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Sociální služby (31)
Charita Česká republika (6) , Diakonie Českobratrské církve evangelické (3) , Konfederace sociálních služeb (1) , Asociace poskytovatelů sociálních služeb (21)

 Supertéma: Sociální služby (31)
 Téma: Charita Česká republika (6)

1. Kdy budou moci být ✔✔ ️️ stacionáře a terénní…  Facebook - Příspěvky

2. Skauti pomáhají lidem City PH Publishing - Pro města a obce

3. Klienti pobytových služeb v MS kraji dostanou tablety. Mohou se tak spojit s rodinami i obrazem  Polar.cz - Moravskoslezský kraj

4. Region hlásí 903 nakažených lidí koronavirem Denik.cz - Frýdecko-místecký a třinecký deník

5. Specifika jednání s církevními právnickými osobami  Pravniprostor.cz - Články

6. Lukáš Curylo: Krizové okamžiky nemusí mít pouze destruktivní dopady Denik.cz - Moravskoslezský deník

 Téma: Diakonie Českobratrské církve evangelické (3)
7. ������ Diakonie ČCE nabízí veřejnosti možnost…  Facebook - Příspěvky

8. Vojáci v Alzheimercentru pomáhají s maximálním nasazením, dobrovolně berou i přesčasy  Polar.cz - Ostravsko

9. Vím, že pracovníci i klienti sociálních služeb…  Facebook - Příspěvky

 Téma: Konfederace sociálních služeb (1)
10. innogy podává pomocnou ruku lidem ve finanční tísni  Denik.cz - Moravskoslezský deník

 Téma: Asociace poskytovatelů sociálních služeb (21)
11. Vážení přátelé,MPSV ve spolupráci s APSS ČR… Facebook - Příspěvky

12. Pomáháme pracovníkům a klientům sociálních služeb…  Facebook - Příspěvky

13. Vážení přátelé,Iniciativa COVID19CZ nabízí… Facebook - Příspěvky

14. Vážení přátelé,i tato nevlídná doba přináší…  Facebook - Příspěvky

15. Programové vyhlásenie potešilo organizácie v oblasti sociálnych služieb, ale: Výčitka vláde  Cas.sk - Články

16. Zanedbaní v karanténě MAFRA, a.s. - Lidové noviny, příloha

17. 90′ ČT24 (automat)  ČT24 - 90′ ČT24 (automat)

18. Maláčová: Sociální služby postupně obnoví provoz od 27. dubna, vláda souhlasila  24zpravy.com - Články

19. Restaurace otevřou, ale denní stacionáře ne, kritizují sociální pracovníci uvolňování krizových opatření  IRozhlas.cz - Zprávy z domova

20. Zdravotníci v I. linii si od státu zaslouží zvláštní příplatky za služby, které našim nemocným a starším občanům poskytují!  Asocr.cz - Články

21. Vážení přátelé,Úřad pro ochranu osobních údajů…  Facebook - Příspěvky

22. Vážení přátelé,najděte si pár minut čas a…  Facebook - Příspěvky

23. Vážení přátelé, obrátili se na nás z…  Facebook - Příspěvky
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24. BABIČKA 2.0  MAFRA, a.s. - Lidové noviny, magazín

25. Sociální služby se obnoví. Nejprve se dočkají ohrožené rodiny  Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv

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

27. Sociální služby postupně obnoví provoz, otevřou se památky. Vláda sdělila kdy  Globe24.cz - Domov

28. Opatření zavedená v sociálních službách kvůli…  Facebook - Příspěvky

29. Sociální služby postupně obnoví provoz od 27. dubna, uvedla Maláčová  Lidovky.cz - Články

30. Živě: Vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu  Ceskenoviny.cz - Články

31. Samota na pokoji, stesk po vnoučatech. Senioři musí přežít čtvrt roku v izolaci  Idnes.cz - Články

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.04.2020 (12:48:15) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Kdy budou moci být ✔️ stacionáře a terénní sociální služby znovu “v provozu” a jak to bude s uvolňováním❓Otázka, která teď pálí mnoho z vás! �Mám odpověď. V tuhle chvíli je připraven jasný
plán �, který jsme prodiskutovali s epidemiology. Nyní ho řešíme se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a zítra ho přinesu na vládu! ✅Jana Maláčová Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Člověk v tísni Charita Česká republika Armáda spásy Děti úplňku Dagmar Žitníková Václav Krása
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Asociace občanských poraden MUDr. Jiří Běhounek Česká asociace streetwork, z.s. Svaz měst a obcí ČR Sdružení místních samospráv České
republiky ŽIVOT 90 Odborový Svaz Zdravotnictví A Sociální Péče

SEKCE: Politika POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

DUPLICITNÍ S: Kdy budou moci být ✔️ stacionáře a terénní… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.04.2020 (12:25:01) Tisk Charita Česká republika City PH Publishing - Pro města a obce NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail

Skauti ve Zlínském kraji vytvořili ve Zlíně skautské krizové centrum. Jsou v něm zapojení i další dobrovolníci, například z řad studentů zdejší univerzity. „Primárně chceme zajistit nákupy pro
seniory nebo lidi, kterým zdravotní stav neumožňuje vyjít z domu,“ uvedl v polovině března Jiří Robenek z krizového centra. Nákupy zahrnují i donášku léků z lékárny. I z toho důvodu nenastavili
finanční limit. Princip je jednoduchý. Na telefonní lince si senior objedná nákup. Dobrovolníci v ochranných rouškách jej zajistí, zavolají dotyčnému, kolik za něj utratili, a donesou ho k domovním
dveřím. Práce skautů je zdarma, stejně tak bezplatnou pomoc nabídla i jednotlivá města nebo obce napříč Zlínským krajem. Skauti se však aktivně zapojili do pomoci potřebným po celé republice.
Vedle toho řada organizací vyzývá občany k podpoře, patří mezi ně Charita Česká republika, Diakonie, Adra, Život 90 a další.

SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

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

1. Kdy budou moci být ✔✔ ️️ stacionáře a terénní…   
seznam | nahoru

2. Skauti pomáhají lidem  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.04.2020 (13:45:13) Internet Charita Česká republika Polar.cz - Moravskoslezský kraj NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Opatření v boji s novým koronavirem se dotkla také klientů pobytových služeb. Zařízení jsou totiž uzavřená a oni se tak nemohou stýkat se svými blízkými. Pomoci se rozhodl T-Mobile, který
zapůjčil prostřednictvím Charity sociálním zařízením tablety. Pečovatelé klientům s navázáním videohovorů samozřejmě pomohou.

Jedním z prvních opatření, která byla zavedena po celé zemi kvůli onemocnění Covid 19, bylo uzavření sociálních zařízení pro návštěvy. Už nejméně 6 týdnů tak například senioři nebo postižení
neviděli své příbuzné a známé. Pomoci se rozhodl mobilní operátor T-Mobile, který věnoval 31 tabletů Diecézní charitě ostravsko-opavské. Klienti tak budou moci využít videohovory. "Firma T-
Mobile nám dlouhodobě zapůjčila 31 tabletů určených především pro klienty, kteří jsou momentálně v domovech pro seniory nebo v domovech se zvláštním režimem, či podobných jiných
službách," potvrzuje ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.

Zapůjčené tablety využijí například uživatelé služeb ostravské Charity. 15 tabletů bude k dispozici ve 4 pobytových a 3 terénních službách. "Charita Ostrava je velice vděčná za tuto příležitost,
protože pomůže našim seniorům, lidem s duševním postižením, ale i lidem v terminálním stádiu života v Hospici sv. Lukáše," vysvětluje ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Tablety půjdou také do Bohumína a 14 zařízení bude využito v partnerské organizaci Slezské diakonii. "Tablety budou krásným zpestřením jejich volného času. Mohou se spojit s rodinou,
známými, přáteli," raduje se ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková.

Diecézní charita ostravsko opavská se řadí mezi největší poskytovatele zdravotně sociálních služeb v MS kraji, kde poskytuje péči více 500 klientů.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.04.2020 (19:02:05) Internet Charita Česká republika Denik.cz - Frýdecko-místecký a třinecký deník Redakce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

/SOUHRN DNE, MAPY/ V Moravskoslezském kraji je nyní celkově 903 lidí s nákazou koronavirem. Uveřejnilo to Ministerstvo zdravotnictví při své středeční podvečerní aktualizaci.

ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

POČTY ZA MS KRAJ:
Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 22.4. 17:25): 903

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 22.4. 12:00): 832
Ostrava: 322
Frýdek-Místek: 179
Karviná: 110
Opava: 139
Nový Jičín: 58
Bruntál: 24

Počet uzdravených: 165
Počet mrtvých: 24

*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava

**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v
tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

Mapa MZ, 22. dubna 17.30 hodin.

Mapa KHS, 22. dubna, 12 hodin.

SOUHRN DNE (středa 22. dubna 2020)

EXKLUZIVNĚ: Vítkovicím chci pomoci, ne je pohltit, říká šéf Baníku Václav Brabec
Už více než čtyři roky je majitelem fotbalového Baníku Ostrava. Ten jde pod jeho rukama viditelně nahoru. Přesto se Václav Brabec, pro mnohé překvapivě, začal věnovat nové aktivitě. Pomoci
konkurenčním Vítkovicím. Proč? A co říká na reakce některých vítkovických činovníků, kterým se jeho aktivita nelíbí - VÍCE ZDE . 

VIDEO: Muž z Ostravska hrozil bombami v marketech, chtěl letadlo a milion dolarů
Bombový terorista z Ostravska, který v neděli hrozil bombami v marketech obchodního řetězce na Ostravsku, se vydával za člena Islámského státu - VÍCE ZDE .

Liberty Ostrava: odstávka peci číslo 2? Co na to řekl odborářům Babiš?
Vedení společnosti Liberty Ostrava z důvodů koronavirové pandemie oznámilo, že dočasně odstaví vysokou pec číslo 2 a sníží do konce srpna výrobu surového železa o 20 procent. Odborové
organizace v reakci vydaly prohlášení, že s několikaměsíční odstávkou jedné vysoké pece zásadně nesouhlasí a požádaly o pomoc i premiéra Andreje Babiše - VÍCE ZDE .

3. Klienti pobytových služeb v MS kraji dostanou tablety. Mohou se tak spojit s
rodinami i obrazem  seznam | nahoru

4. Region hlásí 903 nakažených lidí koronavirem   
seznam | nahoru
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Lukáš Curylo: Krizové okamžiky nemusí mít pouze destruktivní dopady
/ROZHOVOR/ Nedostatek ochranných pomůcek, karanténa, zavřené školy a s tím spojené domácí vzdělávání – to a mnohem více jsou aktuální problémy související s pandemií. Situaci především
v Moravskoslezském kraji hodnotí náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a ředitel Charity České republiky Lukáš Curylo (KDU-ČSL) - VÍCE ZDE .

Gastro čeká na restart. Jak je na tom Ostrava? Vydrží restauratérům kapitál?
Vládní jízdní řád je jasný. Za měsíc, konkrétně 25. května, se mají otevřít venkovní prostory restaurací, 8. června pak všechna zařízení bez omezení. Vydrží provozovatelům kapitál? Dotkne se
bezmála čtvrtletní výpadek provozu vašich podniků? Deník zjišťoval, jak si na tom jednotliví provozovatelé stojí - VÍCE ZDE .

Nebála jsem se o sebe, ale o žákyňky, říká o boji s virem učitelka z Karviné
„Kdo jiný, když ne my, zdravotníci,“ řekla si a ani na chvíli nepřemýšlela. Když byl vyhlášen nouzový stav a výuka ve škole byla přerušená, volala Zuzana Babiánková do havířovské nemocnice, jak
tam může být ona a studentky zdravotnické školy užitečné - VÍCE ZDE .

Také studenti ostravské lékařské fakulty jsou v první linii
„Teď musíme všichni táhnout za jeden provaz,“ říká studentka ostravské lékařské fakulty a koordinátorka dobrovolnické pomoci Michaela Škerková - VÍCE ZDE .

V Opavě ve středu obnovili farmářské trhy, lidé je vzali útokem
/FOTOGALERIE/ Jedny z prvních farmářských trhů v Moravskoslezském kraji se ve středu konaly ve slezské metropoli. Zboží zde nabízelo přes dvacet stánkařů a zájem nakupujících byl
enormní. Nejvíce na dračku šly sazenice a květiny - VÍCE ZDE .

PODÍVEJTE SE: Tyto rozhledny a vyhlídky na Opavsku spojí přeshraniční stezka
/FOTOGALERIE/ Celkem čtyřiatřicet míst a staveb, ze kterých se lze při hezkém počasí kochat pohledem do okolí, má být zapojeno do společného česko – polského projektu, respektive stezky s
názvem Silesianka - VÍCE ZDE .

Divoká honička na Novojičínsku: Automobil zastavila až střelba z pistole
Divoká honička po vesnicích Bartošovice a Hukovice, střelba z policejní pistole do pneumatiky a zadržení řidiče a spolujezdce v poli – takový dramatický průběh měla událost, kterou se v těchto
dnech zabývají policisté - VÍCE ZDE .

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Region hlásí 903 nakažených lidí koronavirem ( Denik.cz - Bruntálský a krnovský deník, Charita Česká republika ); Region hlásí 903 nakažených lidí koronavirem ( Denik.cz - Karvinský
a havířovský deník, Charita Česká republika); Region hlásí 903 nakažených lidí koronavirem ( Denik.cz - Novojičínský deník, Charita Česká republika ); Region hlásí 903 nakažených lidí koronavirem
(Denik.cz - Moravskoslezský deník, Charita Česká republika ); Region hlásí 903 nakažených lidí koronavirem ( Denik.cz - Opavský a hlučínský deník, Charita Česká republika ); V regionu je nyní podle
údajů Ministerstva zdravotnictví 903 nakažených osob (Denik.cz - Frýdecko-místecký a třinecký deník, Charita Česká republika ); V regionu je nyní podle údajů Ministerstva zdravotnictví 903
nakažených osob (Denik.cz - Bruntálský a krnovský deník, Charita Česká republika ); V regionu je nyní podle údajů Ministerstva zdravotnictví 903 nakažených osob ( Denik.cz - Karvinský a havířovský
deník, Charita Česká republika); V regionu je nyní podle údajů Ministerstva zdravotnictví 903 nakažených osob ( Denik.cz - Novojičínský deník, Charita Česká republika ); V regionu je nyní podle údajů
Ministerstva zdravotnictví 903 nakažených osob (Denik.cz - Opavský a hlučínský deník, Charita Česká republika ); V regionu je nyní podle údajů Ministerstva zdravotnictví 903 nakažených osob
(Denik.cz - Moravskoslezský deník, Charita Česká republika ); V regionu je nyní podle údajů Ministerstva zdravotnictví 911 nakažených osob ( Denik.cz - Frýdecko-místecký a třinecký deník, Charita
Česká republika); V regionu je nyní podle údajů Ministerstva zdravotnictví 911 nakažených osob ( Denik.cz - Bruntálský a krnovský deník, Charita Česká republika ); V regionu je nyní podle údajů
Ministerstva zdravotnictví 911 nakažených osob (Denik.cz - Novojičínský deník, Charita Česká republika ); V regionu je nyní podle údajů Ministerstva zdravotnictví 911 nakažených osob ( Denik.cz -
Opavský a hlučínský deník, Charita Česká republika); V regionu je nyní podle údajů Ministerstva zdravotnictví 911 nakažených osob ( Denik.cz - Moravskoslezský deník, Charita Česká republika ); V
regionu je nyní podle údajů Ministerstva zdravotnictví 911 nakažených osob (Denik.cz - Karvinský a havířovský deník, Charita Česká republika );
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V důsledku majetkového vypořádání s církvemi se církevní právnické osoby staly významným hráčem nejen na realitním trhu. Do obchodních vztahů s církvemi se tak mohou čím dál častěji
dostávat i „běžní“ podnikatelé, pro které může být jednání s církevními subjekty poměrně velkou neznámou. Vzhledem k tomu, že dominantní roli mezi církvemi v České republice hraje církev
římskokatolická, tento článek se zaměřuje právě na ni.

