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Sociální služby (26)
Charita Česká republika (4) , Diakonie Českobratrské církve evangelické (10) , Asociace poskytovatelů sociálních služeb (12)

 Supertéma: Sociální služby (26)
 Téma: Charita Česká republika (4)

1. “Proč neuvolňujete sociální služby mnohem… Facebook - Příspěvky

2. Charita zjišťuje situaci lidí v akutní nouzi, má pro ně prostředky ze sbírky  Zpravy.proglas.cz - Články

3. Krizové linky se potýkají s náporem volajících, lidé jsou pod tlakem kvůli izolaci i ztrátě příjmů  Brněnská drbna - Zprávy

4. ZPRAVODAJSTVÍ | Charitní akce reaguje na situaci,…  Facebook - Příspěvky

 Téma: Diakonie Českobratrské církve evangelické (10)
5. Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem  Clovekvtisni.cz - Články

6. Z PROGRAMU | V úterním Dopoledni s Proglasem bude…  Facebook - Příspěvky

7. Karanténa může eskalovat domácí násilí – víte, kam se obrátit?  Praha 7 - Články

8. Diakonie: Dopisy pro radost Zpravy.proglas.cz - Články

9. Cheb: Informace k zápisu do mateřských škol  Regionzapad.cz - Ekonomika

10. Ze sociálního světa #62 | O sociálních službách, značce pro vozíčkáře a dvojčatech s Downovým syndromem  Isp21.cz - Články

11. INSPIRUJEME (SE) | „Autorem � se může stát úplně…  Facebook - Příspěvky

12. V Plzni začne fungovat lékař pro drogově závislé a bezdomovce  Plzen.cz - Články

13. Plzeň má program prevence kriminality na rok 2020  Prvnizpravy.cz - Články

14. Už jsem unavená a nevím jak dál, slyší odborníci na linkách pomoci  Zpravy.aktualne.cz - Domácí

 Téma: Asociace poskytovatelů sociálních služeb (12)
15. VELKÉ ZPRÁVY (automat) Prima - VELKÉ ZPRÁVY (automat)

16. Někteří z nich už měsíc a půl nebyli doma.� Tak…  Facebook - Příspěvky

17. Posilovny, obchody i knihovny otevřely. Sociální pracovníci ale za svými klienty stále nesmí  Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv

18. Děkujeme společnosti SAZKA a jejím zaměstnancům…  Facebook - Příspěvky

19. Zejména v této době si ceníme solidarity mezi…  Facebook - Příspěvky

20. Děkujeme!V tuto chvíli už je mimo jiné nakoupeno…  Facebook - Příspěvky

21. Děkujeme všem našim partnerům, kteří se svými…  Facebook - Příspěvky

22. Studio ČT24 (automat)  ČT24 - Studio ČT24 (automat)

23. MPSV vydalo pro poskytovatele sociálních služeb…  Facebook - Příspěvky

24. Ranní Plus (automat)  ČRo - Plus - Ranní Plus (automat)
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25. Další organizaci, tentokráte DOP - HC, jsme…  Facebook - Příspěvky

26. Zdravotníci v první linii si zaslouží zvláštní příplatky  Halonoviny.cz - Články

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.04.2020 (14:59:00) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

“Proč neuvolňujete sociální služby mnohem rychleji?”❓ Ptáte se čím dál častěji. ✍️  Všichni toužíme po rychlém návratu do normálního života. A moc dobře vím, jak těžké to teď mnoho rodin �
���� a pečujících má. Nejde ale bohužel vše otevřít mávnutím kouzelného proutku. Sociální služby pracují s těmi nejzranitelnějšími, a ty musíme chránit nejvíce.Epidemiologové nás totiž varují
před druhou vlnou nemoci �. A i když se modlím, aby žádná další koronavirová vlna � ani vlnka nepřišla, musíme být připraveni. Plán rozvolňování budeme vyhodnocovat jednou týdně ve
spolupráci s pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví “Karanténa”, �� a společně budeme okamžitě reagovat na všechna nová data. Moc vám všem děkuji za trpělivost!�
#spolutozvladnemeJana Maláčová Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo zdravotnictví České republiky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Odborový svaz zdravotnictví a
sociální péče ČR Charita Česká republika Člověk v tísni

SEKCE: Politika

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

DUPLICITNÍ S: “Proč neuvolňujete sociální služby mnohem… ( Facebook - Příspěvky, Asociace poskytovatelů sociálních služeb );

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.04.2020 (10:57:03) Internet Charita Česká republika Zpravy.proglas.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Asi čtyři milióny korun dostala Charita Česká republika od veřejnosti ve sbírce Na vlně pomoci proti bezmoci. Zaměřuje se na lidi, kteří se v souvislosti s epidemií koronaviru ocitli v nouzi,
například kvůli výpadku příjmu nebo chybějícím finančním rezervám. Hrozí jim třeba ztráta bydlení.

Diecézní charita Plzeň bude u zájemců o příspěvek provádět sociální šetření, které posoudí oprávněnost nároku. Finanční příspěvek lze kombinovat s dalšími formami pomoci, například
potravinovou, řekl Proglasu mluvčí organizace Petr Šimek: "Tato situace se pochopitelně významně dotkla lidí, kteří nějaké problémy měli už dřív," uvedl k tomu, že část příjemců pomoci
bude mezi stávajícími klienty organizace. Sociální šetření provádí v Plzni a okolí charitní Terénní krizová služba. "Seznámí se s tím případem, důkladně probere anamnézu klienta, jeho
rezervy, případné zadlužení, zda má či nemá na nájem a může si koupit potraviny nebo ne, zda jsou v domácnosti děti, a na základě zjištěných okolností vypíše doporučení,"
popisuje Petr Šimek. Dodává, že charitní akce reaguje na situaci, kdy někteří lidé nemusejí mít okamžitě k dispozici prostředky ze státní sociální pomoci. "Může tam být určité zpoždění mezi
tím, kdy se ten člověk ocitne téměř na ulici, a kdy mu může přijít nějaká sociální dávka. Máme také zkušenost, že někteří lidé nemají úplně přehled o tom, jaké dávky mohou
čerpat. Tím, že kontaktují charitu, jim může pomoci k tomu, že dosáhnou na ty systémové dávky. Snažíme se řešit akutní situace a lidi postavit na vlastní nohy," uvádí mluvčí
plzeňské charity.

SEKCE: Televize a rádia

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.04.2020 (15:40:17) Internet Charita Česká republika Brněnská drbna - Zprávy PixabaySabina Žilková

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Počet hovorů na krizové linky za poslední týdny vzrostl několikanásobně. Zatímco dříve lidé volali hlavně kvůli onemocnění covid-19 a dotazům na měnící se nařízení, v poslední době roste
počet volajících, kteří trpí kvůli sociálnímů odloučení či výpadku příjmu. K nejohroženějším skupinám patří rodiny pečující o nemocné a osamocení senioři.

Před epidemií koronaviru na linky Člověka v tísni volali hlavně dlužníci, kteří chtěli řešit exekuce. Nově ale přibylo lidí, kteří přišli o příjem úplně, nebo jim různé kompenzace nestačí ani na pokrytí
základních výdajů. Od poloviny března do půlky dubna vyřídili přes 700 hovorů za měsíc, což představuje desetinásobek oproti dřívějšku. Průměrný telefonát přitom trvá třicet minut.

„Nejčastějšími novými volajícími jsou živnostníci, starobní a invalidní důchodci, lidé, kteří si brigádně přivydělávají na DPP a DPČ, a samoživitelky. Lidé, kteří volají, jsou často ve stresu, bojí se,
že přijdou o práci nebo se dostanou do neřešitelných dluhů. Řešíme i případy, že exekutoři klientům vyhrožují, jsou hrubí a používají různé formy nátlaku,“ říká koordinátorka helplinky Renata
Bořkovcová z Člověka v tísni. Volajícím se na lince 774 392 950  snaží poskytnout konkrétní rady a naplánovat jednotlivé kroky.

Také krizová linka Diakonie zaznamenala trojnásobný nárůst hovorů, poradenství využilo za měsíc více než tisíc lidí. „Osmdesát procent dotazů spadá do oblasti krizové intervence. Lidé řeší
strach z nemoci, samotu, otázky budoucnosti nebo existenční obavy. Mnohem častěji se v těchto dnech na linku obracejí také lidé, kteří mají dlouhodobé psychické obtíže, jež současná
situace ještě zhoršila. Často jde o to volající uklidnit, pomoci zmírnit někdy až přehnaný strach a vyděšení,“ vysvětluje mluvčí Diakonie Pavel Hanych.

1. “Proč neuvolňujete sociální služby mnohem…  
seznam | nahoru

2. Charita zjišťuje situaci lidí v akutní nouzi, má pro ně prostředky ze sbírky   
seznam | nahoru

3. Krizové linky se potýkají s náporem volajících, lidé jsou pod tlakem kvůli
izolaci i ztrátě příjmů  seznam | nahoru
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Na linku nejčastěji volají senioři, kteří tvoří až třicet procent všech volajících, celostátní bezplatné linky však využívají všechny věkové kategorie. Kromě celostátní bezplatné linky na čísle 800 567
567 nabízí Diakonie i další formy pomoci na webu jsmesvami.diakonie.cz.

Nové poradenské linky zřídila i Charita Česká republika. „Máme šest krizových linek pro veřejnost, z toho čtyři byly zřízeny nově s ohledem na aktuální situaci. Během března jsme často
řešili pracovněprávní vztahy jako nucený výběr dovolené, ošetřovné, převody do jiných závodů bez náhrady zvýšeného cestovného ze strany zaměstnavatele nebo ztrátu zaměstnání,” říká
Simona Juračková z oddělení komunikace Charity Česká republika.

Charita provozuje také tři infolinky pro informace v cizím jazyce, kde poskytují rady v mongolštině, ukrajinštině a vietnamštině. Slouží hlavně pro cizince, kteří zde pracují. Někteří řeší prodloužení
víza končícího v období nouzového stavu, jiní se snaží dostat zpátky do vlasti.

Současnou situací trpí i rodiny, které se starají o dlouhodobě nemocné či hendikepované blízké. „Nemůžeme jim teď nabídnout využití různých typů stacionářů, center denních služeb pro seniory,
osoby se zdravotním postižením či osoby s Alzheimerovou chorobou a dalších denních ambulantních zařízení. Naše terénní pečovatelská služba a domácí zdravotní péče dál fungují, ale
navzdory našim apelům na ministerstvo zdravotnictví není dosud vyřešeno testování lidí, kteří jsou z nemocnic propouštěni do domácího ošetřování. Ti se tak stávají velkým rizikem jak pro svou
rodinu, tak pro naše ošetřovatelky i zdravotní sestry,“ doplňuje Juračková.

