lze podpořit na https://bit.ly/jsme-na-Startovaci, kde se zájemci dozví další informace o projektu a seznámí se s jeho
cílem, vizí i vývojem.

Projekt Koncert pro 10 milionů má za sebou 11 on-line studiových večerů, které celkem zhlédlo přes 550 000 diváků. Během live streamů vystoupily živě ve studiu takové osobnosti jako Jaroslav
Svěcený, Petra Hapková, Vojtaano, Petr Vondráček a Lokomotiva, Lehkej Pokondr nebo The Silver Spoons a přes skype se live do vysílání zapojili například Matěj Ruppert, Michal Dvořák, Olga
Lounová, Adéla Gondíková či Světlana Witowská Proti dezinformacím pomohli bojovat šéfové Policie ČR, Městské Policie Praha, Hasičů Praha, Pražské záchranné služby či učitelé a ředitelé
škol, stejně tak přední imunologové, psychologové, ale i další lékaři a vědci.

Teď se však samotný Koncert pro 10 milionů chce posunout dále a zapojit do svého vysílání další partnery. Cílí tak jak na firmy, kterým může nabídnout skvělou příležitost propagace právě v live
streamech, tak i na jednotlivce, kteří maximálně vnímají aktuální situaci okolo koronaviru, jsou jí sami zasaženi nebo cítí potřebu zapojit se a pomoci. „Těší nás obrovský zájem o naše on-line
hudební večery z řad diváků, fanoušků i umělců. Teď bychom však rádi oslovili i další partnery. Připravili jsme proto možnost a příležitost právě pro ně, jak se zapojit do vysílání. Vážíme si
opravdu všech, kteří nám jakkoli pomohou, ať už sdílením nebo jakoukoli částkou. Všechny partnery od částky 100 Kč oceníme ve vysílání nebo je do něj přímo zapojíme. Mohou ná m natočit
vzkaz, účastnit se vysílání prostřednictvím skypu nebo přímo jako hosté ve studiu a prezentovat tak sebe a svůj příběh nebo vlastní firmy a produkty, kter é v této situaci pomáhají, či naopak byly
zasaženy,“ říká Jaroslav Vavřina, organizátor a iniciátor projektu.

Projekt je možné podpořit na adrese https://bit.ly/jsme-na-Startovaci, kde se zájemci dozví další informace o Koncertu pro 10 milionů.

Jednotlivá vysílání lze zhlédnout ze záznamu, na Facebookovém profilu Koncert pro 10 milionů https://www.facebook.com/koncertpro10milionu, na stránkách projektu
www.koncertpro10milionu.cz.

44. V audiozáznamu o něm hovoří ředitel plzeňské Charity a člen KDU-ČSL Jiří
Lodr či jáhen, výrazný…  seznam | nahoru

45. Zaměstnanci v sociálních službách si zaslouží…   
seznam | nahoru

46. Koncert pro 10 milionů nabídne prostor ve vysílání partnerům i veřejnosti   
seznam | nahoru
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Poděkování za pomoc a podporu

Koncert pro 10 milionů si váží všech, kteří se jej rozhodnou podpořit, ať už finančně, sledováním, sdílením nebo zájmem o něj.

Podporovatelé a partneři z řad firem i jednotlivců se mohou těšit na:

O projektu Koncert pro 10 milionů:

Hudební on-line večery, které moderuje zkušený Pavel Anděl jsou v českém on-line prostoru vítaným unikátem. Nabízí jednak koncerty nebo zábavu, mají vždy hosta z ř ad lékařů, policistů,
hasičů, psychologů či dalších odborníků na aktuální dění a t éma koronaviru, ale především mají charitativní podtext. Jedinečným způsobem propojují zábavu s charitou, jejíž cílem je
komunikovat vybrané charitativní projekty, které jsou určeny českým zdravotníkům v první linii, a přiv ést dárce z řad partnerů i diváků. Vybranými charitativními projekty jsou: Charita Česká
republika, Nadace Dobré dílo, Energie lékařům, ADRA a Český Červený kříž.

Hudební večery mají následně vyvrcholit přímo Koncertem pro 10 milionů, s podtitulem #protistrachu #koronavirunavzdory, určen ého pro české zdravotníky a jednotky Integrovaného
záchranného systému. Během koncertu vystoupí přední čeští umělci, muzikanti a kapely napříč žánry, aby podpořili dobrou věc. Chybět nebudou ani zajímaví host é, odborníci a zástupci
záchranných složek.

Sledovat je možné live na Facebookovém profilu Koncert pro 10 milionů: https://www.facebook.com/koncertpro10milionu