Jakkoliv katolíci vyznávají víru v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev, druhů církevních právnických osob je nespočet. Území České republiky se dělí na osm diecézí, které jsou dále
členěny na farnosti[1]. Nejvýznamnější právnickou osobou pak je Česká biskupská konference, která je statutárním orgánem římskokatolické církve v České republice. Při významných kostelech
se historicky tvořily kapituly (sbory kněžích) – Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze je nejstarší dosud existující právnickou osobou u nás. Vedle toho existuje i řada dalších osob církevního práva
– kanonie, kongregace, hnutí atd.[2]

Každá z těchto osob je nadána vlastní právní subjektivitou, má vlastní majetek a vlastní statutární orgány a způsob jejich jednání za tu kterou osobu. V čele (arci)diecéze stojí (arci)biskup, v čele
farnosti farář. Osob oprávněných jednat za tu kterou právnickou osobu však může být více. Aktuální informace lze zjistit z Rejstříku evidovaných právnických osob („Rejstřík“), vedeného
Ministerstvem kultury, jemuž zákon[3] přiznává statut veřejného seznamu [4].

Se statutem veřejného seznamu pak zákon o církvích a náboženských společnostech spojuje formální a materiální publicitu Rejstříku, tedy že (i) každý má právo do něj nahlížet a že (ii) údaje
v něm zapsané jsou účinné vůči každému a proti tomu, kdo jednal s důvěrou ve správnost zápisu, nemůže ten, koho se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá faktickým skutečnostem.

5. Specifika jednání s církevními právnickými osobami   
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S ohledem na princip materiální publicity Rejstříku je nezbytné si v tomto rejstříku ověřit, kdo a jakým způsobem je za danou právnickou osobu oprávněn jednat. Právě v otázce zástupčího
oprávnění dochází k prolínání obecného a kanonického práva[5].

Kanonické právo při nakládání s církevním majetkem rozlišuje tzv. pravidelnou správu, kterou může příslušný subjekt činit samostatně, a tzv. mimořádnou správu, pro kterou je třeba souhlas
zřizovatele (tj. v případě farnosti souhlas biskupství) nebo dokonce Apoštolského stolce.

Mezní hodnoty dispozice s majetkem byly Českou biskupskou konferencí stanoveny v Obecně závazném nařízení ve věcech správy církevního majetku ze dne 17. října 2016 [6]. Podle něj platí, že
církevní právnická osoba může jednat samostatně, převádí-li majetek v hodnotě do 10 milionů Kč. K převodu majetku v hodnotě od 10 do 40 milionů je třeba souhlasu diecézního biskupa. K
převodu majetku ve vyšší hodnotě je vždy třeba souhlas Apoštolského stolce. Nařízení stanoví také nutnost souhlasu ordináře[7] nadřízeného biskupství i pro většinu nájemních vztahů.

Vedle toho je třeba věnovat pozornost i způsobu jednání té které církevní právnické osoby, který je evidován v Rejstříku. Tam je zpravidla uveden výčet jednání, k jejichž platnosti je třeba souhlasu
zřizovatele. Rozsah těchto jednání a jejich mezní hodnoty se napříč církví liší, avšak zpravidla bude přísnější než hodnoty stanovené ve zmiňovaném nařízení.

Jakkoliv je pro světské právo nepochybně významnější dodržení způsobu jednání, který je uveden v Rejstříku než dodržení dalších omezení plynoucích z interních církevních předpisů, nelze
očekávat, že se statutární orgán od těchto „interních omezení“ odchýlí. Nadto – v důsledku mj. absence konkordátu mezi Českou republikou a Svatým stolcem – není jasné, jaké právní dopady by
porušení takových „interních omezení“ (jimiž ovšem kanonické právo podmiňuje platnost jednání, srov. např. kánon 1291 CIC[8]) mělo působit v rámci práva světského.

Obecně je možné uzavřít, že souhlas zřizovatele bude vždy třeba v případě nakládání s nemovitostmi. Velmi pravděpodobně pak bude třeba u transakcí o hodnotě alespoň nižších statisíců. V
případě transakcí, jejichž hodnota přesahuje 40 milionů Kč, bude nezbytný i souhlas Svatého stolce.

Specifická budou dispoziční oprávnění statutárních zástupců řádů a kongregací, které v rámci církevní hierarchie stojí mimo dříve zmiňované územní členění. Nepodléhají tak žádnému z biskupů či
biskupské konferenci, ale přímo Svatému stolci, a vztahuje se tak na ně pouze 40milionový limit. Jednání v rámci tohoto limitu tak řády (resp. jejich „hlavní“[9] subjekty) mohou činit samostatně.
Omezení platí až pro jednání o hodnotě vyšší než 40 milionů Kč, kdy potřebují souhlas Svatého stolce (a zpravidla také hlavního představeného celého řádu).

S ohledem na nutnost zamýšlenou transakci alespoň projednat na ekonomické radě farnosti, popř. – u podstatnějších transakcí – získat souhlas zřizovatele, či dokonce Apoštolského stolce, je
třeba počítat s tím, že transakce s církevními subjekty budou trvat zpravidla déle[10] než obdobné transakce mezi „běžnými“ podnikateli. K projednání žádosti o udělení souhlasu nejsou stanoveny
žádné závazné lhůty.

Potřeba získání souhlasu zřizovatele pak ze své podstaty vede k určité ingerenci zřizovatele do procesu vyjednávání. Vyloučit nelze ani ex post požadavek zřizovatele na úpravu již dohodnutých
podmínek; zde je třeba podotknout, že církev často sleduje i jiné než čistě ekonomické zájmy.

V důsledku územního členění církve a řadě paralelně existujících subjektů je pak v neposlední řadě třeba počítat s tím, že formální pravidla a zejména aplikační praxe se může napříč diecézemi lišit.
To může mít na zamýšlené transakce zásadní dopady.

[1] Farnosti se mohou sdružovat do větších celků, které však samy o sobě právní subjektivitu nemají. V Čechách se označují jako vikariáty, na Moravě jako děkanáty.

[2] Církev římskokatolická eviduje 16 právnických osob v kategorii „Konference, církevní provincie a diecéze“ (Česká biskupská konference, Konference vyšších představených mužských řeholí
České republiky, Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR, Česká církevní provincie, Moravská církevní provincie, 2 arcibiskupství, 6 biskupství, Arcibiskupský kněžský seminář,
Institut františkánských studií, Vysokoškolský teologický ústav Salesiánské provincie Praha), stovky farností a kvazifarností rozdělených do diecézí, desítky mužských i ženských řeholních řádů a
kongregací, přičemž právnickými osobami jsou jak zastřešující kongregace či provincie u některých řádů, tak jednotlivé kláštery, opatství, konventy, řádové domy, komunity či řádové školy,
nemocnice apod., dále 2 metropolitní a 1 stoliční kapitula, 3 katedrální kapituly, 7 kolegiátních kapitul a Prelatura Svatého Kříže a Opus Dei v České republice, několik desítek dalších sdružení
(různá společenství, komunity a hnutí, sekulární instituty a laická sdružení, akademie, specializovaná centra, Charita Česká republika atd.), a dále stovky charit (Česká katolická charita a
diecézní, oblastní, městské a farní charity, v Hejnicích Mezinárodní centrum duchovní obnovy pro pohoštění poutníků); převzato z
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evidovan%C3%A1_pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba_c%C3%ADrkve_a_n%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A9_spole%C4%8Dnosti dne 26. 2. 2020.

[3] Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění
pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 17 odst. 2 zákona.

[4] Jde o nepřesnou terminologii zákona, Rejstřík – ve smyslu právní teorie – veřejným rejstříkem (tedy seznamem osob) a nikoliv veřejným seznamem (tedy seznamem věcí). Tak, či tak, na
právních důsledcích – tedy materiální a formální publicitě registru – se nic nemění.

[5] V rámci tohoto příspěvku myšleno právo pouze římskokatolické církve, tedy v užším slova smyslu.

[6] Ke dni 26. 2. 2020 dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/294_00294/acta-2018.pdf.

[7] Ordinář je ten, kdo je nadán nejvyšší výkonnou mocí v dané církevní entitě; v rámci diecéze tedy zpravidla biskup.

[8] Kodex kanonického práva (Codex Iuris Canonici, zkratka CIC) je soubor vnitřních právních předpisů a norem (kanonického práva) římskokatolické církve, závazný pro všechny římské katolíky.

[9] Např. Česká provincie dominikánů, která je „hlavním“ představitelem dominikánského řádu na našem území zřizuje další, podřízené právnické osoby dle jednotlivých klášterů. Na tyto „klášterní“
subjekty se pak uplatní i dílčí limity, a dominikánské kláštery tak k určitým jednáním potřebují souhlas provincie. Takové členění se však uplatní jen u některých řádů – premonstráti např. žádný
centrální subjekt nemají.

[10] Vnímání času jako takového je obecně v rámci církve specifické. Je logické, že zástupci instituce s dvoutisíciletou historií budou mít o pojmu „věčnost“ představu diametrálně jinou než
zástupce fintech startupu.

SEKCE: Právo

KLÍČOVÁ SLOVA:  charita (1x), česká (1x), republika (1x)
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22.04.2020 (16:49:06) Internet Charita Česká republika Denik.cz - Moravskoslezský deník Bronislava Supíková
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/ROZHOVOR/ Nedostatek ochranných pomůcek, karanténa, zavřené školy a s tím spojené domácí vzdělávání – to a mnohem více jsou aktuální problémy související s pandemií. Situaci
především v Moravskoslezském kraji hodnotí náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a ředitel Charity České republiky Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

Situace kolem koronaviru je velmi výjimečná. Jak hodnotíte vyhlášení nouzového stavu díváte?
Život a zdraví člověka musí být vždy chráněny. Tato pandemie nás všechny překvapila, nebyli jsme na nic podobného ve svých myslích ani fakticky připraveni. Pochopitelně, že jsme všichni v
médiích sledovali na přelomu roku situaci v Číně, ale vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se podobná situace mohla stát na evropském kontinentu. Projevovali jsme soucit s lidmi žijícími v
jihovýchodní Asii, ale pořád to pro nás bylo daleko, těžce přenositelná skutečnost.

Právě tehdy jsem si vzpomněl na svou zkušenost. Jako ředitel Charity Česká republika jezdím do zemí sužovaných hladomorem, malárii, cholerou, válkou, běžnou chřipkou, velmi intenzivně

6. Lukáš Curylo: Krizové okamžiky nemusí mít pouze destruktivní dopady   
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vnímám realitu, že jenom na tyhle útrapy umírá ročně více jak 20 milionů lidí, včetně dětí. Když se po svém návratu o těchto tragédiích bavím se svými přáteli, kolegy, rodinou, nedivím se, že to
okolí nedokáže plně pochopit, osobní zkušenost je velice obtížně přenositelná.

Nyní prožíváme opravdu těžké období, ve kterém máme strach o své blízké a reálně umírají lidé v našem okolí, naši známí i příbuzní. Je tedy přirozené, že se chráníme všemi možnými prostředky i
způsoby a nouzový stav je jedním z těchto nástrojů. Opatření, která byla zavedena, vnímám jako nezbytná, i s ohledem na naši počáteční nepřipravenost v oblasti ochranných prostředků. Pro
zmírnění dopadů této pandemie a ochranu lidského života se domnívám, že tato opatření v různé intenzitě ještě nějakou dobu budou potřebná.

Měli jste od začátku představu, jaká je zásoba ochranných pomůcek v nemocnicích ve vašem kraji?
Všechna zdravotní zařízení měla zásoby na svou běžnou spotřebu. Pokud vím, tak jenom Fakultní nemocnice Ostrava disponovala větší zásobou ústenek, které potom darovala i jiným zařízením.
Nejhorší situace byla u praktických lékařů i specialistů a obzvláště pak u pracovníků v sociálnězdravotních zařízeních (pobytových i terénních), kteří se starají o nejvíce ohroženou skupinu našich
spoluobčanů, o seniory, a kde se běžně v takové četnosti i rozsahu ochranné pomůcky nepoužívají. První dva týdny to byla skutečně velmi tristní situace, kdy nebyly ochranné pomůcky, testovací
sety, dezinfekce – a tito lidé stáli v první linii. Nesmím také apomenout na prodavačky a prodavače v obchodech či na řidiče hromadné dopravy. Před všemi se za jejich odvahu i nasazení hluboce
skláním.

Co všechno kraj udělal pro to, aby se situace se zásobami změnila?
Náš kraj provedl mnoho opatření pro zlepšení situace, i když díky centralizaci nákupů jsme měli omezenější možnosti. Byli jsme první kraj, který posílil a vyčlenil pro informování občanů linku 112
(až mnohem později vznikla speciální linka 1212).
Ze svých rezerv jsme ihned uvolnili 10 milionů korun například pro vlastní nákup pomůcek, hygieny či posílení lékařské služby. Zřídili jsem objednávkový portál pro objednávání ochranných
pomůcek a hygieny. Důrazně jsme apelovali na centrální orgány veřejné správy, aby nás nediskriminovaly při distribuci pomoci.

Nabídli jsem pro rychlejší převoz potřebného materiálu naše mošnovské letiště. Trvali jsme na tom, aby se v Ostravě mohlo ihned po začátku pandemie samostatně testovat a nemusely se vzorky
vozit do Prahy. I díky zkušenosti z terénu jsme spolu s náměstkem pro sociální oblast Jiřím Navrátilem trvali na tom, aby mezi příjemci pomoci byla od začátku i sociálně-zdravotní zařízení, včetně
terénních, a byli jsme první kraj, kde se to skutečně podařilo. Těch opatření bylo skutečně velmi mnoho. Všichni jsme se učili a stále učíme za pochodu. A přes všechnu naši snahu určitě nebylo
vždy všechno ideální a za to je třeba se i omluvit.

Co říkáte na aktivizaci dobrovolníků? Jak se ve vašem kraji lidé zapojují?
Zapojení dobrovolníků a zaměstnanců v různých profesích je ohromující. Musím ocenit a poděkovat za velmi flexibilní a pozitivní přístup mnohých zaměstnavatelů. Mohl bych uvést stovky příkladů
neuvěřitelného entuziasmu a solidarity. Šičky a krejčové našich divadel, které jindy pečují o kostýmy herců, zpěváků a tanečníků, začaly ihned šít roušky. Mnohé organizace i firmy začaly rozvážet
obědy a zajišťovat nákupy pro lidi v karanténě a pro seniory. S mimořádnou nabídkou psychosociální a duchovní podpory přišla nad rámec své běžné činnosti Charita Česká republika. Stovky
rodin šily roušky a buď prostřednictvím různých organizací, či přímo sami je pak rozvážely potřebným. Naše TU-VŠB začala vyrábět dezinfekci, naše firmy na 3D tiskárnách začaly tvořit ochranné
štíty… A tak bych mohl pokračovat ještě dlouho.

Upřímně nejen jako náměstek hejtmana, ale zejména pak jako ředitel Charity musím přiznat, že prvních 14 dní bychom se
bez solidarity a šikovnosti našich občanů jen těžce obešli a následky by byly daleko horší. Jsem členem Krizového štábu MSK, ale také předsedám Krizovému štábu Charity, proto moc dobře vím,
co jsme jako Charita prožívali prvních 14 dní. Bojovali jsme za všechny zdravotní i sociální organizace z důvodu přístupu k distribuci tolik potřebných ochranných prostředků a dezinfekce.

Galerie
4 fotografie v galerii ›

Věděli jsme, že nejohroženější skupinou jsou lidé chronicky nemocní a senioři, kterých má jenom Charita Česká republika v péči více jak 150 000. Věděli jsme také, že jako Charita máme v
terénu nedostatečně chráněných 1200 zdravotních sester a 4000 pracovníků v sociálních oblasti, bez jejichž pomoci by tito lidé museli být ihned přemístěni převážně do nemocnic. Solidarita
našich občanů a jejich šikovnost nás nejen první týdny pandemie chránily, ale také neuvěřitelně nabíjely.