Rostoucí zájem o poradenství zaznamenala i organizace NADĚJE. „ Snažíme se zůstat v kontaktu s klienty ze služeb, které jsou nyní uzavřené. Voláme jim a povzbuzujeme je i jejich pečující.
Seniory a klienty s handicapem, o které pečujeme u nás, v pobytových službách, propojujeme elektronicky s jejich příbuznými, aby nebyli izolováni,“ říká mluvčí organizace Hana Šimková.

Senioři jsou izolací ohroženi zdravotně i psychicky. „Často volají příbuzní, že jejich senioři těžko zvládají život v domácnosti a chtějí být přijati do domovů. Přijímání nových klientů je ale
zakázané, takže stoupá počet lidí, kteří tuto službu akutně potřebují. Nouzová situace doléhá také na rodiny pečujících, mají nedostatek pomoci, protože nesmíme přijímat nové klienty,“
vysvětluje Šimková.

Na lince Senior telefonu dobročinné organizace ŽIVOT 90 narostl počet přijatých hovorů trojnásobně. „Klienti se ptají na různé otázky ohledně onemocnění covid-19, ptají se, jak zařídit různé
záležitosti počínaje nákupem, poštou, léky, ale i jak vybrat, zařídit sociální příspěvky nebo sehnat pobytovou sociální službu,“ říká mluvčí organizace Marek Kuřina. Konzultanti také často na lince
800 157 157  poskytují seniorům podporu a uklidnění při strachu a úzkosti.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.04.2020 (14:15:08) Sociální sítě Charita Česká republika Facebook - Příspěvky Radio Proglas

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

ZPRAVODAJSTVÍ | Charitní akce reaguje na situaci, kdy někteří lidé nemusejí mít okamžitě k dispozici prostředky ze státní sociální pomoci, přiblížil dnes Proglasu mluvčí Diecézní charity Plzeň
Petr Šimek: � "Může tam být určité zpoždění mezi tím, kdy se ten člověk ocitne téměř na ulici, a kdy mu může přijít nějaká sociální dávka. Máme také zkušenost, že někteří lidé nemají úplně
přehled o tom, jaké dávky mohou čerpat. Že kontaktují charitu, jim může pomoci k tomu, že dosáhnou na ty systémové dávky. Snažíme se řešit akutní situace a lidi postavit na vlastní nohy."�
Charita Česká republika

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.04.2020
(09:54:04)

Internet Diakonie Českobratrské církve
evangelické

Clovekvtisni.cz -
Články

Charita Česká republika, Diakonie ČCE, NADĚJE, Člověk v tísni a
ŽIVOT 90

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Nevládní organizace se od začátku krize potýkají s náporem volajících, kteří se dostali do problémů. V prvních týdnech řešili pracovníci krizových a poradenských linek hlavně dotazy ohledně
onemocnění covid-19 a pomáhali s orientací v měnících se zákonech a nařízeních. V posledních týdnech roste počet volajících, kteří mluví o zvyšujícím se psychickém tlaku vyplývajícím z
izolace. Zvláště obtížná je situace v rodinách starajících se o nemocné a blízké s handicapem, které nemohou využít odlehčovacích služeb, jež byly před více než měsícem vládními nařízeními
uzavřeny.

V uplynulém měsíci se na krizové a poradenské linky nevládních organizací obrátily tisícovky volajících. Na základě dat a výpovědí poskytovatelů sociálních služeb, Charity Česká republika,
Diakonie ČCE, NADĚJE, Člověka v tísni a ŽIVOTa 90, potřebuje část z nich pomoc s orientací v nové situaci či s řešením konkrétního problému, u části se odhalily hlubší problémy, které s nimi
sociální pracovníci budou řešit dlouhodobě.

„Počet volání se proti dřívějšku zvýšil téměř desetinásobně. Od poloviny března do půlky dubna jsme měli přes 700 hovorů za měsíc,“  říká koordinátorka helplinky Člověka v tísni Renata
Bořkovcová. Před epidemií koronaviru byli podle ní nejčastějšími volajícími dlužníci, případně jejich blízcí, kteří chtěli řešit exekuce či insolvence. Nově přibyli lidé, kteří jsou bez příjmů úplně nebo
jim různé kompenzace nestačí k tomu, aby zaplatili základní potřeby jako nájem či potraviny. „Nejčastějšími novými volajícími jsou živnostníci, starobní a invalidní důchodci, samoživitelky a lidé,
kteří si brigádně přivydělávají na DPP a DPČ,“ upřesňuje Bořkovcová.

Počet volání se proti dřívějšku zvýšil téměř desetinásobně. Od poloviny března do půlky dubna jsme měli přes 700 hovorů za měsíc

„Odhadem je teď více lidí volajících v důsledku epidemie, asi 60 ku 40 procentům těch, kteří měli problémy už před vyhlášením stavu nouze,“  doplňuje Daniel Hůle, vedoucí kariérního a
dluhového poradenství Člověka v tísni. Nejčastěji řeší výpadky příjmů a dopady na insolvenci a exekuci a nemožnost splácet úvěry. „Radíme jim, jak komunikovat s insolvenčními správci,
exekutory a věřiteli a kdy a jak je o co žádat,“ říká Hůle. Živnostníky a lidi s výpadky příjmů se pracovníci snaží zorientovat v kompenzacích ze strany státu, nárocích na sociální dávky a dávky
hmotné nouze a podpořit je i psychicky.

„Lidé, kteří volají, jsou často ve stresu, bojí se, že přijdou o práci nebo se dostanou do neřešitelných dluhů. Řešíme i případy, že exekutoři klientům vyhrožují, jsou hrubí a používají různé formy
nátlaku,” říká Renata Bořkovcová s tím, že volající nejvíc oceňují, když dostanou konkrétní radu a mohou si s poradci rozplánovat jednotlivé kroky. „Jednotlivým případům se věnujeme komplexně

4. ZPRAVODAJSTVÍ | Charitní akce reaguje na situaci,…   
seznam | nahoru

5. Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále
větším psychickým tlakem  seznam | nahoru
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a často opakovaně s přihlédnutím k jejich životní situaci a ve složitějších případech jim poskytujeme právní služby,“ doplňuje Hůle.

Jednotlivým případům se věnujeme komplexně a často opakovaně s přihlédnutím k jejich životní situaci a ve složitějších případech jim poskytujeme právní služby

Na help lince Člověka v tísni se střídá celkem 18 poradců. Průměrně trvá telefonát 30 minut. Nejvyšší počet volajících linka zaznamenala 27. března po vystoupení vlády k opatření pro OSVČ. Na
helplinku Člověka v tísni 774 392 950 je od počátku krize možné volat od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin.

Lidé řeší strach z nemoci, samotu i existenční obavy

Trojnásobný nárůst počtu hovorů zaznamenala i krizová linka Diakonie, kterou za měsíc využilo přes tisíc volajících. „Osmdesát procent dotazů spadá do oblasti krizové intervence. Lidé řeší
strach z nemoci, samotu, otázky budoucnosti nebo existenční obavy,“ říká mluvčí Diakonie Pavel Hanych. „Mnohem častěji se v těchto dnech na linku obracejí také lidé, kteří mají dlouhodobé
psychické obtíže, jež současná situace ještě zhoršila. Často jde o to volající uklidnit, pomoci zmírnit někdy až přehnaný strach a vyděšení. Dvacet procent volání pak připadá na praktické
dotazy, kdy lidé shánějí konkrétní informace a potřebují poradit,“ upřesňuje Hanych. Mezi volajícími podle něj mírně převažují senioři, kteří tvoří třicet procent všech volajících, ale jinak je věkový
průměr rozložen, například u pětiny hovorů jsou žadatelé o pomoc třicátníci. Průměrná délka hovorů je 22 minut.

Mnohem častěji se v těchto dnech na linku obracejí také lidé, kteří mají dlouhodobé psychické obtíže, jež současná situace ještě zhoršila.

Provoz krizové linky Diakonie zajišťují odborníci vyškolení v oblasti krizové intervence. Celostátní krizová linka pro veřejnost funguje na čísle 800 567 567 každý den včetně víkendů od 9 do 20
hodin.

Nové poradenské a krizové linky zřídila v reakci na epidemii i Charita Česká republika, která zabezpečuje celkem pětinu sociálních služeb v Česku. „Máme šest krizových linek pro veřejnost, z
toho čtyři byly zřízeny nově s ohledem na aktuální situaci,“ říká Simona Juračková z oddělení komunikace Charity Česká republika. " Dvě krizové linky, na kterých je možné provést meziroční
srovnání, vykazují znatelný nárůst zájmu. Na plzeňské krizové lince se při porovnání s loňskem ukazuje zdvojnásobení počtu hovorů. Blanenská linka důvěry, která funguje nonstop a pro celou
republiku, má nárůst o 134 %, konkrétně z 534 na 717 hovorů, což při přepočtu dělá 11 hodin čistého času za den,“ upřesňuje Juračková.

Do Charity nejčastěji volají lidé, které nyní již dlouhodobě čekají na schválení příspěvku na péči, matky či otcové samoživitelé a rodiny bez úspor se sníženými příjmy. Specifickou skupinou jsou
pak lidé se sníženými úvazky, pracující na DPP, DPČ a sezónní pracovníci, kteří většinou nemají sjednané nemocenské pojištění. „Během března jsme často řešili pracovněprávní vztahy jako
nucený výběr dovolené, ošetřovné, převody do jiných závodů bez náhrady zvýšeného cestovného ze strany zaměstnavatele nebo ztrátu zaměstnání,“ dodává Juračková.

Trojnásobný nárůst hovorů oproti loňsku zaznamenala i ukrajinské infolinka, která je jednou ze tří telefonních linek Charity poskytujících informace v cizím jazyce. Některým klientům končí vízum v
období nouzového stavu, proto řeší možnosti jeho prodloužení, jiní se naopak dotazují na možnosti návratu do své vlasti.

K nejvíce zatíženým patří rodiny pečující o nemocné blízké

Kromě těch, kteří přišli o příjem nebo jeho část či mají jiné zásadní existenční potíže vlivem současné situace, jsou podle odborníků z Charity velmi zatížené rodiny pečující o blízkou osobu, která je
dlouhodobě nemocná, nebo má hendikep. „Nemůžeme jim teď nabídnout využití různých typů stacionářů, center denních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby s
alzheimerovou chorobou a dalších denních ambulantních zařízení. Současná situace pro ně představuje nebývalý stres," říká Simona Juračková.