Více informací: www.koncertpro10milionu.cz, www.koncertprodesetmilionu.cz

SEKCE: Blogy

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.04.2020 (18:48:21) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Není hodina, abych nemyslela na sociální služby. Ochranné pomůcky��️ � jsou. Jakmile se zásobování chopilo Ministerstvo vnitra a hlavně pan 1. místopředseda vlády, Jan Hamáček, rozjela
se distribuce do krajů ve velkém. Připomínám, že když služba s žádostí o pomůcky na kraji nepochodí, může nám dát vědět přes formulář� na webu MPSV. A já zase připomenu hejtmanům, že
ochranné pomůcky by se měly dostat i k terénním a ambulantním sociálním službám. Jsem moc ráda, že jsem se nevzdala a nejpozději ode dneška se testuje � personál v domovech pro
seniory���� a v dalších pobytových službách. To bylo řečí, že to nepůjde.... Pořád ale trvám na tom, že plošné testování by se mělo rozšířit i na klienty‼️  A připomínám, že pro ty domovy, na
které koronavirus� zaútočí plnou silou, musí mít v každém kraji připravená dodatečná lůžka. Také jsme přistoupili k dočasnému uzavření � některých sociálních služeb. Teď možná nazrál čas
povolit šrouby �, ale to se musí poskytovatelé jednotlivých služeb rozhodnout, co vlastně chtějí. A hlavně se musí shodnout! Zítra k tomu budeme mít velkou společnou debatu � se zástupci
poskytovatelů i seniorů.Ani na personál v sociálních službách jsem nezapomněla. Zaslouží si odměnu na výplatní pásce �. A nechci od nikoho slyšet, že na to nejsou peníze! V první řadě
musíme zaplatit ty, kdo pracují v extrémních podmínkách. A pak teprve můžeme řešit, jestli koupit České aerolinie. ✈️ A ještě jedná dobrá zpráva pro sociální služby. Připravuji pro ně finanční
injekci �� v podobě zvláštní dotace za nečekané náklady. A navrhneme i další pomoc v novele zákona o sociálních službách. I klienti v domovech �️  by měli mít vyšší příspěvek na péči ve
III. a IV. stupni, stejně jako ti, o které se starají jejich blízcí doma. Péče musí být ohodnocena spravedlivě.Sociálních službám se věnujeme na každém zasedání vlády opravdu poctivě. Není
jednání, abychom neschválili opatření, které sociálním službám pomůže�. Minule to bylo plošné testování personálu, dnes zase výpomoc Armády ČR v zařízeních zasažených nákazou.Jana
Maláčová Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Armáda spásy Charita Česká republika Člověk v tísni

SEKCE: Politika POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Není hodina, abych nemyslela na sociální služby.… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020 (10:27:18) Internet Charita Česká republika Praha 22 - Články Petra Vaňková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Kurzy češtiny a konverzace v čj
Doučování 
Nabídky pro pedagogy
Podpora při komunikaci s rodiči s OMJ
Psychosociální pomoc
Volnočasové a další aktivity

Kurzy češtiny a konverzace v čj
_________________________________________________________

META

Online kurz češtiny pro děti z 1. stupně ZŠ zdarma. https://www.meta-ops.cz/aktuality/v-dubnu-otevirame-novy-online-kurz-cestiny-pro-deti

Dále probíhá online semestrální kurz pro dospělé a přípravný kurz češtiny.

Elearningový web na výuku češtiny jako druhého jazyka na www.cestina2.cz

Centrum pro integraci cizinců

Čeština - konzultace s lektorem: http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/758.html

47. Není hodina, abych nemyslela na sociální služby.…   
seznam | nahoru

48. Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19   
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzMDY5NzMsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzMDY5NzMsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzMDY5NzMsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23306973
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23306973
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJMalacova%2Fposts%2F1480962895403555
https://www.maximusweb.cz/public/original/23306968
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNTM4MjksInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNTM4MjksInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNTM4MjksInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23353829
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23353829
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.praha22.cz%2Fmestska-cast%2Fzdravotni-a-socialni-sluzby%2Fobecne%2Fonline-nabidky-pro-zaky-s-omj-a-jejich-pedagogy-v-souvislosti-s-covid-19-4638cs.html


Čeština - podpora pro mladé cizince: https://www.facebook.com/events/922464554838124/

Doučování

________________________________________________________

META

https://www.meta-ops.cz/doucovani

Otevřené distatnční konzultace/ doučování k zadaným úkolům - každou středu 13-16 hod., https://www.facebook.com/metapromigranty/photos/a.116319586875/10156714524051876/?
type=3&theater

MOST PRO

Distanční doučování pro děti s OMJ http://www.mostlp.eu/

Centrum pro integraci cizinců

Doučování a další aktivity: http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/754.html

Sdružení pro integraci a migraci

Distanční doučování pro děti s OMJ, kontakt: konradova@migrace.com

Iniciativa Pomáháme Praze (Červený kříž, Život 90, HMP)

Doučování dětí (nejen) s OMJ, poptávku je možné zaslat na school@cckpraha1.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Doučování dětí s OMJ, kontakt: alena.makovcova@opu.cz

Jako reakce na aktuální situaci vzniká mnoho dobrovolnických iniciativ i mimo platformy tradičních poskytovatelů dobrovolnických služeb nebo služeb pro migranty, které mohou být další
významnou pomocí při doučování žáků s OMJ. Při jejich využití nicméně doporučujeme navázat kontakt s koordinátorem dobrovolníků a pro jistotu ověřit, zda služba zohledňuje i téma
bezpečnosti dětí na internetu.

Nabídky pro pedagogy

________________________________________________________

META

Webinář pro pedagogy: Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ (15/4/20).

https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/elektronicke-zdroje-materialy-tipy-pro-vyuku-zaku-s-omj-1

Tipy na výuku na dálku u dětí s OMJ na https://www.inkluzivniskola.cz/vyuka-na-dalku

Podpora při komunikaci s rodiči s OMJ
________________________________________________________

Charita Česká republika

Podpora rodičů dětí s OMJ, pomoc se zápisy do mateřských a základních škol v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Litoměřicích, Hradci Králové a Brně: https://www.charita.cz/jak-
pomahame/doma/integrace-cizincu/

Infolinka ve vietnamštině, ukrajinštině a mongolštině (dostupná pouze v určitých dnech a časech): https://www.charita.cz/infolinka

Integrační centrum Praha

Přeložené informace pro rodiče o situaci, potřebě zůstat v kontaktu se školou i o přijímacích a maturitních zkouškách a zápisech na https://www.inkluzivniskola.cz/uzavreni-skol-informace-pro-
rodice

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Podpora rodičů dětí s OMJ ohledně aktuální situace, informace o možnostech učení dětí v domácích podmínkách, zprostředkování doučování od dobrovolníků

MOST PRO

Podpora rodičů dětí s OMJ, tlumočení, pomoc se zápisy do mateřských a základních škol, distribuce informací o aktuálním dění.