Jakými dalšími způsoby kraj pomáhá?
Pomáháme intenzivně v oblasti informování našich spoluobčanů. Zřídili jsme pro tento účel speciální stránky koronavirus.msk.cz. Zavadíme i chytrou karanténu. Připravujeme podpůrný program
pro naše podnikatele a další subjekty, které zasáhl nouzový stav. Řešíme veřejnou dopravu, její bezpečnost a optimalizaci v této situaci. Protože si uvědomujeme, že nás důsledky koronavirové
pandemie citelně poznamenají i finančně, pracujeme již nyní na „aktualizaci“ našeho krajského rozpočtu tak, abychom naše finance zaměřili tam, kde jsou potřeba, zejména v boji proti možné
nezaměstnanosti a na opatření pro rychlou obnovu běžného života v našem kraji po uvolnění nutných restrikcí.

Kdy odhadujete, že bychom se mohli v co největší míře vrátit k běžnému fungování?
To je velmi těžké odhadovat a je to v kompetenci vlády, ne kraje. My musíme pracovat se všemi pro nás známými možnostmi. Jsme zřizovateli většiny středních škol, takže jenom otázka maturit a
přijímacích řízení nás velmi zaměstnává. Musíme zajistit dostatek lůžek ve zdravotnických zařízeních pro lidi s koronavirem, řešíme rušení akcí a zavření organizací v oblasti kultury a cestovního
ruchu. Za sebe bych si přál, abychom se co nejdříve postupně vraceli k běžnému životu, a to i s trvajícím apelem na ochranu nejzranitelnějších skupin. Sám mám 4 děti a dvě z nich jsou ještě
školou povinné, takže si plně uvědomuji, jak je tato situace
velmi náročná i pro rodiče v oblasti domácího vzdělávání či smysluplného trávení volného času.

Jak byste občany nejen vašeho kraje povzbudil?
Po každé bouřce se nakonec ukáže sluníčko. A krizové okamžiky nemusí mít jenom destruktivní dopady, ale také jsou velikou příležitostí pro další rozvoj, zastavení se a kvalitativní posun. Je to
doba, kdy se tříbí povahy a charaktery lidí. Jsme svědky
neuvěřitelné solidarity, kreativity, entuziasmu a šikovnosti mnohých našich spoluobčanů. Může to být i pro nás příležitost ke konání
dobrých skutků ve větší míře než jindy a k zamyšlení se nad naším dosavadními životem, hodnotami i smyslem našeho bytí.
Tato mezní situace nás trápí, ale také nám může ukázat nové možnosti našeho života či nás motivovat k určitým změnám. Možná si
budeme i více vážit přátel a staneme se citlivějšími k utrpení druhých. Je to příležitost pro rodiny být více spolu.

Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do boje s koronavirem. Ať už svou trpělivostí v karanténě, či nezištnou činností ve prospěch ostatních. Jsme svědky tolika
neznámých hrdinů jako nikdy v poslední době. Obzvláště bych chtěl však ze srdce poděkovat všem pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách, ale také i hasičům a policistům. Jsou to
profesionálové s empatickým a odvážným srdcem.

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 2

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

DUPLICITNÍ S: Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo (KDU-ČSL): Krizové okamžiky nemusí mít pouze destruktivní dopady ( KDU.cz - Aktuálně, Charita Česká republika ); /ROZHOVOR/ Nedostatek
ochranných pomůcek,… (Facebook - Příspěvky, Charita Česká republika );
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.04.2020 (19:50:27) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky HateFree Culture

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

������Diakonie ČCE nabízí veřejnosti možnost zaslat ručně psaný dopis či obrázek namalovaný dětmi starším lidem do zařízení pro seniory. Diakonie provozuje po celé České republice síť
domovů pro seniory, které jsou stejně jako jiné nyní z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem uzavřeny pro veřejnost. „Pečovatelé sice dělají maximum, snaží se seniory držet aktivní. Pokud to jde
a mají prostředky, zprostředkovávají seniorům videohovory s jejich blízkými, ale přesto je každé zpestření vítané,“ uvádí pro HFC Ivana Dingová, koordinátorka iniciativy.Účel zasílání dopisů či
obrázků seniorům je jasný: „Jde o prolomení izolace lidí, psychické povzbuzení, rozptýlení. Dopisy nejsou osobní, přesto dokáží vzbudit řadu emocí a osobních vzpomínek,“ doplňuje
Dingová.Napište dopis i vy! Jak dopis napsat a kam ho odeslat, najdete v článku. Prohlédněte si tam také fotky z prvního rozdávání dopisů a obrázků.Zapojíte se?

SEKCE: Ostatní

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.04.2020 (10:53:10) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Polar.cz - Ostravsko NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Už více než týden pomáhá v ostravském Alzheimercentru 15 vojáků. Podle ředitelky zařízení jsou tak šikovní, že by je pečovatelé okamžitě brali za své kolegy. Vojáci pomáhají s péčí o zhruba
šedesátku klientů.

Vojáci přijeli do Ostravy 15. dubna. První den se seznámili s chodem centra a pak se zaškolili. Téměř okamžitě pak začala jednotka z Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov okamžitě plnit
úkoly, které jsou potřeba. "Rozdělili jsme se na dva týmy, první má na starosti úklid, práce v kuchyni, pravidelnou dezinfekci, převoz a manipulaci s materiálem. Druhý tým je určen pro přímou péči
o pacienta pod dohledem odborného personálu“ řekl velitel jednotky nadporučík Jan Kornhäuser.

"Vojáci jsou pro nás velkým přínosem, pomáhají nám se vším, co je potřeba, jejich práce si velmi vážíme, nejraději bychom je měli za své stabilní kolegy“, potvrdila ředitelka ostravského
Alzheimercentra Simona Lipovská.

Zázemí v podobě ubytování poskytlo vojákům Denní centrum pro seniory Diakonie Českobratrské církve evangelické. ,"Kluci mají zkušenosti ze zahraničních misí, z krizových situací, jako
jsou povodně, ale tato situace je pro nás úplně novou zkušeností, ze začátku jsme samozřejmě jisté obavy měli, protože jsme nevěděli co nás čeká, ale jsme vojáci a pracujeme jako tým, takže
kluci práci zvládají velmi dobře. Vojáci k práci přistupují zodpovědně, navíc se hlásí na směny i v době osobního volna“, doplňuje nadporučík Kornhäuser.

Vystřídání nasazené jednotky proběhne na konci měsíce dubna.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.04.2020 (14:55:49) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vím, že pracovníci i klienti sociálních služeb netrpělivě čekají, kdy se všechno vrátí do normálu. � Uvolňování opatření ale nesmí být bezhlavé, proto jsem dnes na vládě představila náš plán!
Prodiskutovaný ze všech stran s epidemiology, odborníky ze sociálních služeb, s odbory i s kraji. ✔️  Když půjde všechno dobře, tak v pondělí začínáme! � A nezapomeňte sledovat aktuální
informace na webu MPSV. �Jana Maláčová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace krajů
České republiky Jiří BěhounekČlověk v tísni Charita Česká republika Armáda spásy Děti úplňku Národní ústav pro autismus - Nautis Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Asociace
občanských poraden Česká asociace streetwork, z.s. Svaz měst a obcí ČR Sdružení místních samospráv České republiky ŽIVOT 90 Rodiny v krajích Diakonie ČCE

SEKCE: Politika

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

DUPLICITNÍ S: Vím, že pracovníci i klienti sociálních služeb… ( Facebook - Příspěvky, Charita Česká republika ); Vím, že pracovníci i klienti sociálních služeb… ( Facebook - Příspěvky, Asociace
poskytovatelů sociálních služeb);

7. ������ Diakonie ČCE nabízí veřejnosti možnost…  
seznam | nahoru

8. Vojáci v Alzheimercentru pomáhají s maximálním nasazením, dobrovolně
berou i přesčasy  seznam | nahoru

9. Vím, že pracovníci i klienti sociálních služeb…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.04.2020 (14:17:08) Internet Konfederace sociálních služeb Denik.cz - Moravskoslezský deník Bronislava Supíková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Každý se někdy, a nejen kvůli současné epidemii koronaviru, může dostat do složité životní situace a finanční tísně, kdy může mít problém včas uhradit své závazky – například zálohy za
energie.

Energetická skupina innogy proto navázala v Moravskoslezském kraji spolupráci s Asociací občanských poraden (AOP) na společném pilotním projektu.

Ten nabídne pomoc lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitli ve finančních problémech. Právě severní Morava patří k nejvíce ohroženým regionům České republiky, pokud jde o počet vedených
exekučních řízení.

„Jako první pomoc takovým lidem umožňujeme například nastavit vstřícný splátkový kalendář. Někdy to však nestačí. Nechceme zákazníkům, kteří mají zájem svoje finanční problémy řešit, ještě
přitěžovat. Naopak jim chceme pomáhat. Hledali jsme proto zkušeného partnera, který se v této citlivé sociální problematice velmi dobře orientuje. Odbornou pomoc našim zákazníkům v nouzi
proto chceme nabízet ve spolupráci s občanskými poradnami AOP,“ uvedl Lumír Nováček, jednatel innogy Zákaznické služby.

Podle zkušeností z innogy řada zákazníků o svých pohledávkách nekomunikuje. Mnozí z nich se stydí, že se do takové situace dostali, a myslí si, že si dokážou pomoci sami.

Jsou mezi nimi senioři, matky samoživitelky, zdravotně znevýhodnění lidé, ale i ti, kteří se zadluží poté, co naletěli tzv. energetickým šmejdům.

„Přístup innogy je společensky odpovědný. Dává šanci všem, kteří mají třeba dlouhodobé problémy s hrazením svých závazků. Tito lidé bohužel často už dluží na více místech, dluhy řeší dalšími
půjčkami, a ve své tíživé situaci potřebují komplexní pomoc. Pilotní projekt innogy jim nabízí prostor pro další komunikaci a otevírá cestu k našim občanským poradcům. Ti lépe rozumějí jednání lidí
na hranici chudoby a znají možnosti řešení jejich situace,“ řekl Hynek Kalvoda, předseda výboru AOP.

Od spolupráce s innogy si AOP slibuje například lepší orientaci klientů ve vyúčtování energií, porozumění pohledávkám a dlužním částkám, nastavení priorit při splácení nebo zajištění úpravy
splátkových kalendářů.

Klientům nabídnou občanské poradny AOP osobní, telefonické a e-mailové poradenství, případně i doprovod na pobočku, pokud by potřebovali komunikačně podpořit při osobních jednáních.

„Projekt také pomůže lidem, kteří už do občanských poraden chodí a jsou zákazníky innogy. Díky vzájemné spolupráci budeme lépe znát postupy innogy při komunikaci se zákazníky, způsoby
vyúčtování služeb nebo nové formy poradenství, a naopak innogy se od nás při školení dozví, jak správně s našimi klienty pracovat,“ dodal H. Kalvoda.

Kvůli vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu osob v důsledku epidemie koronaviru se řada lidí, ať už zaměstnanců nebo podnikatelů musí vyrovnat s výpadkem příjmů. Navíc trvá
nejistota, jak dlouho omezení zůstanou v platnosti.

ROZHOVOR K TÉMATU

S předsedou výboru Asociace občanských poraden Hynkem Kalvodou jsme hovořili také o aktuální situaci v Česku.

Registruje AOP v těchto dnech nárůst lidí s finančními problémy?
Ano, bohužel je to tak, nárůst registrujeme. Mnoho lidí, zaměstnanců i živnostníků, nemá v současné době příjmy, protože ztratili práci nebo nyní přichází o práci, či nemohou kvůli nouzovému
stavu provozovat svou živnost. To samozřejmě způsobuje také nárůst lidí s finančními problémy. Někteří lidé nemají ani příliš velké úspory, takže se začínají dostávat do velmi tíživé životní situace.

Co byste těmto lidem v této složité situaci poradil, jaký doporučují vaše poradny postup?
V případě propuštění ze zaměstnání je třeba se co nejdříve evidovat na Úřadu práce. Ty většinu svých agend převedly na telefonickou, e-mailovou či online komunikaci. Elektronicky je nyní možné
řešit také sociální dávky. Ty mohou pomoci, byť třeba jen zčásti, překlenout toto náročné období. Bližší informace o finanční pomoci je možné získat také na webu ministerstva práce a sociálních
věcí – lze např. podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (rozumí se zejména finanční pomoc) - www.mpsv.cz

V jakém režimu nyní fungují vaše občanské poradny? Co ještě pomáháte lidem nyní řešit?
Občanské poradny sítě AOP pracují v tomto období většinou prostřednictvím e-mailu a telefonicky. Také fungují v upravených otevíracích hodinách, bližší informace máme zveřejněny na našich
internetových stránkách obcanskeporadny.cz. Kromě poradenství lidem ve finanční tísni občanské poradny v tomto období radí také lidem, jak se zorientovat např. v systému pomoci a různých
užitečných služeb, jako jsou dovozy obědů, hlídání dětí, problematika ošetřovného, pracovně-právní agenda a dalších. Pomáháme tak lidem, aby se v souvislosti s probíhající epidemii dostali na
místní úrovni ke konkrétní pomoci.

SEKCE: Deníky POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  hynek (1x), kalvoda (1x), předseda (1x), předsedou (1x), hynkem (1x), kalvodou (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.04.2020
(06:16:33)

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,MPSV ve spolupráci s APSS ČR vydalo Doporučený postup, který se zaměřuje na oblast ochrany zaměstnanců a klientů před nákazou COVID-19 a při zavádění nutných opatření.
Dokument je dostupný na webu APSS ČR v sekci Aktuality zde: http://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=401.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (4x)

10. innogy podává pomocnou ruku lidem ve finanční tísni   
seznam | nahoru

11. Vážení přátelé,MPSV ve spolupráci s APSS ČR…  
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.04.2020 (11:44:51) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Pomáháme pracovníkům a klientům sociálních služeb: 1500 respirátorů typu KN95 je potřeba co nejrychleji doručit potřebným po celé republice, a tak se dnes do rozvozu zapojili všichni z
brněnských Podaných rukou. A jedeme dál! Zranitelní a ohrožení lidé stále potřebují pomoc! Děkujeme všem, kdo podporujete naši sbírku COVID19, kterou pořádáme s Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR #pomahamesocialnimsluzbam #sbirkacovid19 https://www.darujme.cz/projekt/1202830

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.04.2020
(08:34:11)

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,Iniciativa COVID19CZ nabízí dodání masky s FFP3 filtrem zcela zdarma. Objednávku lze provést vyplněním formuláře zde: https://covmask.cz/jak-masku-ziskat/. Nyní jsou
připraveni vydat masky především domovům s potvrzenými COVID-19 pozitivními pacienty.Maska vznikla ve spolupráci iniciativy COVID19CZ s ČVUT, Přírodovědeckou fakultou UHK, fakultou
Vojenského zdravotnictví HK a firmami Decathlon a Sportisimo. Zapojeni byli i menší, zejména privátní, výrobci. Více informací zde:
https://www.dropbox.com/sh/k6whj7houupokm2/AADIakkJ5waPB57ZCwz-xmRma?dl=0.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.04.2020
(08:32:33)

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,i tato nevlídná doba přináší pozitivní zprávy. Mgr. Veronika Nešporová z DS Uhlířské Janovice sepsala cvičení zamřená na pozornost, krátkodobou a dlouhodobou paměť, fantazii,
slovní zásobu a vydává je v knize Dobrá myslivna. Kniha je určena všem, kteří pracují se seniory, a je studnicí námětů pro rozhovory a aktivizační programy. Kniha vychází a již nyní si jí můžete
zakoupit na bit.ly/KupMyslivnu. Věřím, že se kniha bude líbit také Vám.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.04.2020 (09:37:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Cas.sk - Články TASR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Predloženie nového zákona o sociálnych službách, zrovnoprávnenie ich poskytovateľov či vytvorenie jednotnej posudkovej činnosti.

Bola vám vyplatená OČR? Koľko dní ste čakali? Prišli vám peniaze v poriadku? Napíšte nám na tip@novycas.sk a nezabudnite pripojiť svoj telefonický kontakt!

K týmto opatreniam sa chce vláda zaviazať vo svojom programovom vyhlásení (PVV). Zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj odborníci pôsobiaci v tejto oblasti viaceré návrhy v
PVV vítajú, k niektorým však majú pripomienky.