Nemůžeme jim teď nabídnout využití různých typů stacionářů, center denních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby s alzheimerovou chorobou a dalších denních
ambulantních zařízení.

Naše terénní pečovatelská služba a domácí zdravotní péče dál funguje a pomáhá mnoha z nich nebo odlehčují nemocnicím. Ale navzdory našim apelům na ministerstvo zdravotnictví není
dosud vyřešeno testování lidí, kteří jsou z nemocnic propouštěni do domácího ošetřování. Ti se tak stávají velkým rizikem jak pro svou rodinu, tak pro naše ošetřovatelky i zdravotní sestry,“
doplňuje Juračková.

Charitní Linka důvěry funguje nepřetržitě na čílech 516 410 668 a 737 234 078. Kromě krizových linek a kontaktů na poradny Charita zveřejnila i telefonické kontakty na duševní a duchovní
pomoc. Všechny jsou k dispozici na webu charita.cz/koronakrize.

Rostoucí tlak na psychiku klientů, zvlášť u seniorů a lidí s handicapem a jejich blízkých, potvrzuje i nevládní organizace NADĚJE. „Snažíme se zůstat v kontaktu s klienty ze služeb, které jsou
nyní uzavřené. V domácnostech a bez naší podpory zůstaly rodiny klientů s Alzheimerovou nemocí, kteří nyní nemohou do denních stacionářů, lidé s mentálním handicapem, kteří nemohou
docházet do sociálně terapeutických dílen. Jsou už pátý týden zavření doma. Voláme jim a povzbuzujeme je i jejich pečující. Seniory a klienty s handicapem, o které pečujeme u nás, v
pobytových službách, propojujeme elektronicky s jejich příbuznými, aby nebyli izolováni, a snažíme se saturovat jejich potřeby, aby u nich nedocházelo k tenzím a sebepoškozování v prostředí
nejrůznějších omezení,“ říká mluvčí organizace Hana Šimková.

Jde o psychicky velice náročné období jak pro klienty tak i zaměstnance, kteří se potýkali s nedostatkem ochranných pomůcek, nedostatečnými pokyny od Ministerstva práce a sociálních věcí a
nyní se zhoršující se psychikou klientů.

„Jde o psychicky velice náročné období jak pro klienty tak i zaměstnance, kteří se potýkali s nedostatkem ochranných pomůcek, nedostatečnými pokyny od Ministerstva práce a sociálních věcí
a nyní se zhoršující se psychikou klientů,“ upřesňuje Šimková. “Vše zabezpečujeme jen díky skutečně mimořádnému nasazení našich pracovníků.”

Psychika seniorů se v karanténě zhoršuje

Nejvíce ohroženou skupinu představují senioři. Nejen zdravotně, ale i psychicky z důvodu izolace. Podle pracovníků sociálních služeb u nich v posledních týdnech narůstá apatie. „Chybí jim
kontakt s blízkými. Často volají příbuzní, že jejich senioři těžko zvládají život v domácnosti a chtějí být přijati do domovů. Přijímání nových klientů je zakázané, stoupá počet lidí, kteří tuto službu
akutně potřebují. Nouzová situaci doléhá také na rodiny pečujících, mají nedostatek pomoci, protože nesmíme přijímat nové klienty,“ vysvětluje Šimková.

Na lince Senior telefon dobročinné organizace ŽIVOT 90 narostl počet hovorů během koronakrize trojnásobně. „Klienti se ptají na různé otázky ohledně onemocnění covid-19, ptají se, jak zařídit
různé záležitosti počínaje nákupem, poštou, léky, ale i jak vybrat, zařídit sociální příspěvky, nebo sehnat pobytovou sociální službu,“ říká mluvčí organizace Marek Kuřina.

Krize podle něj ukazuje, že se v těchto dnech jako „akčnější“ jeví spíše ženy, které aktivně vyhledávají pomoc, nebo shánějí potřebné informace. Jejich volání na linku je poměrově výrazně vyšší
než v předchozích měsících, kdy poměr mužů a žen byl spíše vyrovnaný. Klientům ovšem ŽIVOT 90 poskytuje komplexnější péči, než je jenom komunikace na Senior telefonu. Tísňová péče
dodává uživatelům (a jejich rodinám) této služby bezpečí a jistotu při každodenním životě díky tísňovému tlačítku, čidlu nepohybu a hlasové komunikaci.

Krize ukazuje, že se v těchto dnech jako „akčnější“ jeví spíše ženy, které aktivně vyhledávají pomoc, nebo shánějí potřebné informace.

Konzultanti Senior linky ŽIVOTa 90 poskytují nyní během pandemie velmi často podporu a základní stabilizaci při strachu a úzkosti. Covid-19 totiž ještě více umocňuje stávající osamělost nebo
duševní tíseň řady seniorů. Prožívání silných emocí je naprosto normální. „Emoce nás totiž chrání při ztrátě jistot našeho běžného života. Strach nám třeba může pomoci při dodržování vládních
opatření, osamělost pak ukáže na větší potřebu kontaktu s druhými. Právě nejistota, co s námi bude zítra, za týden nebo půl roku často vyvolává strach nebo úzkost,” doplňuje Kuřina ze
ŽIVOTa 90.

Kontakty na organizace

NADĚJE: Hana Šimková, hana.simkova@nadeje.cz, 778 440 323

ČLOVĚK V TÍSNI: Tomáš Urban, tomas.urban@clovekvtisni.cz, 777 787 943

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA: Jan Oulík, jan.oulik@charita.cz, 603 895 984

DIAKONIE ČCE: Pavel Hanych, hanych@diakonie.cz, 608 880 579

ŽIVOT 90: Marek Kuřina, marek.kurina@zivot90.cz, 773 200 071

SEKCE: Ostatní

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

DUPLICITNÍ S: Vytíženost krizových linek vzrostla o stovky procent. Lidé jsou pod stále větším psychickým tlakem ( Clovekvtisni.cz - Články, Charita Česká republika );
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.04.2020 (07:30:00) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky Radio Proglas

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Z PROGRAMU | V úterním Dopoledni s Proglasem bude řeč třeba o tom, jakou radost může udělat dopis, který dorazí ve správný čas na správné místo. Jako každý všední den nás od 9 hodin
čekají čtyři hosté. Moderátor Ondřej Havlíček přivítá ☎️  Pavla Hanycha z Diakonie ČCE, ☎️  Petra Zámečníka z Chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích v Orlických horách (sdružení
Neratov (Bärnwald), ☎️  Jana Bártu z Letní dům v Praze a ☎️  Ivanu Šťovíčkovou ze S.T.O.P., občanské sdružení v Ostravě.� Letní dům

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.04.2020 (15:54:22) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Praha 7 - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Život v karanténě zhoršuje situaci obětí domácího násilí, jelikož jsou s agresory neustále doma. I když se o tomto palčivém tématu začíná mluvit čím dál tím víc, nedaří se zcela rozptýlit některé
mylné představy o tom, co vlastně domácí násilí je a jak může projevovat. První měsíc nouzového stavu přinesl zvýšení počtu kontaktů na Lince pomoci obětem kriminality a domácího
násilí s číslem 116 006 . V době od 16. března do 16. dubna se na linku obrátilo celkem 672 volajících. Oproti stejnému období v minulém roce došlo k nárůstu poptávky po poskytovaných
službách, a to o 42 %.

Projevy domácího násilí

Domácí násilí se může odehrávat na rovině psychického, fyzického, sexuálního a příp. ekonomického násilí od blízké osoby. Je to útok na lidskou důstojnost, ohrožuje zdraví a v závažných
případech i život oběti. Dochází k němu převážně v soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. Může se stát, že oběť domácího násilí nenalezne pomoc u své rodiny a přátel. Rodina se často
stydí, že se něco takového u nich vůbec děje a přátelé se mylně domnívají, že tento problém je soukromou záležitostí aktérů. Domácí násilí může směřovat od kohokoliv ke komukoliv. Ve většině
případech je však pácháno muži na ženách, rodiči na dětech nebo je tato agrese směřovaná i na seniory či handicapované jedince. Je to jedna z nejrozšířenějších forem agrese – děje se nezávisle
na věku, vzdělání, materiálním zabezpečení, profesi, náboženském vyznání a národnosti.

Oběti, které zažívají domácí násilí, potřebují zejména rychlou pomoc a podporu a ta spočívá především v získání informací o tom, co dělat v případě nebezpečí či napadení, zajištění bezpečného
bydlení, bezpečnostního plánu, právní, sociální a psychické podpory a pomoci.

Domácí násilí je tedy násilí mezi sobě blízkými osobami , které žijí ve společné domácnosti. Jedná se o vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou osobou (obětí) moc, přičemž
intenzita násilí se časem stupňuje. Podstatné je, že k němu dochází zásadně v soukromí a je tak těžké ho zvenčí rozpoznat, pokud se jeho oběť sama nerozhodne situaci řešit s pomocí ostatních,
ať už policie nebo některých z nestátních organizací, které se na pomoc obětem domácího násilí zaměřují.

Pro domácí násilí je charakteristické:
opakovanost – jednání, které má svůj vývoj, opakované projevy; je dlouhodobé, přičemž intervaly mezi jednotlivými útoky se zkracují – není to tedy jednorázový či ojedinělý incident
postupný nárůst intenzity – začíná zpravidla psychickým násilím, postupně se přidává fyzické násilí, útoky směřují proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví, mohou vyústit až v útoky proti
životu
jasné role  – domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami (manželé, partneři, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozenci), kde lze jasně rozlišit roli ohrožené a násilné osoby, role se
nezaměňují, nejedná se o tzv. italská manželství
soukromí – k násilí dochází zpravidla beze svědků, v soukromí společného obydlí, jednotlivé incidenty se však mohou odehrát i mimo soukromí
Pro případ vyhrocení situace zvažte tyto kroky:

Uschovejte si u důvěryhodné osoby náhradní klíče, oblečení, důležité dokumenty, lékařské předpisy a určitý peněžní obnos.

Uschovejte si všechny důkazy o fyzickém násilí (roztrhané oblečení, fotografie modřin a zranění atd.).

Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému útěku.

Pamatujte si, kam se můžete obrátit se žádostí o pomoc. Řekněte někomu, co se u vás děje. Noste s sebou telefonní čísla svých přátel.

Nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu a určete jim bezpečné místo v bytě – pokoj, který lze zamknout, sousední dům, kam se mohou v případě hrožení ukrýt. Poučte je, že jejich úkolem
je zůstat v bezpečí, a nikoliv vás ochraňovat.