Psychosociální pomoc

_________________________________________________________

Charita Česká republika

Krizové linky a duchovní podpora: https://www.charita.cz/aktuality/z-domova/charita-nabizi-lidem-take-pomoc-pro-dusi/

Diakonie

Bezplatná krizová linka 800 567 567 pro všechny, kdo na své obavy nechtějí být sami.

Sdružení pro integraci a migraci

Po dobu karantény a omezení pohybu osob online psychosociální konzultace.
www.migrace.com

Volnočasové a další aktivity

_________________________________________________________

Centrum pro integraci cizinců

Skupinové aktivity online formou (kurzy, kluby, jobkluby apod).: http://www.cicpraha.org/cs/aktuality/754.html

InBáze

Část aktivit komunitního centra a aktivity pro děti a mládež probíhají online, více v událostech na fb https://www.facebook.com/InBaze/

SEKCE: Kraje, Města a obce
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KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (2x), česká (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020 (05:48:19) Internet Charita Česká republika Adam.cz - Články redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Humanitární a charitativní nevládní organizace, vynakládající úsilí na pomoc skupinám obyvatel nejvíce ohrožených koronakrizí, vyhlásily za tímto účelem veřejné sbírky.

Vedle Člověka v tísni, o jehož sbírce SOS Česko server ADAM.cz informoval již dříve v samostatném článku, jsou to rovněž organizace ADRA, Charita Česká republika, Lékaři bez hranic či
Slezská diakonie.

ADRA
Humanitární organizace ADRA se rozhodla pomoci nejohroženějším skupinám obyvatel v souvislosti s šířením koronaviru a onemocněním Covid-19 a zmobilizovala své dobrovolníky, kteří
pomáhají s donáškou nákupů seniorům a lidem ocitnuvším se v izolaci. Prostředky z veřejné sbírky půjdou na výrobu a zakoupení ochranných roušek, dezinfekčních přípravků, gelů a rukavic pro
dobrovolníky, rovněž se použijí na náklady na pohonné hmoty a na koordinaci dobrovolnické činnosti.
Číslo účtu: 66888866/0300 Variabilní symbol: 111

Člověk v tísni
V reakci na ekonomické dopady vyvolané pandemií koronaviru vyhlásil Člověk v tísni sbírku SOS Česko. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní
situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci. Člověk v tísni chce posílit tým dluhových expertů nebo podpořit poradenské a vzdělávací
služby, u kterých se setkává s masivní poptávkou ze strany rodin, učitelů a lidí, kteří se dostávají do problémů.

Charita Česká republika
Veřejná sbírka Na vlně pomoci proti bezmoci je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a s tím spojeným vládním opatřením přišli o peníze nutné k
zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez
přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.
Číslo účtu: 44665522/0800
Variabilní symbol: 90619

Lékaři bez hranic
Tato humanitární organizace svou pomoc postupně rozšiřuje v evropských státech nejvíce zasažených chorobou Covid-19, jako je Itálie, Španělsko, Francie či Belgie. V rámci svých možností
podporuje vyčerpané zdravotníky a nejvíce zranitelné skupiny obyvatel – seniory, lidi bez domova nebo lidi na útěku. Mnoho lidí v řadě zemí světa bude odkázáno na solidaritu mezinárodního
společenství. Lékaři bez hranic proto vyhlašují krizovou sbírku na boj s COVID-19 a důsledky pandemie. Přispět je možné přes darovací formulář anebo na
krizový účet č. 222 666/2700.

Slezská diakonie
Slezská diakonie vyhlásila veřejnou sbírku za účelem pořízení ochranných prostředků k prevenci proti šíření onemocnění Covid-19 a k ochraně zaměstnanců ve službách Slezské diakonie při
výskytu zmíněného onemocnění. Jedná se o ochranné prostředky (roušky, respirátory, ochranné obleky, štíty, rukavice, návleky, teploměry aj.), dezinfekce a prostředky k zajištění zdravotní péče
o klienty a ověřování jejich zdravotního stavu.
Číslo účtu: 107-2710240227/0100

Redakce serveru ADAM.cz se tímto obrací na své čtenáře a čtenářky s prosbou, aby po uvážení svých finančních možností některou z výše uvedených sbírek alespoň symbolickou částkou
podpořili.

#koronavirus

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

16.04.2020
(10:30:05)

Tisk Diakonie Českobratrské církve
evangelické

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky - Sociální služby

pracovníci Diakonie ČCE – Středisko
sociální pomoci v Mostě

Otevřít originál | Otevřít detail

Most – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most musel i přes omezování provozu některých služeb z důvodu šíření onemocnění Covid-19 fungovat dál. Kromě běžných činností pořádali
pracovníci navíc dopolední doučování dětí anebo učili maminky, jak své děti v průběhu dlouhého nuceného volna zabavit různými hrami. Děti se například učily český jazyk, matematiku, chvíli si
zacvičily pod vedením osmáka Denise a nakonec si každý namaloval obrázek domečku, ve kterém by chtěl bydlet. 

Další skupinka zručnějších pracovníků pod vedením koordinátorky Dobrovolnického centra Most šila roušky, kterých je naprostý nedostatek. Lépe řečeno, nedaly se sehnat vůbec, a tak se
klientky učily, jak si je podomácku vyrobit samy.