Novým zákonom o sociálnych službách sa má podľa PVV zaviesť adresná forma financovania a zrovnoprávnenie poskytovateľov.  Tiež chce vládny kabinet vytvoriť podmienky na
poskytovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe, aby občan mohol čo najdlhšie zostať vo svojom domácom prostredí, vytvoriť sa má aj jednotný systém posudkovej činnosti. Asociácia
poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) na Slovensku s väčšinou opatrení súhlasí, najmä so zrovnoprávnením poskytovateľov. "Tiež sme za zjednotenie posudkovej činnosti a za zvýšenie
druhov komunitných sociálnych služieb," priblížila pre TASR predsedníčka APSS SR Anna Ghannamová.

12. Pomáháme pracovníkům a klientům sociálních služeb…   
seznam | nahoru

13. Vážení přátelé,Iniciativa COVID19CZ nabízí…   
seznam | nahoru

14. Vážení přátelé,i tato nevlídná doba přináší…   
seznam | nahoru

15. Programové vyhlásenie potešilo organizácie v oblasti sociálnych služieb, ale:
Výčitka vláde  seznam | nahoru
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Asociácia tiež súhlasí s tým, aby boli financie adresne rozdelené na prijímateľa služby. "Nesúhlasíme, aby ich dostával priamo občan a nie zariadenie. Toto urobili v Českej republike a majú s tým
veľké starosti. Mnoho rodinných príslušníkov tieto financie použije ako zvýšenie rozpočtu rodiny, ale neposkytuje tomu odkázanému adekvátnu a už vôbec nie odbornú starostlivosť," upozornila
Ghannamová. Asociácia je, naopak, za to, aby bol občanovi vydaný poukaz na konkrétnu sumu a tento poukaz by si mohol uplatniť u registrovaného poskytovateľa, ktorému bude šek uhradený.
"Každý takýto poskytovateľ bude musieť byť registrovaný, prejsť vzdelaním a zniesť aj možnú kontrolu zo strany kompetentných . Iba takto sa splní účel adresnosti a odborne
poskytnutej služby," priblížila Ghannamová.

Organizácie pôsobiace v oblasti sociálnych služieb vrátane APSS v SR tiež zadefinovali 10 odporúčaní pre novú vládu. Mala by sa sústrediť napríklad na zriadenie Fondu odkázanosti, na
dlhodobú starostlivosť by malo ísť viac verejných zdrojov, prijať by sa mal aj súbor opatrení na stabilizáciu personálu v sociálnych službách, upraviť by sa mali aj kompetencie samosprávy v tejto
oblasti. Tiež by malo byť garantované financovanie terénnej opatrovateľskej služby a nastaviť by sa malo aj financovanie krízovej intervencie.

Nadácia Socia označila predstavené PVV v oblasti sociálnych služieb zatiaľ za najambicióznejšie. " To, na čo odborníci a prax v sociálnych službách už dlhodobo poukazovali, si toto PVV
dáva za úlohu," uviedla manažérka pre komunikáciu v nadácii Kamila Adamkovičová.

Podľa nadácie je dôležité predložiť zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, potrebná bude aj reforma posudkového systému. "Pozitívne vnímame to, že priamo v takomto významnom
dokumente sa objavuje odkaz na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V tomto kontexte vnímame aj opatrenia týkajúce sa podpory ľudí v domácom prostredí, neformálnych
opatrovateľov či dôraz na komunitné služby a deinštitucionalizáciu," doplnila Adamkovičová.

Nadácia Socia oceňuje aj to, že súčasná vláda vníma potrebu podporiť systém včasnej intervencie pre deti so zdravotným postihnutím, ale aj so sociálne znevýhodneného prostredia. "V PVV
vnímame aj veľmi dôležitý posun k sprístupneniu včasnej intervencie v sociálne znevýhodnenom prostredí. Myslíme si, že toto opatrenie má šancu pomôcť v riešeniach následných problémov
týchto detí vo vzdelávacom systéme a neskôr pracovnom zaradení. Je to dlhodobá investícia a bude potrebovať silnú spoluprácu s rezortmi školstva a zdravotníctva," myslí si Adamkovičová.

Program vlády by sa však mohol viac venovať kompetenciám samospráv. "V súčasnosti sú kompetencie v sociálnych službách rozdelené medzi štát, kraj a miestne samosprávy. Pri
posudkovej činnosti do hry vstupujú ešte ďalšie inštitúcie a rezort zdravotníctva," vysvetlila Adamkovičová s tým, že potrebné je okrem toho viesť otvorený dialóg so všetkými aktérmi v sociálnej
oblasti a prekonať tzv. rezortizmus. "Ten je v tomto PVV prítomný zrejme aj pre nedostatok času a rozhodnutie predkladať kapitoly podľa jednotlivých ministerstiev. Vo finále bude potrebné nájsť
dostatok politickej vôle a financií na presadenie reforiem," dodala Adamkovičová.

SEKCE: Slovensko

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (3x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.04.2020
(00:40:01)

Tisk Asociace poskytovatelů sociálních
služeb

MAFRA, a.s. - Lidové noviny,
příloha

LUDMILA HAMPLOVÁ, KATEŘINA
SVOBODOVÁ

Otevřít originál | Otevřít detail

Přes padesát tisíc kadeřníků muselo odložit nůžky a fény, zamčené dveře mají tisíce pedikérství a kosmetických salonů. Většina z nás bojuje jen se špatným pocitem z přerostlých vlasů či
neupravených nehtů. Pro seniory, diabetiky či handicapované je ale chybějící profesionální péče otázkou zdraví. 

Za obvyklých okolností je vyhledávanou lékařkou, přesto se pediatrička Alena pokusila stát kadeřnicí a ostříhala si doma ofinu. „Vypadám, jako kdybych to vzala nůžkama na plech,“ posteskla si
nad výsledkem. „Moje kadeřnice se bude smát ještě příští rok. Poslala jsem jí fotku.“ Kadeřnictví jsou zavřená už mnoho týdnů a pracovat se v nich podle posledních zpráv (nejspíš) začne 11.
května. Prázdné jsou i další provozovny nabízející péči o náš zevnějšek, kosmetiky, pedikúry i manikúry. To vše se podepisuje na našem vzhledu a hledáme způsoby, jak předcházet estetickým
škodám. S nadsázkou řečeno se zdá, že se švadlenky roušek, kterých už je dostatek, nyní snaží rekvalifikovat na rodinné kadeřnice. Jenže zatímco u roušky se křivý steh ztratí, amatérská péče
může vést a také obvykle vede k ještě horším výsledkům, než byl původní zanedbaný stav. 

Jsem zlatý retrívr 

Populární internetový magazín Bored Panda, postavený na sdílení fotografií a videí, už vytvořil několik fotogalerií s největšími průšvihy na poli úpravy vlasů, vousů a nehtů, které vznikly, když se
lidé z různých koutů světa pokoušeli upravovat doma sami. Upřímně, většinou vypadají spíš jako z hodně nepovedeného hororu. Různě zubaté střihy, omylem vyholené lysiny, vlasy zastřižené
„podle hrnce“, děsivé snahy o odbarvení či značně nepřesně nalepené umělé nehty. Česko v tomto ohledu nezůstává pozadu. Řada lidí nakonec přemýšlí, zda se pod nějakou záminkou nevloudit
do salonů, kde se stříhají psi. Ty totiž na rozdíl od kadeřnictví pro lidi mohou mít otevřeno o měsíc dříve. „Kdyby něco, jsem zlatý retrívr, který potřebuje ostříhat,“ tvrdil napůl vážně, napůl s
humorem mladík jménem Honza na sociální síti. Na druhé straně, vždy mezi námi budou i ti, pro něž se nic nezměnilo. Naopak, část z nich cítí jistou úlevu. „Konečně nemusím vysvětlovat, že
nejsem ‚dost ženská‘ nebo ‚dost upravená‘. Jsem doma a pracuju na dálku. Maximálně se občas připojím na videokonferenci. Oběť bude, až budu muset znovu mezi lidi,“ tvrdí pod stejným
příspěvkem Lenka. 

Kdo jim pomůže? 

Absence služeb dopadá nejen na ty, kdo chtějí být krásní nebo se jen cítit dobře, ale také na ty, kdo nejsou schopni se o sebe postarat sami a jsou odkázáni na pomoc ostatních. Právě pro
seniory, handicapované osoby nebo třeba diabetiky je profesionální péče velmi důležitá a má i nemalý zdravotní význam. Potvrzuje to kadeřnice Martina Rabasová, která poskytuje služby v Centru
seniorů v Mělníku. Mnoho klientů podle ní ani není schopno umýt si či vyfénovat vlasy, protože trpí bolestmi ramenou a závratěmi, kvůli kterým nemohou zaklonit hlavu. „U kadeřníka se cítí
bezpečně, nebojí se, že třeba upadnou,“ říká. „Drtivá většina obyvatel centra je v této záležitosti odkázána na druhé, sestřičky pomohou třeba s umytím hlavy, ale ne s nějakou profesionální
kadeřnickou službou. Navíc je pro seniory návštěva kadeřníka i společenskou záležitostí,“ popisuje kadeřnice, která má salon přímo v zařízení. „Oni se ani nikam dál nedostanou, takže je to pro ně
příležitost, jak si s někým popovídat, je to pro ně osvěžení dne.“ 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která sdružuje jak ty, kdo provozují pobytové, tak terénní služby, upozorňuje také na problémy, které mají diabetici. „Neprovedení ošetření
nohou může mít negativní vliv na zdraví klienta,“ popisuje Daniela Lusková, ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové a současně viceprezidentka asociace. Diabetici potřebují speciálně
vyškolené pedikéry, a to kvůli nebezpečí špatného hojení a riziku zánětů. Je pak na posouzení zdravotníků každého zařízení, aby vyhodnotili, co je konkrétně rizikem, a v nějaké podobě se snažili
profesionální zdravotní pedikúru svým klientům zajistit. 

Tuto péči ovšem běžně potřebují i staří lidé, kteří žijí sami. „Pro seniory je nemožnost pedikúry obrovský problém. Špatně se pohybují, někdy jen o berlích, nedokážou se ohnout, aby se obsloužili
sami. Navíc se jim třesou ruce a špatně vidí, takže jsou na profesionály zcela odkázaní,“ říká Radmila Hudcová, pedikérka, která za normálních okolností poskytuje služby u klientů doma. 

Drtivou část jejích zákazníků tvoří právě senioři. Ti nyní vyčkávají, protože mají strach z nákazy, a lze očekávat, že budou po tolika týdnech hodně zanedbaní. „Hrozí jim mimo jiné záněty kvůli
zarůstání nehtů a s tím spojená velká bolestivost,“ vysvětluje. To je, jak uvádí, velmi častá komplikace. V takových případech je třeba udělat takzvanou „generálku“ nohou. 

Tohle doma nezkoušejte 

S tím, že stálí zákazníci a stálé zákaznice budou po řadě týdnů poněkud zpustlí a „návrat k normálu“ u nich bude pracnější, už nejrůznější salony počítají. „Doporučovali jsme zákaznicím a
zákazníkům, kteří mají své stálé kadeřníky, aby jim zavolali a domluvili se s nimi, co mohou zvládnout doma a s čím raději počkat,“ říká šéf Asociace kadeřníků ČR Václav Pražák. Některé salony
podle něj připravovaly stálým klientům i „karanténní“ balíčky, například s barvou na vlasy připravenou na míru. „U kupovaných barev v drogeriích je největší problém v tom, že lidé nechytí svůj
odstín, a může z toho být potíž na dlouho,“ dodává Václav Pražák. Lidé se podle jeho slov čas od času domáhají, aby za nimi kadeřník jel domů, ale asociace od toho zrazuje. „Dodržet velmi přísná

16. Zanedbaní v karanténě   
seznam | nahoru
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hygienická opatření bychom ale byli schopni už od začátku května a bylo by to mnohem bezpečnější než nějaké pokoutné ježdění do bytů.“ 

Na dálku svým klientům radí například Daniel „Deny“ Homola z pražského barber shopu Diplomat. „Někteří mi píšou, další si doma poradí sami – a někdy to dopadá dost zajímavě. Zkouším jim
radit, jak si upravovat delší vlasy nebo jak si je lehce zkrátit strojkem,“ říká s tím, že domácí výsledky jsou velmi různorodé kvality. Dříve velmi pečlivě upravení klienti prý nyní mají každou stranu
vousů jinak dlouhou nebo u nich v důsledku domácích pokusů vznikly velké skoky v délkách. Někteří to raději vzdali úplně a oholili se dohladka. A stejně dopadly často vlasy. „Hodně z nich se
nebálo vzít celou hlavu ,na koleno‘ a zkrátit si vlasy na jeden milimetr, takže čekají s návštěvou u nás, až jim vlasy dorostou.“ 

Kadeřníci radí, že lepší než špatný sestřih je vydržet a vzít přerůstající vlasy jako příležitost – třeba k novému účesu, změně barvy anebo k tomu, nechat si dorůst dlouhé vlasy a nejhorší fázi, kdy
nejsou ani krátké, ani dlouhé, zvládnout v době, kdy nikam nechodíme. 

Dvě stě v akci 

Mnoho lidí dnes hledá pomoc přes sociální sítě. Využívají služeb nabízených přes přátele či si vypomáhají aplikací Kadeřník DOMU: „Na začátku jsme měli myšlenku podobnou Uberu – nabídnout
kadeřníkům infrastrukturu, na základě které si zvolí vlastní harmonogram pro poskytování služeb, a propojit je s klienty,“ vysvětluje Vladislav Karasev, výkonný ředitel společnosti. V rámci platformy
je nyní registrováno přes 1500 kadeřníků a kadeřnic. Aktivně jich pracují víc než dvě stovky. Karasev tvrdí, že jejich služby jsou legální a v souladu s nařízením vlády. Možnost individuálních
návštěv připouštěl i resort průmyslu o obchodu. 

Obě strany podepisují čestné prohlášení, že se cítí dobře a nemají příznaky infekce dýchacích cest. „Lidé i přes těžké období chtějí vypadat jako lidé,“ vysvětluje Karasev. Denně se na něj obracejí
desítky zákazníků. Navíc, a to bylo podle něj hlavním důvodem spuštění platformy, zůstali kadeřníci a kadeřnice bez práce a dostávají se často do velmi složité finanční situace. Fixní náklady platit
musejí, i když nemají žádný příjem. 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí řekl, že platí zákaz poskytování kadeřnických služeb, a to podle zákona o ochraně veřejného zdraví. „Chodit stříhat domů není v pořádku, ale těžko se
to kontroluje.“ Den nato připustil, že stříhání v bytě možné je, ale nedoporučuje je. 

Na dálku radí v pražském salonu LUQY, který poskytuje manikérské a pedikérské služby. „Klientky situaci chápou a snaží se vydržet. Radili jsme zejména s odstraněním trvanlivých neboli UV
lampou vytvrzených laků, což se při troše šikovnosti dá doma zvládnout. Jinak doporučujeme nechat nehty odpočinout a dopřát jim místo laků výživu nebo pravidelnou dávku olejíčku. Jen
málokdo si zvládne nehty perfektně upravit i nalakovat sám, čím méně nápadný lak se použije, tím lépe,“ popisuje majitelka Jana Studničková s tím, že u pravidelných klientek neočekává
dramatické změny, jen budou mít delší pauzu mezi profesionální úpravou. Vzhledem k tomu, že v Česku je sezona pedikúry hlavně v létě, nebude podle ní překvapivé, že se setká s lidmi, kteří o
své nohy nepečují celoročně. 

I v domácích podmínkách je ale vhodné nohy každý den krémovat a jednou týdně použít pemzu. „Větší problémy budou mít dámy, které jsou zvyklé na gelové nehty. Ty odstranit v domácích
podmínkách není lehké, musejí se odpilovat – a nehty jsou poté opravdu zničené,“ popisuje. Právě pokusy o domácí úpravy gelových nehtů včetně jejich sundání či aplikace umělých nehtů z
jiných materiálů končí obvykle tragicky. 