Domluvte si signál se sousedy (např. světlo venku je rozsvícené = zavolejte policii).

Když jde o život:
Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte policii (158, 156)
Pokud jste napaden(a) během volání na polici, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte.
Když přijede policie, jděte s ní do jiného pokoje, abyste mohl(a) mluvit bez přerušování.
Pokud jste zraněn(a), jděte na pohotovost nebo k lékaři a oznamte, co se vám stalo.
Požádejte je, aby vaši návštěvu zadokumentovali, případně vám napsali zprávu.
Po útoku ihned neuklízejte a důkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečení, chomáče vlasů atd.) uložte do igelitového sáčku a předejte je policii.
Škody vyfotografujte, snímky dejte vyvolat i s datem, je-li to možné.
Nikdy neodcházejte bez dětí.
Kam se obrátit:
Linka obětem kriminality a domácího násilí – tel. 116 006
SOS linka ROSA – tel. 602 246 102 (Po-Pá 9-18 hod.)
Linka důvěry Senior – tel. 800 157 157

6. Z PROGRAMU | V úterním Dopoledni s Proglasem bude…   
seznam | nahoru

7. Karanténa může eskalovat domácí násilí – víte, kam se obrátit?   
seznam | nahoru
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Bílý Kruh Bezpečí – nepřetržitá telefonická linka pro pomoc obětem domácího násilí – tel. 251 511 313
RIAPS nonstop telefonická linka – tel. 222 586 768
ACORUS – tel. 283 892 772
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze – tel. 222 520 589
Vyhledejte pomoc odborníků:
domacinasili.cz
116006.cz
bkb.cz, bkb@bkb.cz
acorus.cz, info@acorus.cz
rosa-os.cz, info@rosa-os.cz
zivot90.cz, seniortelefon@zivot90.cz
intervencnicentrum.cz, icpraha@csspraha.cz
www.skp.diakoniecce.cz, skp@diakoniecce.cz

SEKCE: Kraje, Města a obce POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.04.2020 (14:31:05) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Zpravy.proglas.cz - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Diakonie Českobratrské církve evangelické realizuje nový projekt Dopisy pro radost. Takový dopis může napsat každý a psaní pak poputuje do rukou seniorů ve vybraných domovech
Diakonie. Mluvčí organizace Pavel Hanych byl hostem dnešního vysílání Dopoledne s Proglasem.

Už 30 let působí a slouží potřebným Diakonie Českobratrské církve evangelické, jedna z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb u nás. A pomáhá i v časech pandemie. Nově totiž
zřídili projekt s názvem Dopisy pro radost.

„Autorem dopisu se může stát úplně kdokoliv,“  říká Pavel Hanych a dodává, že se může zapojit „zkrátka každý, kdo chce pomoci a umí aspoň trochu psát nebo kreslit,“ říká s
nadsázkou a vybízí tak širokou veřejnost, dospělé lidi i děti. Každý, kdo se chce zapojit, může svůj dopis napsat buď na počítači anebo v ruce. „Variantu psaní rukou mírně preferujeme,
protože je to takové osobnější,“ přiznává Hanych a vysvětluje, jak v takovém případě postupovat. Kdo se totiž rozhodne psát rukou, může psaní následně digitalizovat. „ Potom ať ten dopis
vyfotí nebo naskenuje a pošle ho na e-mail dopisproradost@diakoniespolu.cz , nebo stačí do vyhledávače zadat heslo ‚dopis pro radost‘ a první odkaz jej nasměruje správným
směrem,“ přibližuje. Dopisy poté směřují už přímo do rukou potřebných seniorů ve vybraných Domovech zřizovaných Diakonií napříč Českou republikou.

„K dnešnímu dni už máme více než 200 dopisů,“  říká s radostí Hanych. Přiznává ovšem, že sám si zatím čas na napsání svého vlastního dopisu nenašel. Pokusí se o to již dnes, jak řekl při
dnešním dopoledním rozhovoru s moderátorem Ondřejem Havlíčkem. „Tím, že se ještě zabývám administrativou projektu, se stále k napsání dopisu chystám. Projekt jsme spustili
teprve nedávno. Nicméně se těším na psaní vlastního vzkazu. Myslím, že k dopisu přiložím i nějaký obrázek nebo fotografii,“ mluví Pavel Hanych o svých plánech na dnešní
odpoledne.

Záznam celého dnešního rozhovoru je možné si poslechnout v podcastových aplikacích na Spotify, Soundtier či Apple Podcasts.

SEKCE: Televize a rádia POČET AKTUALIZACÍ: 1

KLÍČOVÁ SLOVA:  diakonie (2x), českobratrské (2x), církve (2x), evangelické (2x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.05.2020 (13:15:03) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Regionzapad.cz - Ekonomika 2 Editor

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 4. do 15. května.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními bude zápis dětí do předškolního vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v termínu od 4.
do 15. května.

Pro zápis do předškolního vzdělávání jsou stanoveny školské obvody, jejichž přehled najdete zde.

V termínu do 8. května se lze přihlásit do elektronického předzápisu na www.elektronickypredzapis.cz. Zde si vyplníte elektronickou žádost, čestné prohlášení k očkování a evidenční list a tím své
dítě „předzapíšete.“ Údaje budou ihned odeslány do účtu mateřské školy a na vás bude si vyplněné dokumenty vytisknout a následně doručit do zvolené mateřské školy. Vzhledem k aktuální
situaci nenavštěvujte lékaře kvůli potvrzení o očkování. Stačí zmíněné čestné prohlášení k očkování (je také na webových stránkách školek), doplněné prostou kopií očkovacího průkazu dítěte.

Přihlášku (žádost o přijetí dítěte, čestné prohlášení) bude možné do školky doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
- poštou,
- vhodit do schránky školy,
- v krajním případě osobně po předchozí telefonické domluvě nebo rezervaci termínu při elektronickém předzápisu.

8. Diakonie: Dopisy pro radost  
seznam | nahoru

9. Cheb: Informace k zápisu do mateřských škol   
seznam | nahoru
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Zápis do povinného předškolního vzdělávání je určen pro děti narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 (s účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které do měsíce září
dosáhnou věku pěti let, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Cizí státní příslušníci pošlou na e-mail školy kopii dokladu o trvalém pobytu a bydlišti. Podrobnější informace k průběhu zápisu naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Přehled mateřských škol zřizovaných městem Cheb:
- MŠ Malé náměstí 2 - https://www.mszlatacek.cz/, tel. 604 108 866
- MŠ 26. dubna 39 - http://www.skolkapohadka.cz/, tel. 354 433 154
- MŠ Komenského 27 (+ odloučená pracoviště Brandlova 15, Divadelní náměstí) - https://komenskehoms.estranky.cz/, tel. 778 440 846
- MŠ Osvobození 67 (+ odloučené pracoviště Pastýřská 4) - https://www.msosvobozeni.cz/, tel. 733 108 24
- MŠ Bezručova 1 - https://www.msbezrucova.cz/, tel. 724 839 860
- MŠ Do Zátiší 3 - https://ms-skalka.estranky.cz/, tel. 737 764 658

Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna 4. června 2020.

V Mateřské škole Diakonie Českobratrské církve evangelické (26. dubna 7) se zápis koná v termínu do 5. května. Přihlášku a čestné prohlášení je možné zasílat emailem a poštou nebo vhodit
do schránky MŠ, v krajním případě doručit po předchozí domluvě osobně. Podrobné informace najdete na https://cheb.diakonie.cz/.

Zápis do Waldorfské MŠ Wlaštovka (Zemědělská 21) probíhá do 15. května 18 hod. Bližší informace najdete na www.wlastovka.cz.

Zdroj: město Cheb

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

04.05.2020 (06:59:06) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Isp21.cz - Články Martin Alt

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

První květnové aktuality představují nejen další zprávy o podnicích během koronavirové doby, ale také příběh matky dvojčat s Downovým syndromem nebo rozhovor o tom, jak vznikala nová
česká značka pro vozíčkáře.

1) Přání od osob z chráněného bydlení

Brněnská Diakonie Českobratrské církve evangelické nemůže v koronavirové době poskytovat své standardní služby. Nyní jsou služby denních center uzavřeny a jejich klienti museli zůstat
doma. I přesto se lidé snaží být optimističtí. Jak situaci zvládají, se dočtete v Brněnském Deníku.

2) Sociální služby se brzy obnoví

Se začátkem nouzového stavu přišel také zákaz návštěv sociálních pracovníků k osamělým seniorům a hendikepovaným. Tomu by již brzy měl být konec. Organizace, které takové služby
poskytují, upozorňují, že se jejich klienti bez pomoci déle neobejdou. Hospodářské Noviny informují o dalších krocích těchto organizací.

3) Od narození má několik hendikepů, nyní potřebuje pomoc

Sam má za sebou šest operací a to v krátkém intervalu deseti měsíců. Přesto je to velký bojovník. Sílu mu dodává hudba, kterou miluje, nyní ovšem potřebuje pomoc také od okolí. S čím bojuje a
jak pomoci, se dočtete v článku na Novinkách.

4) Jak žije milující matka dvojčat s Downovým syndromem

Iveta Sochorová je vítěznou blogerkou v soutěži Maminka roku 2019. Sama má dcerku s Downovým syndromem, nyní přichází s motivačním rozhovorem matky, která má dvojčata se stejnou
nemocí a je za ně vděčná. Rozhovor naleznete na webu Maminka.cz.

5) Jak vznikla nová česká značka pro vozíčkáře

Značka Raeda představuje nové české produkty pro vozíčkáře. Jak Raeda vůbec vznikla? A proč vlastně vznikla? Kdo za projektem stojí a jakým směrem se bude dále ubírat? Nejen na tyto
otázky odpovídá jeden ze zakladatelů projektu Jiří Černý v rozhovoru na webu Raeda.cz.

6) Podvody v zaměstnávání invalidů

Bohužel i během zaměstnávání znevýhodněných kolegů můžeme narazit na nekalé praktiky. O tom nyní informují kriminalisté, kteří se zaměřili na určité případy, o kterých v článku informuje portál
iRozhlas.cz.