49. Kde peníze pomáhají  
seznam | nahoru

50. I přes krizi pomáháme dál   
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNDc2NjgsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNDc2NjgsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNDc2NjgsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23347668
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23347668
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.adam.cz%2Fclanek-2020040067-kde-penize-pomahaji.html
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNTQwNjQsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNTQwNjQsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzNTQwNjQsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23354064
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23354064


SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

15.04.2020 (16:21:53) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky Kuřim

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

POMOC OHROŽENÝM RODINÁM V SOUVISLOSTI S COVID-19NADACE J&T• Mimořádná pomoc pro rodiny s dětmi v souvislosti s koronavirem. Nadace pro žadatele uvolní až 3 000 000 Kč,
je možné požádat o finanční pomoc do výše 15 000 Kč. • Žádost zde: https://www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU:•
COVID-19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci grantového programu Člověk v nouzi• Žádost ke stažení zde: https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-
grantoveho-programu-clovek-v-8165419 NADACE TEREZY MAXOVÉ• Krizový fond pomoci je určený pro rodiny ohrožené odebráním dětí kvůli chudobě a finančním problémům. Z příspěvku je
možné hradit např. nájemné, kauci či dluh za dodávky energií. Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí a spolupráce OSPOD.• Více informací zde:
https://www.nadaceterezymaxove.cz/o-nadaci/novinky/859-Krizovy-fond-pomoci/ NADACE LEONTÝNKA• Pomoc je určena zrakově postiženým, zejména těm, kteří se v důsledku opatření ocitli v
nenadálé nouzi. Ale také pro ty, kteří získali příspěvek na projekt, který nyní není možné realizovat.• Více informací zde: http://www.nadaceleontinka.cz/clanky/covid19-pomoc-klientum-se-
zrakovym-postizenim-a-rodinam-v-nouzi/ NADAČNÍ FOND ALBERT• Pomoc sociálně ohroženým dětem v době pandemie COVID 19. Pomoc je určena sociálně ohroženým dětem, organizace
jako azylové domy, dětské domovy či výchovné ústavy mohou žádat o částku do 20 000 Kč. Albert mezi žadatele rozdělí až 1 000 000 Kč. • Žádost zde:
https://www.nadacnifondalbert.cz/clanek/111-nadacni-novinky/466-mimoradna-vyzva-na-pomoc-socialne-ohrozenym-detem-v-dobe-pandemie-covid-19 ČLOVĚK V TÍSNI• Dluhové poradenství v
důsledku koronavirové krize (dluhy, exekuce)• Pomoc v kontaktu s úřady a jinými subjekty státní správy v kontaktu s úřady a jinými subjekty státní správy, se sháněním přijatelného bydlení či
zaměstnání, s předškolní přípravou Vašeho dítěte, s doučováním vašeho dítěte, se vším, co souvisí s přestupem na střední školu s tím, aby vaše dítě mělo možnost trávit smysluplně svůj volný čas•
TEL: 774 392 950 (8.00-18:00hod)• Více info zde: https://www.clovekvtisni.cz/dluhove-poradenstvi-reaguje-na-dusledky-koronavirove-krize-lidem-dokazeme-pomoci-i-nyni-6481gp
PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOCKRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU• Máte obavy o zdraví sebe a svých blízkých? Máte pocit, že jste na to sami? Ztrácíte se v
péči o děti a jejich přípravě do školy? Jste odříznuti od svých blízkých? Potřebujete s něčím poradit, nebo si jen popovídat a své starosti s někým sdílet? Koronavirus změnil životy nás všech.
Nejste na to sami, neváhejte nás proto kontaktovat.•Telefon: 776 763 176, nebo nám pošlete e-mail na pomoc@ditevkrizi.cz. Jsme Vám k dispozici v těchto časech: Po – St 9,00 – 16,00 hodin, Čt
– Pá 9:00 – 14:00 hodinBÍLÝ KRUH BEZPEČÍ • Pomoc obětem domácího násilí, jejichž situace se aktuálně může výrazně zhoršit, nabízí Bílý kruh bezpečí. Sociální služby poskytuje v režimu
telefonické a písemné komunikace 24 hodin denně na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí.• Telefonní číslo: 116 006.DIAKONIE• Pomoc všem, kteří těžce nesou stávající situaci,
koordinuje také Diakonie ČCE. K dispozici je Celostátní informační linka 242 487 824 pro ty, kdo potřebují nebo nabízí praktickou pomoc. Přehlednou mapu všech nabídek pomoci různých
organizací v celé republice najdete na webu jsmesvami.diakonie.cz. Diakonie také provozuje bezplatnou krizovou linku 800 567 567 pro ty, kteří v souvislosti s aktuální situací prožívají strach,
úzkost nebo obavy a potřebují podporu.PROFEM• Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí nabízí on-line poradnu, chatové poradenství, telefonní linku.• Telefonní číslo: 608 222 277
(pondělí až pátek od 9.00 do 15.00) a nově i Facebook messenger.ROSA• Centrum ROSA rozšiřuje nabídku odborného poradenství po telefonu. V pracovních dnech mezi 9 – 18 hodinou nabízí
poradenství na telefonní lince 739 709 764 nebo SOS lince 602 246 102. Lze využít také internetové poradenství prostřednictvím formuláře na www.rosa-os.cz a www.rosacentrum.cz. Dotazy lze