Pleť dostává pod rouškou zabrat 

Změna pravidel se promítla i do péče o pleť. Povinné nošení roušek na veřejnosti pro ni znamená nepříjemnou změnu. „Pod rouškami se vzhledem k vlhčímu prostředí může dařit některým
neduhům. Například se může zhoršit akné, objevit se seboroická dermatitida, nebo může dokonce vzniknout opar,“ upozorňuje Kateřina Klauzová, zástupkyně primářky oddělení dermatologie
Institutu klinické a estetické medicíny Asklepion. Na druhé straně, nutnost zakrývat tvář u některých žen vede k tomu, že nepoužívají vrstvy make-upu, a současně je takto pleť chráněná před
sluncem. Obojí jí prospěje. Pokud se nějaké kožní problémy objeví, je lepší obrátit se na profesionála, ideálně lékaře či lékařku s atestací z dermatologie. Řada z nich funguje i online na dálku. 

„Nedejte na babské rady a nedávejte na cokoli, co se vyskytne kolem úst, česnekové pasty, pasty na zuby nebo další podivnosti,“ varuje dermatoložka. Vhodné podle ní je ponechat nyní pleť
doma dýchat, jemně ji opláchnout pokud možno převařenou vodou, příliš ji neodmašťovat a na den používat lehký krém, na noc pak výživnější. 

„Nemačkejte akné, nezmizí a spíš se zhorší. Zásadně vznikne na viditelném místě nebo před telekonferencí na špičce nosu – to už jsou prostě zákony schválnosti,“ konstatuje lékařka. Nyní není
vhodný čas ani na testování kosmetických novinek, na něž pokožka není zvyklá. Může vzniknout alergická reakce se všemi nehezkými estetickými projevy. Stejně tak není právě nejlepší nápad
znovu použít letitý krém či jinou starou kosmetiku, kterou najdete při úklidu. Lepší je oželet utracené peníze než riskovat kožní problémy. A ještě nějaký čas vydržet. 

Mnoho seniorů není schopno si umýt či vyfénovat vlasy, protože trpí bolestmi ramen a závratěmi, kvůli kterým nemohou zaklonit hlavu. U kadeřníka se cítí bezpečně, nebojí se, že třeba upadnou.
Většina obyvatel centra je odkázána na druhé.
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SEKCE: Ostatní MUTACE: Čechy
PDF POPIS OBRÁZKŮ: Nejsme v tom sami; zavřená kadeřnictví a barber shopy jsou v mnoha
zemích a lidé se upravují, jak se dá. Na snímku sedmnáctiletý syn stříhá svého otce na zahradě
venkovského domu v Belgii. FOTO REUTERS

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.04.2020 (21:37:00) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - 90′ ČT24 (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

…a-time='1587583215'té doby par reakci Daniela Lusková , ředitelka domova , obě říčkya viceprezidentka asociace Asociace poskytovatelů sociálních služebČR , dobrý večer , dobrý večer ,
řekněte mi , jak si to ve vás ta zpráva 30 o možném ne prodloužení nouzového stavu , vyvolala ulevilo se vám nebo může mít v tuto chvíli návrat do normálu , nějaké důsledky pro vaši oblast je
čistá mi nerozuměl jsem otázce , tak ještě jednou to zkusím , jaký pocit ve vás ta zpráva o mne ukončení 45 o ukončení nouzového stavu , vyvolal nerozuměla jsem ale to je tak mě to mrzí , nedá
se nic dělat , konec nouzového stavu , téma , 21:21 00 které chceme probrat dnešní je devadesátce Jiří Čunek , hejtman Zlínského kraje jestli na telefonu slyší nás také ne , moc se omlouvám ,
pojďme tedy na jiné téma , od zítřka začne v Česku , plošné testování , to má za 15 cíl zjistit tzv. kolektivní imunitu , tedy to , kolik lidí už se s novým typem koronaviru setkalo v Praze budou
odborníci testovat na čtyřech místech , třeba na náměstí Míru dnes nebudeme jen v Praze začínáme také v Brně a 30 v Litoměřicích , zítra potom Budem pokračovat v Olomouci , zlodějská z
hlediska armádního nasazení je to práce pro sto osmdesát příslušníků Armády ČR , že podílí se na 45 tom převážně ženy , z té modřině , logistik z Pardubic , centrum podpory operací , no a v té
prováděcí fázi , kdy poběží testování , tak to bude mít i vojenské policisty a vojenské zdravotníky , takže celkově se bavíme o kolika příslušnících armády , kteří jsou nasazeni 21:22 00 tady na tuto
operaci , takže pokud sečtu všech zhruba deset dnů , tak je to kolem sta osmdesáti vojáků a čtyřicet dva kusů těžké techniky osmnáct kusů těžké například zítra už techniky , až se to rozběhne , to
testování tady už zítra , tak jakým způsobem tady bude 15 fungovat , armáda , budou vaši kolegové tady pomáháte i když během toho testování , tak samozřejmě ta větší část armády je zapojená
, teď na to budování nicméně v té prováděcí fázi , v tom samotném testování 30 což je potřeba , a nasazujeme vojenské zdravotníky , kteří budou provádět PC her testování současně na každém
stanovišti bude mít tři příslušníky ženijního pluku , kteří budou zabezpečovat místě , protože nejde jen technologie na o stan , samozřejmě jde o osvětlení klimatizace , anebo top na v tak abychom
udrželi tu standardní 45 závislosti na počasí , pracovní atmosféru pro mediky a zdravotnický personál a klienty za sebe , volala jsi skloněnými se podíváme , tak to tady vypadá jako stav , který je
postavený před kostelem , ale to 21:23 00 zázemí bude poměrně sofistikované tak možná popište mi , co vlastně vaši kolegové teď všechno vybudují takže ve tady stanu bude rozmístěno čtrnáct
pracoviště pro rychlou testy , ty budou odděleny je diskrétní plentou , současně tam 15 bude administrativní pracoviště , kde bude v podstatě zadáváno do systému testovací výsledky potom tato
bude pro PC her testování , což jsou stát pracoviště potom ty přesnější…

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 32

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.04.2020 (19:35:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb 24zpravy.com - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

V Česku je od 12. března kvůli koronavirové nákaze nouzovı stav. V seniorskıch domovech a dalších zařízeních platí od 10. března zákaz návštěv. 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 některıch zařízeních personál zůstává s obyvateli po celou dobu, domů po práci
nechodí.

"Schválili jsme plán k rozvolňování sociálních služeb. Konzultovali jsme ho s epidemiology, byl schválen ministerstvem zdravotnictví," řekla na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně práce
Jana Maláčová. Plán počítá se čtyřmi termíny obnovení provozu vybranıch služeb vždy po dvou tıdnech. Ministryně dodala, že se může pak změnit podle vıvoje situace.

Příští tıden začínáme s postupnım uvolňováním sociálních služeb. Náš plán je prodiskutovanı s klíčovımi aktéry a schválenı vládou. #spolutozvladneme pic.twitter.com/ePFd8355SZ

— Jana Maláčová (@JMalacova) April 24, 2020

Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) by uvolňování péče o potřebné mohlo postupovat rychleji. APSS poukazuje na to, že pečujícím rodinám by bylo potřeba ulevit a bez
profesionální péče, pravidelného programu a v izolaci se zhoršuje také stav mnoha klientů. Asociace Dítě a rodina a vládní vıbor pro práva dítěte žádají o okamžitou obnovu aktivizačních služeb
pro ohrožené děti a rodiny při dodržování přísnıch pravidel. Podpořila je zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO).

17. 90′ ČT24 (automat)   
seznam | nahoru

18. Maláčová: Sociální služby postupně obnoví provoz od 27. dubna, vláda
souhlasila  seznam | nahoru
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Podle plánu by se od 27. dubna obnovily aktivizační služby pro děti a rodiny, a to po telefonu či internetu. O dva tıdny později od 11. května by pracovníci mohli začít docházet do domácností. Pro
seniory a postižené by v tomto termínu začala fungovat aktivizační pomoc na dálku, tedy on-line či telefonicky. Klienti domovů by mohli začít chodit mimo areály. Netıká se to ale seniorů.

Od 25. května by se otevřely v omezeném režimu tıdenní stacionáře a denní stacionáře pro děti. Denní stacionáře pro dospělé a terapeutické dílny by se vrátily do provozu od 8. června, ale ne pro
seniory. Fungovat omezeně by začaly také aktivizační služby pro handicapované. V pobytovıch zařízeních by se mohly od 8. června povolit návštěvy při dodržování preventivních opatření.

Podle asociací i vládního vıboru aktivizační pomoc pro děti a rodiny na dálku nestačí a je nutná přímo v domácnostech, a to za dodržení pravidel. Experti poukazují na to, že se v nouzovém stavu
zhoršuje situace a vztahy v ohroženıch rodinách kvůli izolaci, vıpadku příjmu či potížím se vzděláváním a přibıvá i domácího násilí.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.04.2020 (19:55:04) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb IRozhlas.cz - Zprávy z domova Jaroslav Hroch, onz

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vláda v pátek schválila plán na znovuspuštění sociálních služeb. Jejich poskytování zastavila v polovině března kvůli šíření nového koronaviru. Plán ministerstva práce a sociálních věcí má
čtyři etapy. Příští týden začnou bezkontaktně fungovat nízkoprahová zařízení pro děti a služby pro ohrožené rodiny s dětmi. Zástupci zainteresovaných asociací však kritizují nedostatečnou
rychlost uvolňování.

Od pondělí 11. května resort spustí i terénní služby. O dva týdny později začnou v omezeném režimu fungovat i stacionáře. Od 8. června budou poskytovány téměř všechny služby. Omezení bude
platit jen u nejzranitelnější kategorie klientů - u seniorů.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb považuje plán ministerstva práce a sociálních věcí na obnovení sociálních služeb za příliš pomalý. Podle harmonogramu začnou postupně fungovat
do pondělí 8. června, kdy budou omezené pouze služby pro seniory. Podle asociace plán nereflektuje schválené opatření vlády směrem k obchodům nebo shromažďování lidí. Radiožurnálu to řekl
prezident asociace Jiří Horecký. V pondělí proto chce jednat s ministerstvem práce a sociálních věcí.

„To, co vnímáme, že by mělo přijít nejdříve, je péče o méně ohrožené skupiny, tedy děti a osoby se zdravotním postižením,“ řekl Horecký. „Také je z našeho pohledu potřeba dříve umožnit
návštěvy v pobytových zařízeních sociálních služeb. 8. června už je příliš pozdě, protože máme zprávy, že naprostá izolace má opravdu vliv na psychiku seniorů.“

Lázně ano, stacionáře ne

Obdobný názor zastává i Anna Krbcová, tajemnice Asociace dítě a rodina, která sdružuje neziskové organizace pomáhající rodinám s dětmi v ohrožení. „Mně přijde, že úplně zaspali uvolňování
opatření. 25. května budou uvolněná všechna opatření, budou fungovat restaurace, budou fungovat ubytování ale denní stacionáře, ty mohou fungovat až 8. června,“ řekla s tím, že například lázně
již smějí nabírat nové klienty.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD byl plán konzultován s epidemiology i ministerstvem zdravotnictví. Nevyloučila taky, že se může změnit s ohledem na vývoj
situace.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb už dříve předložila vlastní návrh, který počítá s rychlejším tempem otevírání služeb. Její prezident Horecký taky upozornil, že původní návrh byl
napsán ještě před tím, než vláda schválila rychlejší uvolňování v ostatních oblastech. Návštěvy v domovech pro seniory by podle něj mohly být povolené už 25. května.

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (3x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), prezident (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

26.04.2020 (15:56:17) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Asocr.cz - Články Miroslav Svoboda

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Rozhovor s předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkovou

Počátkem dubna váš odborový svaz vznesl požadavek vůči vládě ČR, aby byly stanoveny určité příplatky pro zdravotníky, kteří pracují v první linii. O co konkrétně šlo a jaká
byla reakce ze strany vlády ČR?

Náš Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) společně se Lékařských klubem – Svazem českých lékařů (LOK-SČL) se 9. dubna obrátil na premiéra Andreje Babiše se
žádostí, aby vláda ČR stanovila zvláštní příplatky pro zaměstnance nemocnic, zdravotnické záchranné služby, zařízení sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, kteří v tzv. I. linii
poskytuji zdravotní a socialní služby pacientům a klientům s COVID-19 nebo jsou ohroženi nákazou COVID-19 či zabezpečují chod jednotlivých zařízení. Považujeme za spravedlivé, aby vláda
prostřednictvím zvláštního příplatku takto poděkovala zaměstnancům, kteří nesou ve srovnání s jinými nejvyšší míru rizika ohroženi zdraví.

Zohlednili jsme také to, že mnozí musejí navíc při výkonu práce používat ochranné pracovní prostředky, které ztěžují výkon práce, například respirátor, ochranný oděv, obličejový ochranný štít
apod. Navrhujeme, aby byl příplatek poskytnut po dobu vyhlášení pandemie, a to ve výši, která sice nedokáže nahradit zdraví, či dokonce život, ale která bude pro zaměstnance v tzv. I. linii
alespoň důstojným oceněním jejich mimořádně náročné a rizikové práce. Vzhledem k tomu, že míra rizika je pro zaměstnance rozdílná, je návrh příplatku koncipován ve třech kategoriích:

Jednalo by se tedy o příplatek pro zdravotnické pracovníky, kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávají práci v nemocnicích, ať již na pracovištích ARO, JIP, infekčních odděleních,
odběrových a třídících pracovištích pro záchyt pacientů s COVID-19, laboratořích a "infekčních" příjmových ambulancích. Dále se to týká zaměstnanců v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v
zařízeních poskytujících následnou péči, ve zdravotnické záchranné službě, orgánů ochrany veřejného zdraví, odbornou činnost v zařízeních sociálních služeb s prokázanou nákazou COVID-19 a

19. Restaurace otevřou, ale denní stacionáře ne, kritizují sociální pracovníci
uvolňování krizových opatření  seznam | nahoru

20. Zdravotníci v I. linii si od státu zaslouží zvláštní příplatky za služby, které
našim nemocným a starším občanům poskytují!  seznam | nahoru
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dále zaměstnanců úklidu, prádelny a zaměstnance fyzicky manipulující s infekčním odpadem, a to opět v zařízeních s prokázanou nákazou COVID-19.

Jednalo by se o příplatek pro ostatní zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří nejsou uvedeni v předchozích bodech ad 1. a 2. a zajišťují chod nemocnic, léčeben pro dlouhodobě
nemocné, zařízení poskytujících následnou péči, OLU, zaměstnance zdravotnických záchranných služeb, zařízení sociálních služeb a hygienických stanic, kteří se přímo nesetkávají s pacienty a
klienty, ale kteří v této době svým výkonem práce pomáhali nelehkou situaci zvládnout. Jedná se např. o zaměstnance stravovacích provozů, technicko-hospodářské pracovníky a další.

Zvýšené finanční prostředky na krytí zvláštní příplatků navrhujeme realizovat formou dotačních programů ze státního rozpočtu, a to pro poskytovatele zdravotních služeb a orgánů ochrany
veřejného zdraví prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR, pro poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Na náš návrh již premiér reagoval, sdělil, že zdravotnictví a sociální služby jsou pro vládu prioritou. Velmi pozitivní je, že na řešení příplatku pro zaměstnance v sociálních službách již intenzivně
komunikujeme, za účasti sociálního partnera – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a jejím týmem.

⃰Zdravotnické odbory svými radami, připomínkami a požadavky určitě reagovaly na situaci v českém zdravotnictví, která nastala  po vyhlášení vládních opatření v polovině
března v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19. Co konkrétního jste v tomto hektickém období pomáhali řešit?