SEKCE: Průmysl a Podnikání

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.04.2020 (17:20:48) Sociální sítě Diakonie Českobratrské církve evangelické Facebook - Příspěvky Radio Proglas

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

10. Ze sociálního světa #62 | O sociálních službách, značce pro vozíčkáře a
dvojčatech s Downovým syndromem  seznam | nahoru

11. INSPIRUJEME (SE) | „Autorem � se může stát úplně…   
seznam | nahoru
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INSPIRUJEME (SE) | „Autorem � se může stát úplně kdokoliv, každý, kdo chce pomoci a umí aspoň trochu psát nebo kreslit,“ vybídl dnes posluchače k podpoře izolovaných obyvatel domovů
pro seniory Pavel Hanych, mluvčí Diakonie ČCE: „Variantu psaní rukou mírně preferujeme, protože je to osobnější.“ � Celý rozhovor je v podcastu Dopoledne s Proglasem na Spotify, Soundtier
či Apple Podcasts. #dopisproradost #spolutozvladneme

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.04.2020 (08:34:28) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Plzen.cz - Články osm

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Jako součást prevence kriminality zajistí město Plzeň lékaře pro drogově závislé a bezdomovce. Začne se intenzivně věnovat také problému domácímu násilí. Novinkami jsou
kromě zajištění lékaře pro lidi užívající drogy a lidi bez domova také problematika domácího násilí nebo Dům na půl cesty pro mladé do 26 let, kteří opouštějí zařízení ústavní
výchovy.

Projekt protidrogové prevence Street Med, který připravuje Spolek Ulice Plzeň. Zaměřuje se na uživatele drog a lidi bez přístřeší. „Tyto skupiny jsou podle radního pro bezpečnost Martina
Zrzaveckého velmi provázané, z různých důvodů nečerpají zdravotní péči. „Jejich zdravotní situace se zhoršuje a s ní i sociální debakl. Nedůvěřují systému, lékařům, ztrácejí zájem o své zdraví i o
svou situaci. Zhoršují se jim tak podmínky pro návrat z ulice. Nemocnost těchto lidí je značná, jde o kožní, dýchací a nebezpečné přenosné choroby, parazity a další. Street Med směřuje tam, kde
tito lidé bydlí, kontaktují je za přijatelných podmínek, vztah je založen na úctě a respektu a péče je orientována na dlouhodobý cíl. V současné době musíme se spolkem Ulice zajistit lékaře,
případně mediky, kteří by na službě spolupracovali,“ uvedl Zrzavecký.

Dalším stěžejním tématem bude letos domácí násilí, jehož riziko zvyšuje pandemie koronaviru a restrikce s ní spojené. „Spolupracovat budeme se službou Plus pro lidi v krizové situaci Diakonie
ČCE. Vytvořili jsme pracovní tým, začneme vytvářet terapeutickou skupinu pro oběti a budeme pracovat s agresory. Chystáme se na osvětovou činnost na školách, vytvoříme metodiku pro učitele,
osvětovou kampaň pro veřejnost,“ uvedl Zrzavecký. V Plzni chce také letos zřídit krizové lůžko nebo byt pro oběti těchto trestných činů, který by byl utajený a bezplatný a kde by měly oběti
nonstop krizové interventy či sociální pracovníky.

Letos na podzim bude dokončen Dům na půl cesty pro mladé do 26 let, kteří opouštějí po dosažení zletilosti zařízení ústavní výchovy. Půjde o šest jednolůžkových a dva dvoulůžkové pokoje v
Palackého ulici 16.

SEKCE: Kraje, Města a obce

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.05.2020 (07:11:11) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Prvnizpravy.cz - Články (jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.mp)

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Novinkou bude lékař pro lidi na ulici, v letošním roce se zaměří program především na domácí násilí.

Lékař pro lidi užívající drogy a lidi bez domova, problematika domácího násilí nebo Dům na půl cesty budou v letošním roce stěžejními úkoly, které stanovuje Program prevence kriminality na rok
2020. Ten je „akčním plánem“ dlouhodobé Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně na roky 2016 až 2020, stanoví jak nové projekty pro daný rok, tak stvrdí
pokračování kontinuálních projektů.

Plzeňská koncepce vychází z celostátní Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, kterou zpracovává Ministerstvo vnitra České republiky. Program prevence
kriminality pro letošní rok schválili zastupitelé města. Město Plzeň s ministerstvem vnitra spolupracuje v oblasti prevence kriminality již od roku 1996.

„Většina našich projektů kontinuálně pokračuje, ale v letošním roce v rámci této koncepce chceme spustit úplně nové pilotní projekty. Jedním z nich je projekt protidrogové prevence, tzv. Street
Med, který připravuje Spolek Ulice Plzeň. Zaměřuje se na uživatele drog a osoby bez přístřeší. Dané dvě skupiny jsou velmi provázané. Tito lidé z různých důvodů nečerpají zdravotní péči, jejich
zdravotní situace se zhoršuje a s ní i sociální debakl. Nedůvěřují systému, lékařům, ztrácejí zájem o své zdraví a tím i o svou situaci. Zhoršují se jim tak podmínky pro návrat z ulice. Nemocnost
těchto lidí je obrovská (kožní choroby, horní cesty dýchací, nebezpečné přenosné choroby, paraziti a další). Street Med je zdravotní služba pro tyto osoby založená na přímé zdravotní péči
oborníků o osoby žijící na ulici. Směřuje tam, kde tito lidé bydlí, kontaktují je za přijatelných podmínek, vztah je založen na úctě a respektu a péče je orientována na dlouhodobý cíl. V současné
době musíme se spolkem Ulice zajistit lékaře, případně mediky, kteří by na službě Street Med spolupracovali,“ vysvětlil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, do jehož gesce program
prevence kriminality spadá.

„Pro letošní rok pro nás v této oblasti bude stěžejní se zaměřit na problematiku domácího násilí. Podle prvotních informací situace související s pandemií koronaviru a přijímaných restriktivních
opatření právě bohužel domácímu násilí velmi negativně nahrává. Spolupracovat budeme se službou Plus pro lidi v krizové situaci Diakonie ČCE – střediska Západní Čechy. K problematice
musíme přistupovat velmi komplexně, proto jsme vytvořili Pracovní skupinu k tématu domácí násilí. Začneme vytvářet terapeutickou skupinu pro oběti domácího násilí, ale také budeme pracovat s
agresory v rámci terapeutických skupin. Chystáme se na osvětovou činnost na školách k problematice domácího násilí, vytvoříme metodiku pro učitele, jak o tomto problému se žáky mluvit.
Vytvoříme osvětovou kampaň pro laickou i odbornou veřejnost, chystáme školení. V Plzni nám ale také chybí krizové lůžko/ byt pro oběti těchto trestných činů, který by byl utajený, pro oběti
bezplatný a ty by měly k dispozici krizové interventy či sociální pracovníky 24 hodin denně. V letošním roce se začneme zřízením lůžka zabývat,“ vysvětlil radní Martin Zrzavecký.

„Na podzim letošního roku, pokud nedojde ke zpoždění z důvodu opatření kvůli koronaviru, bychom měli mít hotový Dům na půl cesty, jenž by sloužil pro mladé lidi do 26 let, kteří opouštějí po
dosažení zletilosti zařízení ústavní výchovy. Celkem šest jednolůžkových a dva dvoulůžkové pokoje budeme mít zrekonstruované v Palackého ulici 16,“ doplnila další projekt Andrea Gregorová,
manažerka prevence kriminality města Plzně.

12. V Plzni začne fungovat lékař pro drogově závislé a bezdomovce   
seznam | nahoru

13. Plzeň má program prevence kriminality na rok 2020   
seznam | nahoru
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Plzeň pomůže hasičům, zdravotníkům i policistům

„Pracovní skupina protidrogové a prevence kriminality provedla kompletní úpravu strategické části koncepce, ta je součástí Programu prevence kriminality města Plzně na rok 2020. Obsahem
programu pro letošní rok je aktualizovaná bezpečnostní analýza, která zahrnuje analýzu protiprávního jednání, socio-demografickou analýzu, institucionální analýzu a aktualizovanou strategickou
část, jejíž součástí je celkem 12 priorit pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence ve městě Plzni,“ doplnil radní Martin Zrzavecký.

Plzenskenovinky.cz informovala Mgr. Eva Barborková, tisková mluvčí Magistrátu města Plzně.

SEKCE: Zpravodajství

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

DUPLICITNÍ S: Plzeň má program prevence kriminality na rok 2020 ( Plzenskenovinky.cz - Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické ); Plzeň bude mít lékaře pro lidi na ulici ( Regionplzen.cz
- Články, Diakonie Českobratrské církve evangelické);

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

04.05.2020 (06:09:09) Internet Diakonie Českobratrské církve evangelické Zpravy.aktualne.cz - Domácí Radek Bartoníček

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Stovky a stovky dotazů, proseb i osobních příběhů slyší odborníci, kteří odpovídají po telefonu nebo přes internet lidem, potýkajícím se s různými problémy kvůli důsledkům koronavirové
epidemie. Deník Aktuálně.cz se zajímal o to, co v posledních dnech lidi nejvíce zajímá či trápí.

Paní Marie má sice práci, za minimální mzdu dělá v chráněné dílně, ale bojí se, že brzy nebude mít ani toto malé množství peněz. Má totiž dceru s ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) a
když jsou školy zavřené, musí s ní zůstat doma. Nemá nikoho, kdo by to udělal za ni.

"Mám ještě syna, jenže ten se neumí o dceru starat. Musím s ní být já, ale když půjdu na 60 procent ošetřovného, tak nebudeme mít co jíst. Už jsem unavená a nevím, jak dál," posteskla si, když
psala do poradny, kde pracují dobrovolníci a právníci z týmu Frank Bold.

Podobných hovorů, ve kterých se mnohdy opakují obavy z existenčních starostí a další budoucnosti, slyší dobrovolníci celou řadu. Často poradí, třeba jako paní Marii, kterou informovali o tom, že
parlamentem prochází návrh na zvýšení ošetřovného na 80 procent, mnohdy přidávají i povzbuzující a uklidňující slova.

Paní Jana pro změnu popisovala, že je kosmetičkou a pracuje v jednom pražském salonu jako osoba samostatně výdělečně činná. "Jsem jako podnájemce, který platí nájem majiteli salonu.
Vzhledem k rozhodnutí vlády je ale také naše provozovna zavřená, takže nemohu pracovat a nemám žádný finanční příjem. Musím platit nájem i po dobu, co je salon zavřený?" psala s obavami
dobrovolníkům, mezi nimiž je řada studentů práv.

Takto by šlo psát další a další příběhy lidí, kteří volají na linky pomoci nebo do poraden. Provozují je například Člověk v tísni, Charita nebo i některé státní instituce. Hovory často trvají půl hodiny i
více, ať už proto, že řešení problémů zabere určitý čas, nebo proto, že lidé potřebují slyšet i uklidňující slova.