psát i na mail poradna@rosa-os.cz. Nově, prostřednictvím chatu, je centrum k dispozici v úterý (13-15) a čtvrtek (9-11) na www.rosacentrum.cz vpravo dole. LOCIKA• Centrum Locika přináší sérii
podpůrných článků, návodů a informací, jak zvládnout karanténu s dětmi, jak je podpořit a jak opečovat i sám sebe. Jak naložit s vlastním strachem a úzkostí. Toto období je pro rodiny zasažené
domácím násilím opravdu nelehké. Podpoří klienty/ky i formou distanční pomoci – ve standardních otevíracích hodinách na lince 734 441 233, případně na mailu info@centrumlocika.cz.POMOC V
KRAJÍCH:RATOLEST BRNO•Ratolest Brno zajišťuje základní potřeby pro lidi v nouzi (zejména rodiny na brněnských ubytovnách). Připravuje balíčky obsahující potraviny, roušky, rukavice,
dezinfekci, hygienické potřeby – toto vše zatím z vlastních zdrojů, ale v plánu je veřejná sbírka. Organizace dále nabízí bezplatné konzultace a poradenství všem rodinám, které se kvůli
nouzovému stavu dostaly do obtížné životní situace v oblasti finanční, zajišťování péče o děti, plnění školních povinností, či pociťují obavy, nemají potřebné informace apod. Zkušené sociální
pracovnice pomohou vyřídit sociální dávky či vytvořit krizový plán, poskytnou aktuální informace, poradí, jak řešit potíže se školou, zprostředkují odbornou pomoc či podpoří zajištění základních
potřeb rodiny. Tato služba je dostupná v pracovní dny v čase 9.00–12.00 a 16.00–19.00 na telefonních číslech 773 826 839, 773 838 651 a 773 838 652. Organizace také zajišťuje on-line
doučování. AUFORI• Organizace Aufori o.p.s. zajišťuje potravinovou i jinou materiální pomoc včetně distribuce roušek pro jednotlivce i rodiny ohrožené sociálním vyloučením v Královéhradeckém
kraji. Aktivně s klienty řeší krizové situace spojené se ztrátou zaměstnání, poklesem příjmů, hrozbou ztráty bydlení a dalšími dopady spojenými s vyhlášeným nouzovým stavem. V regionu
Hradecko, Náchodsko a Jaroměřsko tým Aufori pomáhá zvládnout aktuální požadavky školy, poskytuje doučování a zajišťuje předávání úkolů ze školy do rodin, které nevlastní technické
vybavení. Klientům jsou pracovníci k dispozici na telefonu, po skypu, přes whatsapp, ale i osobně, a to každý všední den od pondělí do pátku mezi 8. – 17. hodinou, nebo dle domluvy. Více
zde.AMALTEA• Rodiny v Pardubickém kraji, které se aktuálně ocitají v tíživé životní situaci, mohou vyhledat terapeutickou, poradenskou i materiální pomoc u organizace Amalthea. Ta během
nouzového stavu zjišťuje potřeby (nejen) sociálně znevýhodněných rodin a reaguje na ně, zajišťuje svým klientům roušky, desinfekci a balíčky pro děti, na webu publikovala a v tištěné podobě
distribuuje Průvodce pro krizovou situaci, rodičům poskytuje terapeutické služby (telefonicky) a na webu publikuje podpůrné články pro své klienty.PRÁVNÍ PORADENSTVÍFRANK BOLD
SOCIETY• Právní poradenství ohledně dopadů pandemie poskytuje tým právníků z Frank Bold Society. Ti shromáždili užitečné informace ohledně právních dopadů koronaviru a zodpoví i vaše
dotazy. Informace najdete zde.SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI• Sdružení pro integraci a migraci nabízí poradenství cizincům i občanům ČR ohledně vycestování a žádostí o víza.•
email: poradna@migrace.com nebo mobil (právní konzultace): 605 263 035 a 603 547 450. Více informací zde.InIUSTITIA• Organizace In IUSTITIA poskytuje zdarma sociální a právní
poradenství obětem předsudečného násilí. V současné době rozšiřuje své služby i pro osoby napadené v souvislosti s koronavirem (nemocné, lidi v karanténě, pomáhající personál apod.).
Poradenské služby a prostor sdílet tíživou situaci nabízí zdarma a anonymně. • Kontakt pro region Čechy: telefon: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz, lze i Skype. Kontakt pro region Morava
a Slezsko: telefon: 773 177 104, e-mail: poradna.brno@in-ius.cz, lze i Skype. Zvlášť zranitelným obětem, včetně obětí domácího násilí, je určena poradna Justýna v Brně.ČLOVĚK V TÍSNI•
primární na prevence a minimalizace rizik spojených s onemocněním COVID-19 a přijatými opatřeními. Organizace nabízí také poradenství živnostníkům, spotřebitelům, kteří se aktuálně dostávají
do neřešitelné finanční situace. Proto organizace rozšířila provoz dluhové helplinky na čísle 774 392 950 od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Lidem v insolvenci poskytuje přímou podporu a
poradenství a zajišťuje případnou komunikací s insolvenčními správci.• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. vytvořila pro mentálně postižené osoby přehled
základních informací o současném stavu ve formátu snadného čtení. Ke stažení zde.LINKY POMOCI:Linka první psychické pomoci - Tel.: 116 123, nonstopPražská linka důvěry - Tel.: 222 580
697 nonstopLinka naděje Brno - Tel.: 547 212 333 nonstopLinka důvěry Ostrava - Tel.: 737 267 939, 596 618 908 nonstopModrá linka - 549 241 010 (pevná linka), 608 902 410 (mobil) od 9.00-
21.00, chatLinka důvěry v ČR podle krajůRodičovská linka - 606 021 021, pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–21 hod., pátek: 9–17 hod., email: pomoc@rodicovskalinka.czLinka pro rodinu a