Víte, zatímco „venku“ se skoro zastavil život, a to ihned v prvních dnech po vyhlášení nouzového stavu a vládních opatření, tak ve zdravotnictví a v sociálních službách je tomu naopak. Všichni,
lékaři, zdravotní sestry, záchranáři i ostatní zdravotní personál v nemocnicích, v hygienických stanicích, ale i jinde, byl od prvního okamžiku v naprosté pohotovosti a snažili se, a snaží se i nadále,
tuto epidemii zvládnout. Přirozeně, že musím říci, že naši členové v základních organizacích na jednotlivých pracovištích, ale i funkcionáři u nás ve vedení svazu, při řešení konkrétních situací,
které se v průběhu těchto hektických dní, jak jste poznamenal, byli velmi aktivní. Mimochodem, byly to i dvacetihodinové šichty, kdy naši právníci, regionální manažeři, inspektoři BOZP a další
zvedali telefony, psali odpovědi, sepisovali stanoviska, bez ohledu na to, zda je víkend, nebo po dvacáté druhé hodině. Mohu klidně říci, že odbory to odpracovaly a za to jim všem, co se tak v
těchto březnových dnech angažovali, patří veliké díky.

⃰Můžete být trochu konkrétnější a říci našim čtenářům, co jste řešili, čím jste se zabývali?

Například já, jako předsedkyně odborového svazu, jsem požadovala projednat přípravu na případnou epidemii koronaviru a situaci ve zdravotnictví na celostátní tripartitě. Bohužel, nestalo se tak.
Ve čtvrtek 12. března jsme - spolu s kolegy z Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů (LOK-SČL) - na tiskové konferenci sdělili, jaké kroky je nutné, podle našeho názoru, v boji s
epidemií COVID-19 v České republice uskutečnit. Myslím si, že všechny naše návrhy byly logické a jak musím poznamenat, byly také využity.

Vždyť v té době jsem, kvůli nedostatku ochranných osobních pracovních prostředků (OOPP) v nemocnicích a sociálních službách, denně „bombardovala“ ministry a premiéra, aby se zajistil dovoz
těchto prostředků, když ve skladech u nás v republice skoro nic nebylo. Výsledkem bylo, že se tyto prostředky začaly zavážet z Číny. Zde musím ocenit roli ministra vnitra Jana Hamáčka, který se
tohoto úkolu ujal s plným nasazením.

Další otázkou, kterou jsme od ministra zdravotnictví, a dokonce i od premiéra, požadovali, bylo vydání jednotné metodiky, jakými ochrannými pomůckami mají být vybaveni pracovníci, kteří
ošetřují pacienty nebo pečují o klienty s nemocí COVID-19. Nakonec se po opakovaných urgencích podařilo, že tato metodika byla zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a my
jsme ji rozeslali do všech našich odborových organizací v nemocnicích a sociálních službách.

⃰Určitě jste museli pomoci řešit i řadu běžných problémů, s nimiž se vaši členové v nemocnicích, sociálních službách setkávali…

Ano, například jsme průběžně zasílali do základních organizací další potřebné informace a doporučené postupy, které se týkaly řešení jednotlivých situací na konkrétních pracovištích. Opakovaně
jsme připomínali, že i v případě pandemie platí zákoník práce a další zákony. Vyhlásili jsme i naše stanovisko, že jako odbory odmítáme nebezpečnou práci bez ochranných prostředků.
Nesouhlasili jsme s 24hodinovými směnami sester na ARO a na záchrankách. Řešili jsme a také vyřešili právo rodičů z řad zdravotníků a pracovníků v sociálních službách na ošetřovné. Dále jsme
pro naše členy vydali informaci, že nelze držet zaměstnance proti jeho vůli na pracovišti a požádali jsme také o stanovisko k této otázce i ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která
na tuto situaci reagovala. Dále jsme opakovaně připomínali, že pokud jsou zaměstnanci v karanténě z důvodu kontaktu s pozitivním pacientem, mají právo na doplatek do plné mzdy nebo platu.
Dalším návrhem odborů bylo i zařadit COVID-19 mezi nemoci z povolání. Řešili jsme i otázku překážek na straně zaměstnavatele v případě lázní.

Samozřejmě, že ani v této složité situaci, která po vyhlášení vládních opatření nastala, jsme neopomněli na jedno ze základních práv odborů, to je připomínkovat návrhy zákonů. Navrhli jsme
razantně zvýšit platby za státní pojištěnce a znovu mohu zopakovat, že jsme požádali jsme premiéra, aby byl zaměstnancům v nemocnicích a sociálních službách přiznán za dobu mimořádného
stavu zvláštní příplatek.

Dále jsme oslovili i hejtmany, aby zvýšili příplatky pro výjezdové skupiny zdravotnických záchranných služeb.

Naše podněty jsme přenesli na úroveň Českomoravského konfederace odborových svazů (ČMKOS), kdy výsledkem bylo, že předseda ČMKOS Josef Středula s ministryni práce a sociálních věcí
Janou Maláčovou uspořádali společnou tiskovou konferenci k zákoníku práce.

Snažili jsme se pomáhat také konkrétně v jednotlivých nemocnicích, ale i jinde. Předávali do základních organizací kontakty na firmy, které chtěly pomáhat pracovníkům v první linii.

⃰Přirozeně se musím zeptat, jak jste se ve vašem úsilí pomoci setkali i s pochopením příslušných managementů nemocnic či sociálních zařízení?

Našim cílem bylo, aby se na minimum snížila rizika. Podněty odborů nebyly útokem na management nemocnic či sociálních zařízení, ale naší snahou bylo řešit to, co trápí zaměstnance. Myslím si,
že tam, kde si to managementy uvědomily, tam to funguje. Lidé se semkli, kolektivy pracují na výbornou. Tam, kde se občas vyskytnou i určité zádrhele, by si to příslušné managementy měly
uvědomit. Za nás, za odbory, jsme ale velmi rádi, že pochopení našly odbory na celostátní úrovni, i když tam to občas také drhne.

A ptají-li se vaši čtenáři, jak situaci zvládáme, tak musím odpovědět, že ji zvládáme, a to hlavně díky všem, kteří jsou v první linii a snaží se odvádět tu nejlepší práci, odvést svůj nejlepší výkon.
Těžké to má každý z nich. Ať jsou to zdravotníci a pracovníci v sociálních službách, kteří ošetřují pacienty s COVID-19 nebo záchranáři a zdravotníci na příjmových ambulancích, kteří nevědí, kdo
jim prochází rukama. Dále uklízečky, údržbáři, kuchaři, THP pracovníci a všichni další, kteří zabezpečují chod nemocnic a domovů. Nelze zapomenout ani na naše hygieniky. U nich věříme, že už
v budoucnu snad nikdo nebude tvrdit, že nejsou potřeba.

Těžké to ovšem mají i ti, kteří ne vlastní vinou musí být doma „na překážkách v práci“. Ještě bych k tomu poznamenala, že nižší příjem u extrémně nízkých mezd v lázeňství může být předstupněm
propadu do chudoby, což asi velice negativně může působit na psychiku těchto zaměstnanců.

Závěrem mého hodnocení uplynulých dní a týdnů, které jsme od vyhlášení vládních opatření prožili, mohu jen zdůraznit, že všem zdravotníkům v první linii patří velké poděkování za to, že to
zvládají. Opravdu, zaslouží si od celé naší společnosti obrovský dík!

SEKCE: Ostatní

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.04.2020
(06:18:21)

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,Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější otázky ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru.
Odkaz zde: https://www.uoou.cz/ke-zpracovani-osobnich-udaju-v-ramci-opatreni-proti-sireni-koronaviru/ds-6134/archiv=0&p1=2611. ÚOOÚ uveřejnil také vlastní překlad stanoviska ke
zpracování osobních údajů v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19, které přijal ve druhé polovině března Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Překlad stanoviska dostupný zde:
https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=40778 .

21. Vážení přátelé,Úřad pro ochranu osobních údajů…   
seznam | nahoru
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SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

21.04.2020
(07:26:06)

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,najděte si pár minut čas a navštivte tento odkaz:http://bit.ly/KupMyslivnuKniha Dobrá myslivna se zaměřuje na trénink paměti, pozornost, fantazii, slovní zásobu a kreativitu. Její
autorkou je Veronika Nešporová z Domova pro seniory v Ulířských Janovicích. Podobných publikací není nikdy dost. A tato si opravdu zaslouží nejen pozornost, ale i podporu.Přidáte se? Vřele
doporučuji.Andrea Tajanovská

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.04.2020
(13:20:43)

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, obrátili se na nás z Velvyslanectví Státu Izrael v České republice s prosbou týkající se krátkého dotazníku, jehož cílem je zhodnotit účinky opatření zdravotnických organizací na
pandemii COVID-19.Rádi bychom touto cestou požádali o jeho vyplnění především sociální pracovníky z DS, DZR, DOZP a také z PS a OS – tedy z těch sociálních služeb, ve kterých pečují o
seniory.Dotazníkové šetření je zcela anonymní a je určeno mimo jiné pro sociální pracovníky, kteří pracují s COVID-19 pozitivními klienty. Více informací a samotný dotazník zde
https://www.survle.com/s/5e8afec2deda3. Dotazník je v anglickém jazyce, jeho vyplnění zabere přibližně 3-5 minut.

SEKCE: Sociální sítě

KLÍČOVÁ SLOVA:  apss (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.04.2020 (00:15:01) Tisk Asociace poskytovatelů sociálních služeb MAFRA, a.s. - Lidové noviny, magazín Ludmila Hamplová

Otevřít originál | Otevřít detail

Karanténa mění způsob, jakým vnoučata mluví se svými prarodiči, kteří přijali za vlastní nové digitální technologie. A jak senioři udržují kontakt se světem i v době karantény. Pryč s telefony, o slovo
se hlásí videohovory. Ale mění se i to, o čem spolu mluvíme. 

Divadla jsou zavřená, výstavy odložené a přednášky až do odvolání zrušené. Pro seniorku Marii znamená pandemie koronaviru zásadní změnu v jejím obvyklém programu. Jako velmi aktivní
sedmdesátnice stále částečně pracuje pro lékařskou knihovnu – a teď musí sedět doma. 

„Všechno odpadlo, zbyl mi jen internet na telefonu,“ říká. Místo obvyklých poznávacích výletů chodí alespoň na dlouhé procházky po pražských Strašnicích, jinak zůstává doma, což je pro ni
nezvyklé. „Naštěstí se teď na dálku obnovil náš kurz němčiny. Sice nás obvykle bývá tak devět, a nyní se nás ,sešlo‘ pět, ale byla to obrovská vzpruha. Dodalo mi to chuť do života.“ 

Jako věčná začátečnice se začala učit německy v pražském centru Elpida, kam docházela na jazykový kurz tři roky. „Jakmile vyhlásili, že kurzy obnovují na dálku, měla jsem obrovskou radost,
protože tohle je způsob, jak můžu znovu dělat to, co mě baví,“ pochvaluje si. Právě moderní technologie jsou podle ní cestou, jak zvládnout nedobrovolný pobyt doma a nepřijít o kontakt se světem.
Výhodu mají senioři jako Marie, kteří si na online komunikaci zvykli už před pandemií a vzali ji jako samozřejmou součást života. 

„Začala jsem s technikou pracovat v dřevní době internetu v devadesátých letech. To, že je mi teď sedmdesát, neznamená, že jsem internet nepoužívala už dřív. Naopak díky němu jsem byla
docela dobře připravená na to, co teď přišlo. To, že své přátele nevidím osobně, neznamená, že s nimi nejsem v kontaktu,“ říká. 

Také mladý lékař Roland Oravský žijící v Praze komunikuje se svým devadesátiletým dědou z Bratislavy na dálku. Kvůli šíření koronaviru se neviděli už více než měsíc a ani jeden neví, kdy se
osobně znovu setkají. Jejich vztahy však neochladly, naopak. 

„Můj děda byl internista, kardiolog,“ říká Roland, který je jediný z rodiny, kdo po dědovi povolání převzal a stal se také lékařem. „Svého času velmi vážený pán, který si stále zachoval noblesu a
smysl pro humor, kdy s chladnou tváří anglického gentlemana nadhodí velmi dobrý vtip,“ popisuje dědu mladý muž s tím, že život nejstaršího člena rodiny se až tak dramaticky nezměnil: sice
nemůže chodit do své oblíbené kavárny poblíž bytu, ale je si naprosto jistý, že si dříve nebo později zajde na cappuccino. To mu číšník přinese okamžitě, jakmile dosedne ke stolu, protože tento
starý pán si nikdy neobjednává nic jiného. 

„Můj děda zažil dobu, kdy se latina vyučovala nejen na medicíně, ale také několik let na středních školách. Jako lékař během vizity komunikoval s kolegy v latině, aby jim pacienti nerozuměli. Já
jsem se mu svěřil, že se mě zmocňuje stres: už týden se mi mezi službami v nemocnici nedaří najít obchod, kde by měli toaletní papír, a doma mi zůstaly poslední tři rolky. Děda mi na to s vážným
hlasem odpověděl: ,Si tibi charta deest, digitis expurga foramen.‘ Můj semestr latiny mi nestačil na pochopení, a tak jsem se ho zeptal, co to znamená. Odpověděl zcela klidným hlasem: ,Ak ti

22. Vážení přátelé,najděte si pár minut čas a…   
seznam | nahoru

23. Vážení přátelé, obrátili se na nás z…   
seznam | nahoru

24. BABIČKA 2.0  
seznam | nahoru
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chýba papier, utri si riť prstom,‘“ vypráví vnuk noblesního pána. 

Vzájemně si slíbili, že až pandemie koronaviru skončí, opět se uvidí a zajdou si na šálek cappuccina jako dřív. 

Doba koronaviru mění prožívání i těch nejbližších vztahů a více než kdy dřív do toho promlouvají moderní technologie. Babičku sice nelze fyzicky obejmout, s pečením buchet pro vnoučata – tedy
pokud se mu nejstarší členka rodiny vůbec věnovala – je to také složitější, ale to neznamená, že by kontakt mezi generacemi ustal. Jen nabývá jiných podob. Osobní návštěvy stále víc nahrazují
nejen telefonáty, ale i videohovory. A do virtuálního světa se přesouvají také volnočasové aktivity pro seniory. A zásadně tuto proměnu urychlují neziskové organizace ve spolupráci s byznysem. 

Není senior jako senior 

I když přítomnost nového typu koronaviru zasáhla všechny rodiny, ne každá je ve stejné situaci. Podobně je tomu u seniorů. Ne všichni jsou zoufalí, bezmocní a odkázaní na pomoc druhých. A ne
všichni zvládají situaci s ledovým klidem a věnují se v pohodlí domova svým zálibám. Společné však mají jedno: jejich kontakt s vnějším světem se v posledních týdnech změnil. Své blízké osobně
nevídají tak jako dřív, a i když jsou stále soběstační, musejí společenský život maximálně omezit. Řada z nich si uvědomuje, že nákaza by v jejich případě mohla mít velmi vážný průběh. 

„Jestli něco poslední týdny ukazují, tak to, jak je pro společnost a média snadné strčit všechny seniory do pomyslné jedné škatulky s nápisem ,Bezmocní a zoufalí‘. Ale ne všichni senioři se tak cítí.
Někteří třeba byli nadšení, že je nechtěli pustit do obchodů ve vyhrazených hodinách, protože v roušce ,nevypadali na svůj věk‘, a dokonce tvrdí, že roušku budou nosit pořád. Jiní byli naopak
naštvaní, protože se snažili nabídnout pomoc druhým, ale všichni je odmítali, protože jsou přece staří, a tak nemohou pomáhat, ale musejí si sami nechat pomoct,“ popisuje socioložka Lucie
Vidovićová, která působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a dlouhodobě se věnuje problematice stárnutí populace a vnímání seniorů ze strany společnosti. 

Podle ní je důležité uvědomit si, že bez ohledu na přítomnost koronaviru stále platí, že „věk je jen číslo“, tedy samotné překročení věkové hranice neříká nic o tom, jak se člověk cítí či jak situaci
zvládá. 

„Senioři jsou velmi různorodou skupinou, kterou mnohdy spojuje opravdu jen věk. Přesto nyní jedno číslo stačí, aby se v očích ostatních stali těmi, kdo trpí a jsou odkázáni na pomoc druhých,“
dodává s tím, že část seniorů taky byla svými nejbližšími „laskavě zamčena klíčem zvenku“, i když sami sebe nevnímají jako někoho, kdo potřebuje zvýšený dohled. 