"Z vlastních zkušeností vidíme, že lidé se ptají v různých vlnách. Často je zajímá něco z toho, co vláda rozhodla a lidé jsou zmatení, co a jak přesně platí," říká Michal Kuk, vedoucí právní poradny
Frank Bold. Stálicí je podle něho téma ošetřovného, jehož zvýšení ze 60 na 80 procent zrovna ve středu schválil Senát po předchozím návrhu poslanců.

"Většina příběhů i dotazů se točí kolem financí. Lidé se hodně ptají na to, jestli ošetřovné můžou ještě kombinovat s nějakou další sociální pomocí, třeba s podporou v hmotné nouzi. Ošetřovné jim
často na delší živobytí příliš nestačí," vysvětluje Kuk. Často se lidé ptají na to, jak mají postupovat, pokud by dostali výpověď, které se obávají. "Hodně se to skutečně točí kolem peněz a práce,"
doplňuje Kuk.

Podle koordinátorky helplinky Člověka v tísni Renaty Bořkovcové se počet volání oproti dřívějšku zvýšil téměř desetinásobně. "Od poloviny března do půlky dubna jsme měli přes 700 hovorů za
měsíc," říká. Před epidemií koronaviru byli nejčastějšími volajícími dlužníci, případně jejich blízcí, kteří chtěli řešit exekuce či insolvence.

Nově přibyli lidé, kteří jsou bez příjmů úplně, nebo jim různé kompenzace nestačí k tomu, aby zaplatili základní potřeby jako nájem či potraviny. "Nejčastějšími novými volajícími jsou živnostníci,
starobní a invalidní důchodci, samoživitelky a lidé, kteří si brigádně přivydělávají na DPP a DPČ," upřesňuje Bořkovcová.

Její kolega Martin Kovalčík upozorňuje, že se hodně volajících ptá na možné výpovědi ze zaměstnání. Řada lidí totiž není podle něj na takovou výpověď připravena, takže jsou v těžší situace než
ti, kteří jsou už zvyklí potýkat se s těžkostmi delší dobu.

"Dnešní doba s velkou pravděpodobností postihne právě i tyto lidi, kteří se dosud nedostali do žádné sociální nouze. Teď se dostávají do těžkostí a vůbec neví, jak se v takové situaci chovat. Neví,
na koho se obracet, neví, co a jak žádat," říká.

Zároveň upozorňuje na další skupinu lidí, která má v dnešní době velké starosti. Jsou to lidé, kteří buď nejsou vůbec připojeni k internetu, nebo třeba i internet mají, ale v on-line prostředí se neumí
pohybovat.

"Toto je obrovský problém, se kterým se setkáváme na všech úrovních. Všechno se během velmi krátké chvíle přesunulo do internetového připojení a mnoha lidem mimo internet se nakupilo
mnoho starostí," popisuje Kovalčík z Člověka v tísni. "Všechno se změnilo. Mnoho úřadů komunikuje jen přes internet, ať už jde o poskytování informací, vyřizování různých formulářů a další věci.
Hodně lidem chybí technika i schopnost s internetem a počítačem pracovat," dodává zástupce této neziskové organizace, která pomáhá v době pandemie řadou dalších způsobů.

Kovalčík poukazuje také na problémy lidí, kteří už jsou v exekuci, dluhy splácejí, ale pokud nyní ztratí práci, nebo budou mít méně peněz, tak splácet nebudou moci.

"Měli nastavené oddlužení, jenže jim vypadl pravidelný příjem a oni neví, jestli budou schopni podmínky oddlužení plnit. Celá řada lidí se takto dostává do obrovských problémů. Navíc se neumí
vyznat v tom, co se kolem těchto věcí teď děje, co a jak se pro ně mění," popisuje Kovalčík.

Mnoho lidí volá také na krizové linky Charity České republiky nebo Diakonie Českobratrské církve evangelické. Podle jejích zástupců vzrostl zájem o jejich pomoc o stovky procent, mnozí
volající se cítí pod stále větším psychickým tlakem.

"Osmdesát procent dotazů spadá do oblasti krizové intervence. Lidé řeší strach z nemoci, samotu, otázky budoucnosti nebo existenční obavy," informoval mluvčí Diakonie Pavel Hanych. "Mnohem
častěji se v těchto dnech na linku obracejí také lidé, kteří mají dlouhodobé psychické obtíže a kvůli současné situaci se jim zhoršily. Často jde o to volající uklidnit, pomoci zmírnit někdy až
přehnaný strach a vyděšení. Dvacet procent volání pak připadá na praktické dotazy, kdy lidé shánějí konkrétní informace a potřebují poradit," uvedl Hanych. Mezi volajícími mírně převažují senioři,
ale ozývají se lidé různého věku, například u pětiny hovorů jsou žadatelé o pomoc třicátníci.

O tom, co veřejnost v těchto týdnech koronavirové epidemie trápí nejvíce, vypovídá také projekt společnosti PAQ Research s názvem Život během pandemie. Odborníci pokládají každých čtrnáct
dní 3 100 lidem otázky, které se týkají jejich situace. Z výsledků vyplývá, že 34% zaměstnancům byly upraveny pracovní úvazky, každý čtvrtý člověk se bojí, že přijde o práci a více jak třetina lidí
má úspory jenom na jeden měsíc života.

"Musíme si dát pozor, aby nám za chvíli nepřibylo dalších sto tisíc lidí v exekuci," varoval před několika dny v rozhovoru pro Aktuálně.cz sociolog Daniel Prokop ze společnosti PAQ Research s

14. Už jsem unavená a nevím jak dál, slyší odborníci na linkách pomoci   
seznam | nahoru
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poukazem na to, že 16 procent dotazovaných sdělilo, že jejich domácnost má problém splácet některé závazky.

"Zhruba čtyři procenta uvedla, že v rámci řešení krize zvažují půjčky od bank a dalších společností. To je zdánlivě malé číslo a kvůli statistické chybě se může pohybovat mezi dvěma a šesti
procenty, ale počet těchto lidí se může rozšiřovat. Jsou to ti, kteří mohou na půjčky hodně doplatit," řekl Prokop.

SEKCE: Zpravodajství

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.04.2020 (19:42:01) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb Prima - VELKÉ ZPRÁVY (automat) Prima

Otevřít originál | Otevřít detail

19:17
00 připraveny pro jednání s Evropskou komisí v rámci tzv. notifikace , první smlouva je chceme i zastřešující jedná se o rámcovou smlouvu , nicméně ta druhá je velmi významná , je to

smlouva , prováděcí
15 která jasně definuje území o územní povolení , povolení k umístění a současně i výběr dodavatele a to vše do roku dva tisíce dvacet čtyři rozdíl
30 od obchodů autobazaru nebo fitness center zůstávají zavřené , denní stacionáře , anebo komunitní centra otevřou až mezi posledními , na konci května už teď to ale mnozí klienti špatně

nesou , u některých se zhoršuje i zdravotní stav , protože přišli ze dne na den
45 o pravidelný režim a mnohdy jediný sociální kontakt ale na Vavříčková z Leštiny nedaleko Ledče nad Sázavou už dlouhé roky dochází do denního stacionáře pro mentálně a zdravotně

postižené , zároveň je

19:18
00 po operaci srdce , rychlý nástup pandemie jí prý překazil veškerou radost mně to chybí tomu rádi rádi jsme jezdili na výlety a
15 Lenka má teď hodně volného času tráví ho například i tím , že chodí se psem na procházky by to hlavně bylo pryč , zdraví , tak ven a zdravě je Alenka tady Alenka , která chodí s
30 maminkou i do práce , Tomášek seká dříví , no , měli bychom otevřít snad pětadvacátý ho pátý a musí to být nějaký jasný hygienických podmínek , nesmí být více jak osm klientů , v jedné

místnosti ,
45 dva zaměstnanci nesmějí být více jak pět lidí , u jídla , Asociace poskytovatelů sociálních služeb ale požaduje , aby v omezeném režimu stacionáře fungovaly už o

19:19
00 čtrnáct dní dříve klientů ,
15 jeden z klientů , ten hodně ztrát , a protože byl zvyklý tady jako všichni samozřejmě na nějaký režim , ale více si to bere a v opravdu už třeba jakoby začíná být hodně , jako je apatický ,

depresivní
30 zaměstnanci stacionáře tady v Ledči nad Sázavou zatím pravidelně čistí místnosti a připravují se na to , že návrat bude těžší , jak pro klienty , tak i pro ně dopředu se alespoň zásobili mají

dezinfekci i několik krabic napěchovaných rouškami , které
45 sami ušili Lenka Kovandová , televize Prima , věčný a své žáky od dnešního dne vítají také autoškoly v tomto oboru , ale ne všechny stihnou otevřít řady majitelů autoškol tvrdí , že čtvrteční

rozhodnutí zaskočilo , ostrý provoz

19:20
00 tak plánují až od příštího týdne , například ve Zlíně se nám z několika desítek autoškol podařilo najít jen jedno , kde už dnes v učebnách zasedli budoucí rodiče , je to takový úvod , nejdříve

se podíváme , jestli nezapomněli na
15 vládě značky křižovatky , jestli to zvládají a pak také vypíšou mě čestné prohlášení , že jsou zdravotně způsobilý , jak to bude vypadat právě ty jízdy v autě , tak může tam sedět a jeden žák

a já , a vždy před
30 jízdou zase desinfekce ruční jsme právě teď ve spojení s předsedou asociací Asociace autoškol Ondřej Horázný , pane předsedo , já vám přeji dobrý večer , stejně jako jiná instituce i

autoškole vile zavřené několik týdnů , dá se už říci , jaké
45 škody , provozovatelé evidují projeví se to třeba na cenách kurzů tak ty škody samozřejmě nelze ještě vyčíslit , nicméně u takové ne úplně malé autoškoly oběti učitelích to bude minimálně

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 16

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.04.2020 (10:34:31) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Jana Maláčová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Někteří z nich už měsíc a půl nebyli doma.� Tak dlouho nikoho ze své rodiny neobjali�, s nikým se neloučili a s nikým nevítali. Maximálně přes Skype a telefon.� 24 hodin denně se ale místo toho
věnovali těm, co to nejvíc potřebují.I takový byl a je život mnohých zaměstnanců v sociálních službách.�Jejich obětavost, solidaritu a pomoc� bližnímu prostě nemůžu nechat odplynout bez
povšimnutí. �Proto budeme na vládě řešit i jejich ocenění. Věřím, že najdeme společnou řeč.�Jana Maláčová Ministerstvo práce a sociálních věcí Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

SEKCE: Politika

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

15. VELKÉ ZPRÁVY (automat)   
seznam | nahoru

16. Někteří z nich už měsíc a půl nebyli doma.� Tak…   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

29.04.2020 (00:45:01) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ihned.cz - Ihned.cz - Archiv Markéta Šrajbrová

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vládní opatření proti šíření koronaviru pozvolna ustupují a obchody či fitness centra otevírají. Klienti sociálních služeb si ale na návrat k normálu ještě počkají. Sociální pracovníci sice od pondělka
mohou opět pomáhat ohroženým rodinám s dětmi, ovšem jen po telefonu nebo on-line. Organizace, které pomáhají potřebným, kritizují ministerstvo práce a sociálních věcí, že opatření uvolňuje
příliš pomalu.