51. POMOC OHROŽENÝM RODINÁM V SOUVISLOSTI S COVID-19…   
seznam | nahoru

39/42

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzMzY4NjgsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzMzY4NjgsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjMzMzY4NjgsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23336868
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23336868
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKurim%2Fposts%2F3721872231187415


školu - 116 000, nonstop, zdarmaKrizové centrum pro děti a rodinu - 778 111 281LINKY POMOCI PRO DĚTI:Linka bezpečí - 116 111 nonstopCentrum pro zneužívané a týrané děti SPONDEA -
541 235 511 nonstop, 608 118 088Dětské krizové centrum - 241 484 149 nebo 777 715 215, nonstop, a 778 510 510 (ohrožující zážitky v kyberprostoru)UŽITEČNÉ ODKAZY:•
www.pomahamepraze.cz – koordinace dobrovolníků• www.pomuzemesi.cz – koordinace dobrovolníků• www.pomocdodomu.cz – nabídky a poptávky pomoci• www.seniore.org – rozvoz potravin
dobrovolníky seniorům• Spolu proti koronaviru – nabídky a poptávky pomoci• www.chcipomoct.cz – nabídky a poptávky pomoci• www.chcipohlidat.cz – koordinace dobrovolníků, kteří mohou
hlídat děti pracovníkům ve zdravotnictví• www.sousedskapomoc.cz – sousedská pomoc v mimopražských oblastech• www.pomocsousedum.cz – pomoc seniorům• www.dobro.cz – nabídky
dobrovolníků i žádosti o pomoc• www.dobrovolnik.cz – další odkazy a tipy na dobrovolnické skupiny• www.portalpomoci.cz – nabídky i poptávky pomociInformační web o koronaviru pro těhotné:
www.porodnice.cz/clanky/tehotenstvi-a-covid-19-0Krizová anonymní pomoc psychoterapeutů-terapie online: www.terap.ioDÁVKY:• Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz –
pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby• Dotazy je možné posílat také elektronickou cestou na email: kontaktni.centrum@mpsv.cz,callcentrum@mpsv.cz či rodicak@uradprace.cz.
• Call centrum České správy sociálního zabezpečení: 800 050 248, www.cssz.cz• Úřad práce: https://www.uradprace.cz• Call centrum Úřadu práce: 800 779 900, 844 844 803• Formuláře žádostí
a další dokumenty můžete (nebo někdo z Vašich blízkých) také vhodit do schránek, které jsou umístěny obvykle u vstupu na pracoviště Úřadu práce ČR nebo na jiném viditelně označeném místě.
Aktuálně lze žádosti o dávky „podat“ nejenom datovou schránkou, ale hlavně e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, viz https://www.uradprace.cz/web/cz/-/komunikujte-s-nami-
elektronicky , omezte, prosím, osobní návštěvy všech ÚP!Je připraveno mimořádného opatření (změna zákona) tak, aby lidé, kteří do konce března pobírali přídavek na dítě, příspěvek na bydlení
nebo zvýšený příspěvek na péči, nemuseli v dalších čtvrtletích dokládat svůj nárok na dávku a tato dávky jim byla přiznána ve stejné výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen)
automaticky.POMOC V HMOTNÉ NOUZI• příspěvek na živobytí https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti• doplatek na bydlení https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-
doplatek-na-bydleni • mimořádná okamžitá pomoc https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc • Poskytuje se ve výjimečných situacích v různých výších podle důvodu.
Maximálně je možné získat patnáctinásobek životního minima. Nyní je to tedy až 51.150 korun. Od dubna se životní minimum upravuje, zvedne se i případná dávka mimořádné pomoci. Nově by
měla činit až 57.900 korun.• Jak o ni žádat: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc-jak-o-ni-zadat- STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA• Přídavek na dítě
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-pridavek-na-dite • Rodičovský příspěvek https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-rodicovsky-prispevek • Příspěvek na bydlení
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni • Porodné https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-porodne • Pohřebné https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-pohrebne PŘÍSPĚVEK NA
PÉČI:• https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci • https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zvyseni-prispevku

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

14.04.2020 (20:19:19) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Zpravy.proglas.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zařízení pro seniory v ČR jsou již od března v karanténě. V Domově v Krabčicích zřízeném Diakonií Českobratrské církve evangelické se však ke klientům přidali také zaměstnanci -
dobrovolně se rozhodli vstoupit do měsíční karantény.

V ní je nyní i ředitel střediska Aleš Gabrysz, s nímž jsme měli možnost hovořit po telefonu.

Jak dlouho už jste v dobrovolné karanténě?

Vstoupili jsme do ní 3. dubna, takže dnes je to jedenáct dnů.

V izolaci jste prožili i Velikonoce – jak to působilo na klienty a zaměstnance?

To rozhodnutí uzavřít se do dobrovolné karantény navazovalo na různá, již existující omezení. Naši klienti jsou už od půlky března rozhodnutím vlády uzavřeni v areálu. Původní
nařízení dokonce znělo, že nesmějí vůbec vycházet z objektů, kde bydlí. Náš areál je rozlehlý, máme čtyři objekty, velké zahrady a park. Zmíněné první uzavření z půlky března a
naše následná dobrovolná karanténa ze začátku dubna umocnily izolaci, která je samozřejmě nepříjemná. Když jsem se s našimi obyvateli bavil, jak to prožívají, říkali, že to
chápou. Nevím, jestli je to tím, že v sobě mají určitou zažitou skromnost či nepotřebují k radostem života nějaké velké výdobytky naší společnosti. Říkali: „My jsme na to tak
nějak zvyklí.“ Samozřejmě se jim stýská, vyhledávají kontakt s blízkými alespoň telefonicky, ale panuje u nich zkrátka určitá skromnost. Nezaznamenali jsme žádné výlevy
hněvu či vzteku typu: „Prosíme vás, pusťte nás ven, tohle se nedá vydržet!“ Zatím to tedy vypadá relativně dobře. Naše izolace ovšem nic nemění na vládním nařízení, které
zakázalo vycházení a návštěvy v domovech seniorů už v půli března, a zatím je v nedohlednu, kdy se vůbec znovu povolí.