Zázrak techniky, ale ne pro všechny 

Zatímco pro některé seniory je samozřejmostí používat nejen chytré telefony, ale i různé komunikační platformy, další narážejí na praktické problémy. „Moji rodiče mají tablet, u kterého se ale
objevila závada a spojení nebylo možné. Chtěli jsme jim sehnat webkameru, abychom se mohli propojit, ale kamery byly vyprodané. Naštěstí se oboje podařilo vyřešit. Přesto existuje řada seniorů,
kteří nemají ani mobilní telefon a současná situace je pro ně extrémně nepřehledná. Nedokážou se v ní orientovat a cítí se odříznutí,“ upozorňuje Judita Matyášová, doktorandka Fakulty
humanitních studií UK, která se dlouhodobě věnuje tématu stárnutí a stála u zrodu projektu Roušky seniorům. Tato dobrovolnická skupina zajišťuje materiální pomoc pro zařízení sociální péče v
Praze a okolí. Mimo jiné dobrovolníci mapují situaci v jednotlivých institucích, které pečují o seniory. A ukazuje se, že zde jsou velké rozdíly. 

„Jsou zařízení, kde senioři mají jeden televizní přijímač ve společenské místnosti, přímo na pokoji ho nemají. Teď, v době pandemie, musejí senioři zůstávat na pokoji, a jejich přístup k informacím
je tedy velmi omezený, jsou odkázaní na to, co jim sdělí personál. Není ani automatické, že by všichni senioři měli mobilní telefon. A ti, kteří ho mají, leckdy umějí jen základní funkce, volání či psaní
zpráv, videohovory jsou na ně příliš složité. Některé domovy se nyní dokonce hermeticky uzavřely před světem, a tak nepřijímají nic zvenčí. Nejenže rodiny nemohou chodit na návštěvy, ale ani
nesmějí pro své blízké zanechat u personálu třeba časopisy či oblíbené jídlo,“ popisuje. 

Spolu s distribucí zdravotnického materiálu, zejména roušek a dezinfekce, se skupina dobrovolníků propojila s neziskovou organizací Mezi námi, která obvykle spojuje děti předškolního věku s
nejstarší generací, třeba při společném čtení pohádek. Nyní se osobně vídat nemohou. Vymysleli proto projekt Pohádka pro radost, kdy děti nakreslí svou oblíbenou pohádku či spolu s rodiči napíší
vzkaz, ty nahrají na webové stránky (www.mezi-nami.cz/pohadka-pro-radost) a organizátoři vše vytisknou a předají do domovů pro seniory po celém Česku, aby se jejich obyvatelé necítili tak
osamělí. 

Další možností je dostat do zařízení techniku, která jejich obyvatelům umožní spojit se s blízkými a hlavně se navzájem vidět. K tomu se spojily neziskovky a komerční společnosti Philip Morris,
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Nadace Charty 77, Mall Group a Vodafone. Výsledkem je 900 tabletů, které už jsou připravené pro videohovory. „Projekt Tablet od srdce je
takový komunikační most. A mosty se musejí v nouzovém stavu stavět rychle,“ oceňuje nápad a rychlou pomoc několika firem Jiří Horecký, prezident asociace. 

Pomocí tabletů se budou moci klienti domovů i přes zákaz návštěv a izolaci od vnějšího světa propojit s těmi, které mají rádi. Jednotlivá zařízení se mohou obrátit přímo na asociaci a získat
potřebnou techniku i vyškolení personálu pro práci s ní. Smyslem není jen zařídit, že bude mezi seniory a jejich rodinami existovat nějaké spojení, ale také dát oběma stranám možnost mluvit o
něčem jiném než jen o koronaviru a strachu s ním spojeném. 

Do jisté míry odříznutí si mohou připadat i samostatně žijící senioři, pokud moderní techniku používají spíš výjimečně. I proto nezisková organizace Metaculture, která se věnuje vzdělávání dětí a
mladých a také bourání předsudků, připravila krátký animovaný spot o tom, jak je nyní důležité svého seniora kontaktovat na dálku a nejen spolu mluvit, ale hlavně se vidět. Spot šíří po sociálních
sítích za pomoci státní správy i neziskového sektoru. 

„Zkuste si představit, že teď kolem sebe vidíte jen lidi s rouškami, nevidíte jim do tváře, těžko čtete jejich emoce a tak úplně nerozumíte tomu, co se děje. O to důležitější je najít způsob, jak se
vidět a třeba spolu na dálku poobědvat,“ popisuje Daniel Dvořák, zakladatel organizace, který chce krátkou animací vybídnout rodiny k tomu, aby se takto propojily „tváří v tvář“. Třeba aby
prarodiče mohli vidět svá vnoučata, jak si hrají. Videospot je volně ke sdílení na www.facebook. com/metaculture.cz. 

„Mladší členové rodiny by se měli snažit seniorovi pomoci, aby nezůstával v sociální izolaci. Pokud senior nevyužívá žádnou techniku, která by mu kontakt umožňovala, je namístě začít o jejím
pořízení přemýšlet, techniku zakoupit, vytvořit seniorovi podrobný návod, jak ji ovládat. V bytových domech se často stává, že bezdrátové připojení k internetu zasahuje i do sousedních bytů. Pro
tuto situaci tak může být řešením zkusit se obrátit na sousedy s prosbou o zpřístupnění připojení,“ nabízí jednu z konkrétních možností pomoci psycholožka Zuzana Masopustová, která působí na
Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a mimo jiné se podílela na vzniku psychologických doporučení pro rodiny včetně seniorů
(https://psych.fss.muni.cz/koronavirus). 

O čem mluvit 

Právě nejmladší členové rodiny mohou být podle ní zdrojem technické podpory pro ty nejstarší, pokud ti s technikou zápolí. „Mezi prarodiči a jejich vnoučaty taky může začít fungovat pomyslný
směnný obchod. Vnoučata mohou prarodiče prostřednictvím na míru šitých návodů seznamovat s taji techniky a internetu, prarodiče zase mohou vnoučata obohatit o nějakou dovednost ze svého
repertoáru – na vaření, pečení, šití, pletení a podobně možná v běžném režimu není čas a nálada. 

„Vnoučata mohou s prarodiči třeba společně objevovat to, v čem si jsou jejich světy podobné. Jaké měla babička kamarádky, když byla v mém věku? Má vnuk také oblíbeného učitele, jako míval
děda? A taky dělá lumpárny?“ nabízí psycholožka. 

V mnoha rodinách se dnes v komunikaci projevuje napětí a strach. Obava o seniory může vést ke zlepšení, ale i zhoršení komunikace. Pro seniora může být aktuálně důležitější zůstat aktivní a v
kontaktu s druhými, zatímco pro mladší rodinné příslušníky bude důležitější jeho bezpečí a zdraví. Což může vést k problémům. „Nejvíc asi může komunikaci se seniory poškodit to, budeme-li s
nimi jednat s despektem. Musíme si uvědomit, že i mnohým z nás akceptování vážnosti situace trvalo, přestože máme mnohdy mnohem lepší přístup k informacím,“ říká Masopustová. 

Hodně podle ní záleží na tom, jak komunikace vypadala před karanténou. Tam, kde se spojení omezovalo jen na několik vět, bude obtížnější jít do hloubky. Ale není to nemožné. „Asi nebude moc
fungovat nutit se uměle do hovorů na určitá témata, pokud se nám o nich mluvit nechce. Dobrým výchozím bodem může být přiznat si, že někdy komunikace neslouží nutně jen ke sdělování
obsahu, ale i k prostému kontaktu. Možná právě když přestaneme aspirovat na oduševnělé hovory, začneme si opravdu povídat. I hovor o receptech na zítřejší oběd může být dobrým odrazovým
můstkem pro další komunikaci,“ dodává s tím, že není nezbytně nutné mít stanovený cíl společného hovoru, stačí si „jen“ povídat. 

Zkuste si představit, že teď kolem sebe vidíte jen lidi s rouškami, nevidíte jim do tváře, těžko čtete jejich emoce a tak úplně nerozumíte tomu, co se děje. 

Nejrůznější neziskové organizace i komerční společnosti pomáhají seniorům s technologiemi, aby se díky nim mohli například vzdělávat a smysluplně trávit čas v karanténě. Online kurzy jsou nyní
dostupné například na internetové adrese www.elpida.cz/online. 
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Přes internet se nejenom učí školní děti, ale přesouvá se tam i komunikace s jejich prarodiči. Místo telefonických hovorů jsou dnes častější videohovory, protože – jak upozorňují odborníci – v době
krarantény je důležité nejen slyšet hlas, ale hlavně vidět tvář blízkých, tvář bez roušky.

SEKCE: Ostatní MUTACE:

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

23.04.2020 (00:45:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv Markéta Šrajbrová, Kateřina Frouzová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Za rodinami, handicapovanými nebo osamělými seniory v nouzi by brzy mohla dorazit pomoc. Sociální pracovníci za nimi před více než měsícem museli přestat chodit, aby se zamezilo možnému
šíření koronaviru. Organizace, které tyto služby poskytují, upozorňují, že jejich klienti už se bez nich déle neobejdou.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) proto slíbila, že tento typ sociálních služeb obnoví co nejdříve. "Měly být uvolněny jako první již příští týden," napsala HN ministryně. Její
plán na uvolnění ostatních sociálních služeb − mezi ty patří třeba azylové domy, stacionáře, chráněné bydlení nebo domovy pro seniory − ve čtvrtek projedná vláda.

Sociální pracovníci obvykle docházejí za rodinami přímo domů. Pomáhají také osaměle žijícím seniorům či zdravotně postiženým, u nichž hrozí sociální vyloučení. Asociace Dítě a rodina, která
sdružuje osm desítek organizací, upozorňuje, že práce sociálních pracovníků je důležitá pro děti, jejichž vývoj by jinak byl ohrožen. Rodičům organizace radí s bydlením, financemi nebo výchovou.
"Pomáháme například nevidomému otci samoživiteli, který se stará o handicapované dítě. Bez naší asistence se neobejde," uvedl jako příklad ředitel centra Amalthea David Svoboda.

Předsedkyně asociace a zároveň ředitelka Střediska náhradní rodinné péče Věduna Bubleová popsala, že se na její organizaci denně obracejí desítky lidí, protože se během nouzového stavu
dostali do situace, s níž si neumí sami poradit.

Často jde o lidi, kteří doteď pomoc nepotřebovali. Jejich situaci zhoršila ztráta příjmu nebo se během izolace vyhrotily vztahy v rodině. "Žádáme proto o bezodkladné obnovení sociálně
aktivizačních služeb v nezbytné míře," uvedla Bubleová.

O tom, v jakém pořadí a do jaké míry by se měly obnovit ostatní sociální služby, Maláčová podle svých slov diskutovala s epidemiology. Kompletní harmonogram chce zveřejnit až po čtvrtečním
projednání s ostatními ministry. "Uvolňování musí mít nějakou štábní kulturu a musí být řízené," dodala.

Svou představu o tom, jak by ministerstvo mělo postupovat, sdělila Maláčové Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Také podle ní by se nejprve měly obnovit terénní služby pro rodiny
či handicapované.

Postupně by se měly otevírat i stacionáře, uvedl za asociaci už dříve její předseda Jiří Horecký.

Kvůli uzavření některých sociálních služeb se lidé mnohdy museli začít o své blízké starat sami, doma kvůli zavřeným školám zůstali i rodiče mladších dětí. Pobírat mohou ošetřovné ve výši 60
procent základu příjmu. U živnostníků jde o částku 424 korun na den.

Sněmovna v úterý schválila vládní návrh, aby se poměr vůči mzdě zvýšil na 80 procent, a to zpětně od 1. dubna.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.04.2020 (08:01:00) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Ranní Plus (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

…1587619335'dříve pomoc nepotřebovali , přesný plán chce ministryně Maláčová představit po jednání vlády , podle asociace poskytovatelů sociálních služeb by se nejdříve mělo dovolit , aby
za rodinami nebohendikepovanými mohli jezdit terénní pracovníci stacionáře , azylové domy , chráněná bydlení nebo 30 domovy pro seniory by se měly otevírat postupně se sklizní pomohou
dělaný si sežene , tak zní titulek článku z týdeníku ekonom a alespoň pomoci dělníků z ciziny , plánuje ministr Miroslav Toman za ČSSD , podle něj ale 45 nutné pomoci zemědělcům , už teď , aby
mohli úrodu založit bez toho nebudou mít co sklízet , ministr zemědělství Toman , pro ekonom e řekl , že teď je potřeba asi pět a půl tisíce pracovníků , které s vypětím sil daří shánět , zapojil se
třeba i studenti 07:23 00 zemědělských a lesnických oborů vysokých škol , pro sklizeň , ale bude potřeba podle údajů z minulých let , asi dvacet tisíc lidí a mezi nimi by měly být být i ti ze zahraničí
, kteří už tu pobývali , ministerstvo tak plánuje Tran tedy třeba z Bulharska , Rumunska a 15 také z Ukrajiny , tam jsou pracovníci , kteří mají stále platná víza a mohly by se tady vrátit , už teď , kde
tématy rozhovoru s ministrem zemědělství je možné , kolísání cen některých produktů , ale i potravinová 30 soběstačnost Česka ceny by mohly být problematické , u mléka je u zeleniny , kterou
Česko dováží z jižní Evropy a podražit by mohlo vepřové maso , naopak hovězí by mohlo být levnější , pokud ho nebude možné vyvážet , 45 právě s nestabilitou cen souvisí soběstačnost Česka ,
kterou chce ministerstvo také podpořit více se dočtete v ekonom některým chovatelům už docházejí peníze na jejich krmení a přemýšlejí , jak se jich zbavit , téma rozebírá regionální deník , podle
07:24 00 něj mají problémy hlavně neoficiální zoo , které kde majitelé nabízeli za poplatek pomazlení se šelmami kvůli karanténě teď nemají zájem se a pak ani peníze na žrádlo jednoho takového
tygra , kterého se chtěl majitel zbavit , má doma majitelka 15 záchranného centra zvířat v pražských Vysočanech chovatele šelem , nemohou podle regionálního deníku dostat peníze od státu ,
protože neprovozují oficiální živnost a navíc v řadě případů nemají na zvířata , podle europoslance Jiřího Pospíšila 30 z TOP 09 povolení a Česko by tak podporovalo nelegální obchod se zvířaty
situace by mohl zlepšit , útulek pro šelmy , který ale zatím neexistuje , má ho zajistit Ministerstvo životního prostředí chce podle svého mluvčího Ondřeje Charváta využít 45 spíše některé ze
záchranných stanic pro divoká zvířata , nebo jsou , než stavět úplně nový , zatím se ale každý případ šelmy , kterou majitel nechce řeší podle regionálního deníku individuálně podle údajů Státní
veterinární správy bylo 07:25 00 vloni v tzv. zájmových chovech v Česku například dvacet jedna lvů devět tygrů , anebo čtrnáct medvědu tak , tolik citace z regionálního deníku , vybírali jsme z
domácích novin a zpravodajských serverů , spolu s Veronikou …

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 17

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

25. Sociální služby se obnoví. Nejprve se dočkají ohrožené rodiny   
seznam | nahoru

26. Ranní Plus (automat)  
seznam | nahoru
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https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjM1NDQ4NzUsInRodW1icyI6M30=
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https://www.maximusweb.cz/public/original/23544875
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23544875
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Farchiv.ihned.cz%2Fc1-66754370-socialni-sluzby-se-obnovi-nejprve-se-dockaji-ohrozene-rodiny
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https://www.maximusweb.cz/public/original/23547236
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23547236


Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.04.2020 (17:41:20) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Globe24.cz - Domov NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Sociální služby začnou od pondělka postupně obnovovat provoz, a to nejdřív jen na dálku po internetu či telefonu. Postupně pak začnou fungovat i v terénu či ambulantně v květnu. Jako
poslední by se mohly 8. června otevřít denní stacionáře a terapeutické dílny pro všechny klienty kromě seniorů. Návštěvy v domovech seniorů by pak mohly být znovu povoleny od 8. června.

V Česku je od 12. března kvůli koronavirové nákaze nouzový stav. V seniorských domovech a dalších zařízeních platí od 10. března zákaz návštěv. 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 zařízeních personál zůstává s obyvateli po celou dobu, domů po práci
nechodí.