Kvůli riziku nákazy zůstávají zavřené nízkoprahové kluby, denní i týdenní stacionáře. Rodiny tak péči o blízké zastávají samy. Do domovů pro seniory nebo handicapované nesmějí návštěvy.
Ministerstvo chce opatření rušit postupně ve čtyřech vlnách.

Za "naprostý výsměch" považuje harmonogram pro sociální služby předsedkyně České asociace streetwork Martina Zikmundová. "Zatímco se obnovuje provoz fitness či wellness, zařízení, která
zastupujeme, mají 'dovoleno' poskytovat pomoc po telefonu či on-line," stěžuje si.

Vládní plány

27. dubna

Obnovily se služby pro děti a rodiny, jen po telefonu či internetu.

11. května

Pracovníci by mohli začít docházet do domácností rodin s dětmi. Pro seniory a postižené má začít fungovat pomoc on-line či telefonicky. Klienti domovů by mohli začít chodit mimo areály.

25. května

Měly by se v omezeném režimu otevřít týdenní stacionáře a denní stacionáře pro děti.

8. června

Mají obnovit provoz denní stacionáře pro dospělé a terapeutické dílny. Neplatí to pro seniory. Fungovat omezeně začnou aktivizační služby pro handicapované. V pobytových zařízeních by se
mohly povolit návštěvy při dodržování preventivních opatření.

Není podle ní důvod, proč by se nemohli sociální pracovníci s klienty setkávat venku, třeba ve skupinkách po třech. Obzvlášť když už se lidé mohou sdružovat až po deseti.

Vládní plány kritizuje i předsedkyně asociace Dítě a rodina Věduna Bubleová. "Naše organizace každý den obdrží desítky telefonátů od osob, které se dostávají současným nouzovým stavem
do situace, s níž si nedokážou samy poradit," vysvětluje s tím, že právě proto by ministerstvo mělo rodinám co nejrychleji pomoct. "Navržené kroky tomu ale neodpovídají," míní Bubleová.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosí sociální pracovníky i jejich klienty o trpělivost. "Při rozvolňování se řídím názory epidemiologů. A ti neustále poukazují na riziko druhé vlny," uvedla.
Dodala, že její úřad bude postupy každý týden hodnotit spolu s odborným týmem ministerstva zdravotnictví.

Setkání by se měl účastnit také prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, který podporuje rychlejší odvolávání zákazů. Dříve by například obnovil návštěvy
v domovech pro seniory. Vláda s tím počítá od 8. června.

Upozorňuje, že až skončí nouzový stav, klienti budou moct domovy opouštět a rodiny si je tak začnou brát domů nebo na výlety. "Tam je pak riziko přenosu nákazy větší, než když budou možné
návštěvy," říká Horecký. Urychlil by také otevření denních stacionářů. "Avšak jen pro osoby se zdravotním postižením. Nikoliv pro seniory," míní s tím, že stacionáře pro seniory by se měly otevřít
až nakonec.

Maláčová připomněla, že klienti sociálních služeb patří mezi nejzranitelnější a je potřeba je chránit. Nový typ koronaviru ohrožuje především seniory a chronicky nemocné, kteří jsou častými klienty
sociálních služeb. Ředitel centra Amalthea David Svoboda ale připomněl, že podle dosavadních poznatků pro děti a mladé lidi nákaza riziko nepředstavuje. "Proč se jim tedy nemůže poskytovat
přímá pomoc?" ptá se.

Za klienty stále nemohou vyrazit ani pracovníci SOS dětských vesniček, kteří například pomáhají rodičům překonat krizové situace, tak aby jejich děti nemusely do ústavu. "Klienti jsou ve stresu,
zaměstnanci jsou frustrovaní," popisuje ředitelka organizace Jindra Šalátová a dodává, že problémy řady rodin se v době nouzového stavu zhoršily. Lidé přišli o příjmy, izolace vyostřuje rodinné
konflikty.

Rodiče nyní musí pomáhat dětem s učením, protože školy jsou zavřené. Často ale nemají potřebné technické vybavení. Organizace pro ně nyní shání staré počítače, kde se dá. "Někteří z našich
klientů nemají ani telefon, takže o nich nemáme žádné zprávy," říká Šalátová.

To, že od pondělka mohou SOS dětské vesničky pomáhat klientům aspoň na dálku, podle Šalátové nemá výraznější dopad. "Nezměnilo se nic, protože jsme služby v tomto rozsahu poskytovali
stejně. Klienty nemůžete nechat být, když vám volají, že něco potřebují," dodává.

SEKCE: Deníky

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.04.2020 (12:10:31) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Děkujeme společnosti SAZKA a jejím zaměstnancům za to, jak nezapomínají na lidi v sociálních službách. "Také my se připojujeme k Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a
děkujeme Sazce nejen za finanční podporu naší sbírky a dalších aktivit, jako je šití roušek, ale také za všechnu další pomoc, jako je rozvoz pomoci sítí jejich kurýrů, " říká ředitel Společnosti
Podané ruce Jindřich Vobořil. Díky, jste skvělí!

SEKCE: Sociální sítě

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

17. Posilovny, obchody i knihovny otevřely. Sociální pracovníci ale za svými
klienty stále nesmí  seznam | nahoru

18. Děkujeme společnosti SAZKA a jejím zaměstnancům…   
seznam | nahoru

11/15

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjM3MDA4MjMsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjM3MDA4MjMsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjM3MDA4MjMsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23700823
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23700823
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Farchiv.ihned.cz%2Fc1-66756690-posilovny-obchody-i-knihovny-otevrely-socialni-pracovnici-ale-za-svymi-klienty-stale-nesmi
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjM3NjU5OTIsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjM3NjU5OTIsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MjM3NjU5OTIsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/23765992
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/23765992
http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fspolecnostpodaneruce%2Fposts%2F2876149959087751


Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.04.2020 (14:52:57) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Zejména v této době si ceníme solidarity mezi lidmi a velmi si vážíme pomoci našich partnerů. Do našich skladů v Táboře (260 tisíc) a v Brně (14 tisíc) dnes dorazilo 200 krabic s celkem 274 tisíci
roušek od Nadační fond Avast. Děkujeme!

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

28.04.2020 (12:06:12) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Společnost Podané ruce

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Děkujeme!V tuto chvíli už je mimo jiné nakoupeno 10 000 testů na koronavirus, tisíce roušek, 770 obličejových štítů, 1000 ochranných obleků a 2000 ochranných plášťů. Kurýři Sazky nám
pomáhají rozvážet ochranné prostředky po celé republice. A sbírka s Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pokračuje!Podpořte ji i vy, děkujeme:
https://www.darujme.cz/projekt/1202830#pomahamesocialnimsluzbam #sbirkacovid19

SEKCE: Sociální sítě POČET AKTUALIZACÍ: 1

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.04.2020 (16:30:28) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Děkujeme všem našim partnerům, kteří se svými dary podílejí na zajištění a distribuci zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek pro poskytovatele sociálních služeb! Vzájemná pomoc a
solidarita jsou nedocenitelné!IRESOFT Společnost Podané ruce SAZKA Nadační fond Avast Alza.cz HARTMANN Česká republika Nestlé Professional support CZ

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.04.2020 (12:01:08) TV Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČT24 - Studio ČT24 (automat) ČT24

Otevřít originál | Otevřít detail

10:03
00 jakýmsi svědectvím od cen z centra Prahy , tak skutečně to , že se život vrací postupně a pomalu do běžných kolejí , tak je skutečně vidět i v samotném centru Prahy , pravda Malá Strana

jak možná všichni víme , tak je spíše turistickým centrem , než nějakým řekněme regionem , kde by
15 žil běžný život typu , jak ho samozřejmě všichni známe , ale i přesto je vidět , že když člověk řídí a Malostranské náměstí , postupně se otevírají malé krámky prodejny suvenýrů , obchodníci

začínají pomalu čistit
30 výlohy je poté velmi dlouhé vynucené pauze , která byla samozřejmě za kterou zavinil a vládní opatření postupně se otevírají okénka u kaváren houstne , tady provoz , počet lidí v městské

hromadné dopravě , postupně
45 se zvyšuje , zkrátka i centrum Prahy začíná řekněme vypadat , pomalu tak , jak jsme zvyklí , vládní restrikce , začínají to proto , že skutečně se pomalu uvolňovat , ne , ne jen provozovny

nejen zoologické zahrady nejen botanické zahrady , zkrátka všechno , co

10:04

19. Zejména v této době si ceníme solidarity mezi…   
seznam | nahoru

20. Děkujeme!V tuto chvíli už je mimo jiné nakoupeno…   
seznam | nahoru

21. Děkujeme všem našim partnerům, kteří se svými…   
seznam | nahoru

22. Studio ČT24 (automat)   
seznam | nahoru
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00 si Báro , zmínila to , o čem se příliš nemluví , je také to , že se rozvolňovat také provoz v sociálních službách to je postupně začne téma , kterým odstartuje na dnešní vysílání odsud z centra
Prahy , prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký , je to se mnou ,

15 vítejte , pane prezidente , dobrý den , hezké dopoledne , tak já bych konkrétně ocitoval to , co se začne dít dnes , nebo to začne uvolňovat nese , tak jak to píše ministerstvo a sociálních
věcí práce začnou fungovat nízkoprahová zařízení pro děti a mládež pouze po telefonu on-line a sociálně

30 aktivizační služby pro rodiny s dětmi také pouze po telefonu a na on-line prosím , tuto definici možná trochu úřednickou , co začne fungovat , tady je moc a možná ještě doplním , že on-line
budou fungovat pouze ty typy těchto služeb , které mají registroval terénní formou ,

45 které mají jen ambulantní formu , tak a ty až v to v té druhé vlně za čtrnáct dní , jsou to sociální služby , které jsou určené a rodinám nebo jak dětem nebo rodinám s dětmi , které jsou
ohroženy sociálním vyloučením , které provázejí , za