Je pro vaše klienty tedy nejsložitější skutečnost, že se nemohou vidět se svými rodinami?

Přesně tak. Moderní technologie jako telefon nebo videorozhovor osobní kontakt nahradit nedokážou a to je, myslím, ta nejzásadnější věc, která lidem chybí. Jsou tu i otázky,
které si kladou také odborníci, a sice jestli je izolace domovů seniorů před vstupem koronavirové nákazy to nejlepší a správné opatření. Je horší koronavirus, nebo izolace
těchto lidí od nezbytného sociálního kontaktu? Myslím, že někdy může být více bolestivá právě izolace. Nechci říkat, že je koronavirus lehká nemoc, ale tato opatření nás izolují a
my nemůžeme být vůbec v kontaktu. Hlavně ani nevíme, kdy budou návštěvy v domovech znovu povoleny. Ten výhled, že to bude trvat ještě měsíc či dva, je podle mě pro naše
klienty to nejtěžší.

Vy jste se před nástupem do karantény se všemi vašimi zaměstnanci nechali na koronavirus testovat. Dva testy skončily jako pozitivní, dva neprůkazné. Jak jsou na tom tito lidé nyní?

Šli jsme do toho, abychom si koronavirus nevědomky „nehýčkali“. Aniž by měli naši zaměstnanci jakékoliv projevy, dva z nich byli pozitivní. Dva s nejasným výsledkem prošli
opětovným testem, kdy se ukázalo, že jsou negativní. Všichni nicméně skončili v domácí karanténě, takže tu teď s námi nejsou.

Máte dostatek dezinfekcí? Kdo je pro vás zajišťuje?

Už minulý týden jsme měli dostatek prostředků pro první stupeň ochrany (rukavice, roušky, respirátory). Těch máme dostatek, včetně dezinfekce. Zásobování máme z více
zdrojů, nejvíce funkční pomoc nám prokázali lidé z okolí, kteří pro nás šili roušky včetně těch s nanovláknovou vložkou. Již před karanténou jsme je měli našité. Díky pozdějším
dodávkám od krajského úřadu, respektive z ministerstva zdravotnictví a vnitra, jsme nyní v tomto saturovaní. Co se týče druhé vlny ochranných pomůcek pro případ, že by se u
nás muselo zprovoznit oddělení pro lidi na koronavirus pozitivní, jako štíty, brýle a overalové pláště, máme jich kolem 20 kusů. To by vydrželo na dva až tři dny. Chvála Bohu je
ale zatím nepotřebujeme.

Objevil se větší zájem rodin vzít si během karantény své příbuzné domů?

Myslím, že na straně rodin je to těžké rozhodování. Často nemají technické vybavení – bezbariérové koupelny, toalety – což hraje v takovém rozhodování důležitou roli. My se
významně specializujeme na lidi s Alzheimerovou nemocí, kteří u nás bydlí v menších skupinkách. Pro mnoho rodin je složité vzít si je domů. Během celého nouzového stavu se
proto takové impulzy a žádosti neobjevily. V mnoha ohledech by to bylo komplikované.

Může pro vás nyní, když jste uzavřeni v karanténě, přicházet nějaká pomoc zvenčí, třeba od našich posluchačů?

Může a také od začátku přichází, za což jsme velmi vděční. Je to pro nás velká morální i věcná podpora. Když jsme se například balili a připravovali na karanténu, mysleli jsme
spíše na pracovní záležitosti a vůbec nás nenapadlo, že tu budeme trávit i veškerý volný čas. Zezačátku jsme neměli žádné vybavení na volné chvíle, jakkoliv jich moc není. Pak
ale přišli třeba skauti a přinesli nám míče apod. Provoz karantény s ohledem na to, že nás je tu přes 40, je ale také finančně náročný. Potřebovali jsme dovézt stavební buňky, ve
kterých naši kolegové spí, museli jsme si také sami pořídit testovací sady. Náklady tedy byly nemalé, proto jsme si zřídili transparentní účet, na který nám lidé mohou posílat
finanční příspěvky a dary. Když nám však někdo něco doveze, musí to být omyvatelné. Všechny věci, co k nám přijdou, procházejí tzv. filtrem, kdy je dezinfikujeme a otřeme,
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abychom je následně mohli použít.

SEKCE: Televize a rádia POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonií (1x), českobratrské (1x), církve (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

18.04.2020 (12:45:01) Tisk Diakonie Českobratrské církve evangelické MAFRA, a.s. - MF DNES Ivo Horváth redaktor MF DNES

Otevřít originál | Otevřít detail

Tým odborníků Sociální kliniky, který obvykle poskytuje dostupnou psychoterapeutickou pomoc lidem v krizových situacích, pomáhá v čase pandemie  zdarma a
prostřednictvím videohovorů přes internet nebo po telefonu. 

PRAHA Na řadu lidí těžce doléhá mimořádná situace způsobená pandemií koronaviru. Extrémní psychickou zátěž prožívají v souvislosti s náhlým ekonomickým propadem, kvůli zhoršení či
ohrožení zdravotního stavu, ztrátě zaměstnání nebo také v důsledku separace od rodiny a společnosti. 

Terapeuti pracující pod hlavičkou Sociální kliniky nabízejí takovým lidem krátkodobé konzultace po telefonu či prostřednictvím videohovoru. Nyní bezplatně. 