"Schválili jsme plán k rozvolňování sociálních služeb. Konzultovali jsme ho s epidemiology, byl schválen ministerstvem zdravotnictví," řekla na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně práce
Jana Maláčová. Plán počítá se čtyřmi termíny obnovení provozu vybraných služeb vždy po dvou týdnech. Ministryně dodala, že se může pak změnit podle vývoje situace.

Příští týden začínáme s postupným uvolňováním sociálních služeb. Náš plán je prodiskutovaný s klíčovými aktéry a schválený vládou. #spolutozvladneme pic.twitter.com/ePFd8355SZ

— Jana Maláčová (@JMalacova) April 24, 2020

Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) by uvolňování péče o potřebné mohlo postupovat rychleji. APSS poukazuje na to, že pečujícím rodinám by bylo potřeba ulevit a bez
profesionální péče, pravidelného programu a v izolaci se zhoršuje také stav mnoha klientů. Asociace Dítě a rodina a vládní výbor pro práva dítěte žádají o okamžitou obnovu aktivizačních služeb
pro ohrožené děti a rodiny při dodržování přísných pravidel. Podpořila je zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO).

Podle plánu by se od 27. dubna obnovily aktivizační služby pro děti a rodiny, a to po telefonu či internetu. O dva týdny později od 11. května by pracovníci mohli začít docházet do domácností. Pro
seniory a postižené by v tomto termínu začala fungovat aktivizační pomoc na dálku, tedy on-line či telefonicky. Klienti domovů by mohli začít chodit mimo areály. Netýká se to ale seniorů.

Od 25. května by se otevřely v omezeném režimu týdenní stacionáře a denní stacionáře pro děti. Denní stacionáře pro dospělé a terapeutické dílny by se vrátily do provozu od 8. června, ale ne pro
seniory. Fungovat omezeně by začaly také aktivizační služby pro handicapované. V pobytových zařízeních by se mohly od 8. června povolit návštěvy při dodržování preventivních opatření.

Podle asociací i vládního výboru aktivizační pomoc pro děti a rodiny na dálku nestačí a je nutná přímo v domácnostech, a to za dodržení pravidel. Experti poukazují na to, že se v nouzovém stavu
zhoršuje situace a vztahy v ohrožených rodinách kvůli izolaci, výpadku příjmu či potížím se vzděláváním a přibývá i domácího násilí.

Psali jsme:
Jak dlouho ještě budeme nosit roušky? Prymula a Vojtěch promluvili
Vláda chce nouzový stav do 25. května. Schválila žádost, rozhodne Sněmovna

Národní památkový ústav (NPÚ) po čtvrtečním rozhodnutí vlády uspíšit uvolňování opatření proti koronaviru znovu posouvá zahájení své hlavní turistické sezony. Stovka státních hradů, zámků a
dalších objektů se otevře 25. května, do zahrad a parků budou moci lidé jit už 11. května. ČTK to dnes řekla mluvčí NPÚ Jana Hartmanová.

Prohlídky objektů se budou konat za dodržení přísných hygienických pravidel. Podle původního plánu vlády z minulého týdne se měly hrady a zámky otevřít 8. června.

Státní památky byly uzavřeny od 10. března, hlavní sezona měla začít 1. dubna. NPÚ odhadl 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 historických objektů soběstačný. Loni byly výnosy NPÚ 620 milionů korun.

Prohlídky památkových objektů budou po otevření možné 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 objektu.

NPÚ po uzavření objektů v březnu uvedl, že peníze za už zakoupené on-line vstupenky se budou vracet. On-line prodej vstupenek je nyní do odvolání pozastaven, provádět nelze ani e-mailové a
telefonické rezervace.

Zaměstnanci v památkových objektech se věnují restaurování mobiliáře, připravují prohlídkové trasy nebo provádějí udržovací práce v parcích a zahradách. S ohledem na přijatá opatření se rušily
dohody s brigádníky, kteří měli v sezoně pracovat jako průvodci či pokladní.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Maláčová: Sociální služby postupně obnoví provoz od 27. dubna, vláda souhlasila ( Eurozpravy.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Sociální služby postupně
obnoví provoz od 27. dubna. Nejprve na dálku, později i v terénu, uvedla Maláčová (Lidovky.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ); Sociální služby postupně obnoví provoz od 27.
dubna (Ceskenoviny.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.04.2020 (15:50:41) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Ministerstvo práce a sociálních věcí

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Opatření zavedená v sociálních službách kvůli COVID-19 se od příštího týdne začnou pomalu rozvolňovat. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce v souvislosti s
předpokládaným příznivým vývojem epidemiologické situace postupně realizovat kroky k obnovení plného fungování sociálních služeb a svůj návrh úspěšně projednala na dnešní schůzi
vlády.Více se dočtete ve vydané tiskové zprávě ZDE.�https://bit.ly/rozvolnovani-opatreni-socialni-sluzby Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace krajů České republiky

SEKCE: Ministerstva

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

27. Sociální služby postupně obnoví provoz, otevřou se památky. Vláda sdělila
kdy  seznam | nahoru

28. Opatření zavedená v sociálních službách kvůli…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.04.2020 (15:48:09) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Lidovky.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha Sociální služby začnou od pondělka postupně obnovovat provoz, a to nejdřív jen na dálku po internetu či telefonu. Postupně pak začnou fungovat i v terénu či ambulantně v květnu. Jako
poslední by se mohly 8. června otevřít stacionáře a terapeutické dílny pro všechny klienty kromě seniorů.

Oznámila to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní s návrhem souhlasila vláda. Sociální služby se kvůli šíření nákazy novým koronavirem uzavřely 16. března.

Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) by uvolňování péče o potřebné mohlo postupovat rychleji. Asociace Dítě a rodina a vládní výbor pro práva dítěte žádají o okamžitou
obnovu aktivizačních služeb pro ohrožené děti a rodiny při dodržování přísných pravidel. Podpořila je zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO).

SEKCE: Deníky

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

DUPLICITNÍ S: Maláčová: Sociální služby postupně obnoví provoz od 27. dubna ( Frekvence1.cz - Články, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.04.2020 (16:08:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ceskenoviny.cz - Články ČTK

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha - Vláda dnes schválila materiál ministerstva zdravotnictví, na základě kterého požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Na dotaz ČTK to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan
Hamáček (ČSSD). Ve čtvrtek vládní představitelé uvedli, že chtějí prodloužení nouzového stavu do 25. května, aby bylo možné zachovat restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru.
Nyní platí nouzový stav do 30. dubna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden uvedl, že si další pokračování nouzového stavu nepřeje, naopak Hamáček apeloval na jeho zachování. Poté, co ve čtvrtek Městský soud v Praze zrušil
mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví jako nezákonná a uvedl, že je vláda měla přijmout podle krizového zákona, se kabinet shodl na tom, že o prodloužení nouzového stavu požádá. Pro
dnešní jednání vlády ministerstvo zdravotnictví připravilo materiál, na jehož základě kabinet žádost do Sněmovny předloží.

Podle Babiše o prodloužení nouzového stavu dnes vláda nedebatovala, protože věc za ministry rozhodl soud. "Už jsem podepsal žádost na Sněmovnu, aby projednala naši žádost o prodloužení
nouzového stavu do 25. května," řekl na tiskové konferenci po jednání vlády. K 25. květnu by se měla uvolnit poslední restriktivní opatření, která vláda kvůli koronaviru přijala.

"Všem našim občanům děkuji, že jsou nejen kreativní a solidární, ale i zodpovědní. Díky vám můžeme rychle rozvolňovat (restriktivní) opatření," řekl Babiš. Česko podle něj prozatím epidemii
zvládlo, a to včetně rizikového období Velikonoc.

Nouzový stav v Česku platí od 12. března, Sněmovna ho už jednou prodloužila do konce dubna. Pro další prodloužení nouzového stavu je opět nutný souhlas Sněmovny. Předseda dolní komory
Radek Vondráček (ANO) dnes řekl, že by poslanci mohli o vládní žádosti rozhodovat na mimořádné schůzi 28. dubna.

Podle vlády je třeba nouzový stav zachovat, aby bylo možné restriktivní opatření uvolňovat postupně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek vyjádřil obavy, že náhlým ukončením
všech restrikcí ke konci dubna by se mohla skokově zhoršit dosud dobrá epidemiologická situace ohledně koronaviru.

Sociální služby začnou od pondělka postupně obnovovat provoz, a to nejdřív jen na dálku po internetu či telefonu. Postupně pak začnou fungovat i v terénu či ambulantně v květnu. Jako poslední
by se mohly 8. června otevřít stacionáře a terapeutické dílny pro všechny klienty kromě seniorů. Oznámila to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní s návrhem souhlasila vláda.
Sociální služby se kvůli šíření nákazy novým koronavirem uzavřely 16. března.

Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) by uvolňování péče o potřebné mohlo postupovat rychleji. Asociace Dítě a rodina a vládní výbor pro práva dítěte žádají o okamžitou
obnovu aktivizačních služeb pro ohrožené děti a rodiny při dodržování přísných pravidel. Podpořila je zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO).

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) získá čtyři miliardy korun jako záruky k úvěrům poskytovaným velkým exportním firmám zasaženým v souvislosti s koronavirem. Návrh
ministerstva financí dnes schválila vláda. Díky tomu bude možné spustit program Záruka COVID plus. Kabinet bude moci do fondu v případě potřeby schválit další peníze. ČTK o tom dnes
informovalo ministerstvo financí.

Záruky poskytované EGAP umožnila dubnová novela zákona, podle které se rozšířila činnost EGAP o poskytování záruk za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz,
pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby s cílem posílení likvidity podniků. Záruka bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry.
Novela zřídila také fond exportní pojišťovny.

V důsledku koronavirové krize ministerstvo financí zvýšilo pojistnou kapacitu EGAP ze 142 miliard na 330 miliard korun.

O úvěry budou moci žádat podniky nad 250 zaměstnanců, u nichž podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží dosahuje minimálně jedné pětiny
za loňský rok. Maximální hranice úvěru činí 25 procent z ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za loňský rok. Firmy budou mít nárok na úvěr od pěti milionů korun. EGAP bude krýt jistinu úvěru
až do 80 procent, minimální podíl banky tak bude 20 procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí uvedla, že program vznikl na základě dohody s bankami, které také budou vyhodnocovat žadatele.

Program Záruka COVID plus doplňuje již zahájené úvěrové programy COVID pro živnostníky a malé firmy, které připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a
rozvojovou bankou. Ve dvou vlnách bylo přijato přes 9000 žádostí. Nyní se chystá třetí pokračování, do kterého je vyčleněno 150 miliard korun. Bude k dispozici drobným podnikatelům i firmám s
až 500 zaměstnanci.

SEKCE: Zpravodajství
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25.04.2020 (14:20:02) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Idnes.cz - Články Lada Režňáková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Jsou odříznutí od blízkých a od světa. Seniorům chybí společenský kontakt a rozptýlení. Návštěvy jsou v domovech pro seniory zakázané mnohde už od začátku března a povoleny mají být až
8. června. Obtížná situace se zatím na psychice klientů vážněji nepodepisuje například díky videohovorům.

„Ač je pro naše klienty situace hodně těžká, přijde mi, že pokud mají dostatek informací, snaží se se situací poprat a pochopit současný stav. Ale pokud bych se snažil shrnout, co se děje, je to
tak, že se bojí, ale ne o sebe, ale bojí se, že neuvidí svá vnoučata, své děti,“ popsal situaci Františkov Jan Gabriel, ředitel Domu seniorů Liberec. 

„Je jim líto, že nemohu užívat aktivit tak, jak byli navyklí. Je to generace, která zažila mnohé a s mnohým se uměla vypořádat. Ale už věřili v určitý klid a stálost. To vše se nyní změnilo,“ dodal. 

Koronavirus v Česku

Domovy seniorů se v Česku návštěvám uzavřely 10. března. Od té doby se senioři potkávají prakticky pouze se zaměstnanci domovů. S nikým jiným.

„Našim uživatelům se po svých blízkých samozřejmě stýská. Snažíme se je individuálně podporovat, aby tuto stresující situaci zvládli a neměla na jejich psychiku takový dopad. I přes naše
snažení to někteří uživatelé snášejí špatně, jsou smutní, nemohou se dočkat, až přísná opatření skončí,“ uvedl ředitel domova pro seniory v Šumperku Jiří Gonda.

Podle Daniely Luskové, ředitelky Domova u Biřičky a viceprezidentky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, se odříznutí od světa a od rodiny podepsalo zejména na těch klientech,
kteří dříve udržovali s rodinou velmi úzký vztah. „Tam jsou dopady zřetelné. Jde však jen o jednotlivce,“ doplnila.

V domovech museli kvůli současné situaci zrušit všechny plánované akce s veřejnosti. „Neprobíhají vystoupení, výlety a vycházky ani pravidelné zábavy. Zároveň jsou uzavřeny i jídelny a uživatelé
se stravují jen na svých pokojích, abychom snížili riziko přenosu nákazy,“ uvedl Gonda s tím, že skupinové aktivity nahradily ty individuální. 

Ve dvojici, nebo sám

„Klienti se nemohou sdružovat jako obvykle, nesedí ve skupinkách a neklábosí, nepovídají si v kavárně. Skupinové aktivity se nekonají, společenské akce také ne. Aktivity jsou ve dvojicích, tedy
velmi omezené,“ popsala Lusková. 

„Chybí společné akce, které jim prozářily dny, které jim přinášely nové vzpomínky,“ doplnil Gabriel.

Starší lidé tak většinu času tráví o samotě na svém pokoji. Do domova se nyní dostanou pouze příbuzní těch klientů, kteří jsou v termálním stadiu.Těch je však minimum. V šumperském zařízení je
však současné době velkou pomocí i pastrační pracovník. Ten poskytuje věřícím alespoň duchovní útěchu.

Kontakt s rodinami nyní probíhá zprostředkovaně. Klientům ze šumperského domova rodina pravidelně nosí balíčky pro své blízké. Ty se přijímají bezkontaktně za dodržování přísných
hygienických pravidel. 

„Podařilo se nám zprovoznit na všech odděleních videohovory uživatelů se svými rodinami. To hodně zlepšilo situaci a máme na to velmi pozitivní reakce. Zprostředkováváme i hovory
prostřednictvím telefonů na pracovnách,“ dodal Gonda.

Ředitelé domovů seniorů se shodují v tom, že nyní probíhá komunikace s rodinami pouze přes mobilní telefony. Tam, kde je to potřeba, jsou senioři ve spojí s příbuznými i skrze Skype. „Mobily má
většina dam a pánů. Jinak máme tablety a notebooky a sociální pracovnice poskytují podporu v komunikaci přes Skype,“ doplnila Lusková.

„Haló, tady babička“

Vedoucí Domova pro seniory Lukáš Holeček dodal, že jejich klienti pro komunikaci využívají také WhatsApp nebo Viber. „Obdrželi jsme díky zřizovateli a firmě Foxconn osm tabletů s
předplacenými datovými kartami a jsou k dispozici na všech odděleních,“ popsal.

„Máme notebooky určené k takové komunikaci, řešíme ještě tablety a možnost využití telefonů a volání si i s videem přes další aplikace,“ popsal Gabriel s tím, že někteří tuto možnost využívají
více, někteří se snaží komunikovat alespoň poštou, povídáním z pod oken.

Někteří podle Gabriela nerozumí tomu, co a proč se nyní děje. „Ale také, díky tomu všemu, čím si tato generace prošla, zvládají složité životní situace, které dnešní doba přináší. Musím jedním
slovem říci, že jsou nesmírně stateční. Mají můj velký obdiv i velké díky, jak vše zvládají,“ dodal. 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření, podle kterého domovy pro seniory musí zařídit, aby se jejich zaměstnanci každých 14 dní testovali na koronavirus.

V domovech pro seniory tak nyní panují přísná opatření, zejména proto, že starší generace patří k těm nejohroženější s ohledem na riziko nákazy koronavirem. Kvůli viru je například v karanténě
domov pro seniory v Břevnici na Havlíčkobrodsku. Nakazil se personál i všichni klienti, dva z nich zemřeli.

SEKCE: Deníky
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