10:05
00 co chce , a zase kultury znevýhodněného prostředí a které , a potřebují nějakou intervenci či podporu , ať už sociálního pracovníka nebo jiných zaměstnanců těchto služeb , člověk si řekl

když je to distančně , když je to on-line , po telefonu , tak jaký byl problém , do této doby , že zkrátka lidé nemohli
15 do svých pracovišť , kde mají třeba příslušné strojové vybavení , rozumím tomu dobře , ne , ten problém byl , že vláda svým usnesením zastavil veškerou činnost těch sociálních služeb to

znamená ne , umožnila tak , jak to bylo interpretováno , e a
30 ten vzdálený kontakt , co ty , zařízení ale dělali pro ten chtěli nechat i klienty , a ty rodiny a na holičkách , také s nimi komunikoval i nadále , ale mimo tu sociální službu to znamená v rámci a

organizace , možná bychom mohli říci , neoficiálně zůstávali s ním v kontaktu , ale nebylo to v rámci tedy
45 té sociální registrované služby , když to řeknu možná trochu ošklivě , tak jsem se v těchto službách nic nezměnilo , nebo alespoň ne tolik , zdá se to vaří , je v té to hotel nezměnilo , první

bude se protože já , ačkoliv měli příkaz přerušit , tak tam

10:06
00 bude to opravdu bylo nutné , tak se snažili podporovat ty rodiny je nadále zálohu formou , když už je teď jasný harmonogram toho , jak sociální služby budou z vás ve své brány , řekněme ,

otevírá dále , nebo obecné svou aktivitu znovu startovat , a co se tady děje , v těchto
15 dnech kromě toho , že telefonní on-line služby oficiálně alespoň tedy mohou fungovat dále , jak se chystáte , no , jednak ten plán uvolňování poměrně přísný , on byl navržen ještě předtím ,

než se vláda rozhodla jít rychlejší cestou a my chceme jeho aktualizaci , bude se domníváme , že některé ty
30 služby , vzhledem k jejich klientům , ale i těm rodinám , které půjčujete klienty , tak by se měli o rozvolňovat rychleji , podle toho plánu ministerstva práce a sociální věcí , které který byl

schválen vládou by měly pokračovat ,
45 a tady ty nízkoprahová zařízení , zánět zkušenosti jedenáctého května v ambulantní formě , a potom by se měli připravit , denní stacionáře , kde jsou se zdravotním postižením , osoby ten

plán také definuje rozvolňování návštěv těch pobytových

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 40

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.04.2020 (12:40:08) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Ministerstvo práce a sociálních věcí

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

MPSV vydalo pro poskytovatele sociálních služeb Doporučený postup pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020. Více informací naleznete
ZDE.�https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-infoAsociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace krajů České republiky

SEKCE: Ministerstva

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

27.04.2020 (08:01:00) Rádio Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČRo - Plus - Ranní Plus (automat) ČRo - Plus

Otevřít originál | Otevřít detail

07:36
00 povolila konzultace vysokoškoláků ze všech ročníků , účastní se jich ale smí maximálně pět lidí najednou a na výuku mohou znovu chodit , také budoucí řidiči i pro autoškoly , ale platí

speciální pravidla , s instruktorem smí sedět v autě jen jeden žák
15 a po každé jízdě se musí vydezinfikovat , vnitřní prostory auta i kliky u dveří Ministerstvo zdravotnictví také zatím autoškolám nedoporučuje dělat , hromadné jako teoretické přípravy , jaká

omezení platí v otevřených obchodech zákazníci musí
30 v prodejnách dodržovat nejméně dvoumetrové rozestupy , třeba oblečení si nebudou moci zkoušet a na knihy zase mohu psát jen v případě , že si předtím dezinfikují ruce , personál

obchodu musí při kontaktu se zbožím i při placení mít nasazené rukavice , navíc u předmětů , na které se často sahá
45 třeba úklid , zábradlí nebo nákupních vozíků by měly být k dispozici dezinfekční prostředky a vrácené zboží bude muset jít do karantény , popisuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata

Povolná případě vrácení zboží zákazníkem v rámci reklamace je třeba ponechat zboží ,

07:37
00 tři dny bez použití zboží se uloží v obalu do kontejneru či krabice s nápisem karanténa a uvedenou dobu se s ním nebude manipulovat , podobná pravidla platí také v knihovnách , čtenáři

budou výpůjčky vracet do speciální krabice nebo
15 boxu a knihovníci s takovými knížkami budou moct manipulovat až po dvou ne vysvětluje Vendula Vrbová z domácí redakce , děkujeme na slyšenou stále je s vámi ranní vysílání ČRo + ,

další oblast , kterou čeká dnes obnovení provozu i když tedy jen
30 částečné a také v mimořádném režimu jsou sociální služby pro klienty zatím začnou fungovat nejprve na dálku po internetu nebo telefonu , postupně by se ale měli opět dostat do terénu ,

anebo by měly být k dispozici ambulantně , podrobněji s
45 prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým , dobrý den , hezké ráno , jak to bude probíhat ten nástup činnosti obnovení činnosti ten nástup je

postupný a začíná dnešním

07:38

23. MPSV vydalo pro poskytovatele sociálních služeb…   
seznam | nahoru

24. Ranní Plus (automat)  
seznam | nahoru
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00 dnem naší začíná a pouze u služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb , a to jen pro ty služby , které mají nějaký vztah deníku úrovně a aby nám
15 tyto služby komunikovat jak s tím , ať už ten telefon nebo jakýmkoliv no a je to takový start z úplné strnulosti , anebo sociální služby v nějakém režimu fungovaly i ten uplynulý , zhruba měsíc
30 bylo bylo to trošku složitější , protože to nařízení vlády hovořil jasně , že mají přerušit svoji činnost a nikoliv dvojče nás osobní kontakt s těmi klienty , o niž a dotahoval , ale že nechtějí tzv.

nechal co
45 je klient na ovečkách bych se vrátit , abych kontaktu a prakticky to jediné , jinak ano , stanovisko , které bylo českým a komunikovat už jsou ale mimo ten rámec státních služeb , to

znamená v rámci své orgány , tak

07:39
00 nám Sixta a volného času , ale nelegálně a v rámci té půjčky na komunikaci karet a na to máme slovník byla tam nelegální komunikace , chcete říct nebyla komunikace , oficiální a neoficiální

, ano
15 její jakousi skupinu lidí , ten omezený provoz sociálních služeb zasáhla nejcitelněji stalo , no , Miloš sociálních služeb s tím , že Asad Litvě , který tady začínají , to Samsung míře
30 má namířeno nám a rodiny jsou ohrožena , jak účinně které jsou repliky ani těch služeb , nový katalog a pak , pak akcionáře
45 a pro postižené nebo pro seniory , denní stacionáře pro všechny cílové skupiny , anebo například Suchánek s každým a říkali jsme už také , že sociální pracovníci by za čas měly být k

dispozici klientům i ambulantně ,

SEKCE: Zpravodajství POČET AKTUALIZACÍ: 17

KLÍČOVÁ SLOVA:  asociace (2x), poskytovatelů (2x), sociálních (2x), služeb (2x), prezidentem (1x), jiřím (1x), horeckým (1x), jiří (1x), horecký (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

30.04.2020 (13:14:48) Sociální sítě Asociace poskytovatelů sociálních služeb Facebook - Příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Další organizaci, tentokráte DOP - HC, jsme potěšili předáním tabletu pro jejich klienty, aby izolovaní senioři mohli co nejdříve opět navázat kontakt se svými blízkými. Děkujeme našim partnerům
za projekt "Tablet od srdce"!Nadace Charty 77 Philip Morris MALL GROUP Vodafone CZ Blesk.cz

SEKCE: Sociální sítě

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

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

02.05.2020 (14:01:13) Internet Asociace poskytovatelů sociálních služeb Halonoviny.cz - Články Miroslav SVOBODA

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

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

Náš Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) společně s Lékařských klubem – Svazem českých lékařů (LOK-SČL) se 9. dubna obrátil na premiéra Andreje Babiše se
žádostí, aby vláda 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 sociální 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. první 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:

1. právo na zvláštní příplatek COVID-19 ve výši 45 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a infekční agens (což je činitel příčiny případné nemoci). Uvedený příplatek za ztížené pracovní
prostředí a infekční agens by příslušel zaměstnancům, kteří při výkonu práce používají ochranné pracovní prostředky, tedy nejvyšší ochrany při ošetřování pacientů, péči o klienty a zajišťují úklid v
prostorách, kde se nacházejí pacienti nebo klienti v případě zařízení sociálních služeb, a to s potvrzenou diagnózou COVID-19.

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
dále zaměstnanců úklidu, prádelny a zaměstnance fyzicky manipulující s infekčním odpadem, a to opět v zařízeních s prokázanou nákazou COVID-19.

2. právo na zvláštní příplatek COVID-19 ve výši 30 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a potenciální infekční agens. Uvedený příplatek by příslušel zaměstnancům, kteří při výkonu práce
přicházejí do styku s pacienty, kteří jsou potenciálně rizikoví, tj. nemají sice potvrzenou diagnózu COVID-19, ale existuje zvýšené riziko nakažení. Jednalo by se opět o příplatek pro zdravotnické
pracovníky, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle příslušných zákonů, kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávají práci v nemocnicích, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v
zařízeních poskytujících následnou péči, OLU, orgánů ochrany veřejného zdraví, odbornou činnost v zařízeních sociálních služeb, o zaměstnance úklidu, prádelny a zaměstnance fyzicky
manipulující s infekčním odpadem.

3. právo na zvláštní příplatek COVID-19 ve výši 20 000 Kč měsíčně za ztížené pracovní prostředí a potenciální infekční agens pro všechny ostatní zaměstnance, kteří pracují v nemocnicích, na
zdravotnických záchranných službách, v zařízeních sociálních služeb a v hygienických stanicích.

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

25. Další organizaci, tentokráte DOP - HC, jsme…   
seznam | nahoru

26. Zdravotníci v první linii si zaslouží zvláštní příplatky   
seznam | nahoru
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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. Naši členové v základních organizacích na jednotlivých pracovištích, ale i funkcionáři u nás ve vedení svazu, při řešení konkrétních situací 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 a čtenářkám, 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 – 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.

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 věcí, 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 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 ministryní 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.

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 v
budoucnu snad už nikdo nebude tvrdit, že nejsou potřeba.

Těžké to ovšem mají i ti, kteří ne vlastní vinou musejí 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: Zpravodajství

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