„Telefonující mají často problémy s úzkostmi a trpí depresivitou. Hodně častým tématem je také hluboká osamělost,“ vysvětluje koordinátorka Sociální kliniky Michaela Malá. Dodává, že
osamělostí ani zdaleka netrpí jen senioři, ale také mladí lidé do třiceti let věku. „Často také řešíme vztahové potíže a lidé mají v karanténě také ponorkovou nemoc,“ říká Malá. Časté jsou u
volajících i výkyvy nálad s depresivitou či hlubokými pocity smutku. 

Michaela Malá také upozorňuje, že se v posledních týdnech prohloubily problémy matek-samoživitelek. „Nestíhají práci z domova a péči o děti zároveň, a navíc mají snížené příjmy,“ dodává
koordinátorka. 

Psychoterapeuti a takzvaní krizoví interventi Sociální kliniky předpokládají, že služeb tohoto typu bude nyní potřeba stále víc. „Jsme si jisti, že pomoc Sociální kliniky a podobných služeb bude
velmi důležitá především v následujících měsících, kdy bude krizová situace vrcholit, a mnoho lidí se tak může opravdu snadno ocitnout ve složité situaci, která bude ovlivňovat jejich psychické
zdraví,“ vysvětluje předsedkyně správní rady Sociální kliniky Yvonna Lucká. 

Krátkodobé konzultace po telefonu či prostřednictvím videohovoru nabízí nyní tým kliniky bezplatně. „Konzultace trvají zpravidla necelou hodinu a můžou se za současné situace opakovat
maximálně pětkrát,“ dodává Lucká. 

Předtím než nastal nouzový stav, poskytovali terapeuti kliniky až 12 sezení s klienty podle jejich finančních možností zhruba za 150 korun. Jejich cílem je pomáhat hlavně těm, kteří si
profesionálního psychoterapeuta nemohou dovolit. 

„Zavolejte babičce“ 

Odborníci radí, jak psychickým problémům i za současné situace předcházet. Podle ředitelky Sociální kliniky Magdy Juráňové se lze udržovat v dobré psychické kondici i v prostředí bytové
karantény. „Lidé by se například měli snažit vzpomenout, jaké činnosti je v minulosti bavily a pak je museli opustit, protože na ně neměli čas. Může se jednat o šití, čtení či o různé resty,“ vysvětluje
Juráňová. Sociální izolace přitom může být těžší pro ty, kteří jsou více společenští. „Těm bych poradila, ať zvednou telefon a zavolají třeba babičce nebo kamarádům, se kterými neměli čas se v
poslední době bavit,“ dodává ředitelka. 

I kolegové pomáhají online  

Ani za současné složité situace Sociální klinika netrpí extrémně velkým náporem klientů – těch nových je maximálně pět denně. „Sociální kolaps se rozložil do celé sítě podpůrných služeb. I na
našich stránkách například podporujeme web delamcomuzu.cz a posílené jsou i linky důvěry. Online pomoc nabízí také internetová stránka terap.io,“ dává příklady Malá. 

Zakladatelka Sociální kliniky Barbora Janečková ubezpečuje, že organizace je připravena na větší nápor klientů. „Naši profesionální terapeuti, kterých je v současnosti bezmála osmdesát, mají
psychoterapeutický výcvik zpravidla v biosyntetické psychoterapii a poskytují své služby v rámci kliniky jako dobrovolníci,“ říká Janečková. 

S Yvonou Luckou obě čerpaly zkušenosti při práci v krizovém centru Riaps. 

„Krizová intervence a krátkodobá terapie se ukazovala jako prevence dalšího zhoršení stavu. Například když si klient udrží zaměstnání a nemusí zatěžovat sociální systém, je to celospolečensky
pozitivní. Musí se ale podařit snížit míru stresu klienta. Díky tomu je i menší pravděpodobnost vzniku psychosomatických obtíží a není potřebné zatěžovat ani zdravotní systém,“ vysvětluje
Janečková. 

Druhou inspirací pro založení kliniky byl Institut biosyntézy v brazilské Bahii, který otevřel svoji pobočku v chudinské čtvrti a terapeuti tam pracují s učiteli z nejchudších vrstev. 

Pražská Sociální klinika se rozjela díky financím z evropských fondů a dotačních programů pro sociální inovace. „V současnosti nepobíráme žádné finance z veřejných zdrojů. Již v roce 2015 jsme
ale získali mezinárodní ocenění Sozial Marie, která je udělována sociálně-inovativním projektům,“ dodává Janečková. 

Kontakty Kde hledat pomoc 

Pro dospělé 

● Sociální klinika: 733 644 268 

● Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice): 284 016 666 (nonstop) 

● Pražská linka důvěry (Centrum sociálních služeb Praha): 222 580 697 (nonstop) 

● Krizová linka KC RIAPS (Centrum sociálních služeb Praha): 739 557 574 (nonstop) 

Pro děti i dospělé 

● Linka důvěry Dětského krizového centra: 777 715 215, 241 484 149 (nonstop) 
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● Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021 (po–čt 9–21, pá 9–17) 

● Krizová linka SOS centra Diakonie ČCE: 800 567 567 (denně 9–20). Nabídka pomoci pro potřebné z celé ČR (také Diakonie ČCE): 242 487 824 (po–pá 9–17) 

Pro rodiče a blízké dětí s postižením  

● Linka EDA: 800 405 060 (po–pá 9–15)

SEKCE: Zdraví a zdravotnictví MUTACE: Hlavní město Praha
PDF POPIS OBRÁZKŮ: Zůstaňte v bezpečí Pandemie koronaviru ohrožuje nejen fyzické zdraví,
ale představuje také extrémní psychickou zátěž. Psychologickou pomoc poskytují někteří odborníci
i na dálku. Nápis Stay Safe rozsvítil ve svých oknech pražský hotel v reakci na pandemii na
počátku dubna. Foto: Petr Kozlík, MAFRA
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