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Budoucnost je ve znamení spolupráce
vloženo: 16.6.2022, 11.09
Spolupráce odborníků uvnitř vědních oborů se už stala naprostým základem pro rozvoj a pokrok ve vědě.
Svědčí o tom řada mezinárodních projektů, do kterých jsou velmi často zapojeni i špičkoví...

Oblast sociálních služeb si zaslouží důkladnou revizi
vloženo: 16.6.2022, 10.36
Senátorka Šárka Jelínková dnes v Senátu diskutovala se zástupci Aliance pro individualizovanou podporu
(AIP) o jejich návrzích změn sociální péče a podpory lidí se zdravotním postižením. Alianci tvoří 60
organizací, které...

ČESKÁ JUSTICE SE PROMĚŇUJE - BUDEME MÍT V ČR “PROBLEM SOLVING COURTS”?
vloženo: 10.6.2022, 14.37
Ve čtvrtek 9. 6. 2022 proběhl v Poslanecké sněmovně PČR odborný seminář na téma MOŽNOSTI A VÝZVY
(SPOLU)PRÁCE PŘI ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ OHROŽENÝCH DĚTÍ pořádaný Krajským soudem v Ústí nad Labem a...
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Obnova lesů na Vysočině pokračuje
vloženo: 2.6.2022, 09.31
Ků rovcová kalamita v poslednı́ch letech drasticky ničı ́ cenné krajinné bohatstvı́ Vysočiny. Tam, kde jsme po
celá desetiletı́ projı́ždě li či prochá zeli hustý mi lesy, potká vá me dnes rozsá hlé holiny, mnohdy až
apokalyptické ho rozsahu....

Tramp Julek Maleček z Brna stál u zrodu setkávání u památníku v Ořechově
vloženo: 20.4.2022, 09.50
Dědouši řekli, že to bude ilustrovat Julek, vzpomíná Julius Maleček, jak se dostal k ilustracím knih o
parašutistech z 2. světové války.
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Velikonoce - svátky Naděje
vloženo: 14.4.2022, 08.45
Přeji všem pokojné a požehnané Velikonoce, které přinášejí naději, že láska a dobro jsou silnější než
nenávist. Vít Kaňkovský

Další pokus o reformu důchodů. Náročné profese by do penze mohly dřív
vloženo: 14.4.2022, 08.41
S další vládou přichází i další snaha konečně dokončit důchodovou reformu. Minulý týden se kvůli ní poprvé
sešel nový poradní orgán ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem by mělo být...

Vít Kaňkovský: Zásadním úkolem je komplexní důchodová reforma
vloženo: 5.4.2022, 09.26
Předseda sněmovního výboru pro sociální politiku, krajský zastupitel, primář Centrálních operačních sálů v
Nemocnici Havlíčkův Brod, ortoped a traumatolog Vít Kaňkovský se svěřil, že politika je často spojena s
negativními...
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Zvýšení důchodového věku nyní nehrozí: Vláda hranici 65 let znovu posoudí v roce 2024
vloženo: 28.3.2022, 18.29
Budoucí důchodci se zatím nemusí obávat zvyšování důchodového věku. Současná vláda Petra Fialy to nemá
v plánu a skeptičtí jsou v tomto ohledu i někteří ekonomové. Podle zákona se nicméně...

Změny v důchodu: Reforma zatím stojí, vláda začne u náročných profesí. Pomůže seniorům
krize?
vloženo: 28.3.2022, 18.15
Kabinet Petra Fialy (ODS) se zavázal do konce roku 2023 přijít s ﬁnálím návrhem důchodové reformy. Zatím
ale panuje kolem reformy ticho. Nyní přichází vláda s prvním výkopem, který by se...

Přidáváme důchodcům, přidejme i rodičům. Piráti bojují za „rodičák“ vyšší o 45 tisíc
vloženo: 23.3.2022, 13.18
Zatímco se Češi sotva oklepali z covidové krize, už se musí potýkat s dopady energetické krize, drahým
benzínem i naftou a k tomu všemu i stále rostoucí inﬂací, která jim...
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Domácnosti, které ubytují uprchlíky, by mohly dostávat od úřadu práce příspěvek
vloženo: 14.3.2022, 08.17
Domácnosti, které ubytují uprchlíky, by mohly dostávat od úřadu práce příspěvek. Jeho výši a další
podmínky by stanovila vláda svým nařízením. Počítá s tím pozměňovací návrh skupiny koaličních poslanců
v...

Situace na Ukrajině
vloženo: 24.2.2022, 08.28
Napadení Ukrajiny Ruskem je naprosto neomluvitelný akt agrese a zvůle proti svobodné zemi a jejím
občanům! Podpořím všechny kroky k zastavení války, pro ochranu nevinných ukrajinských lidí a zachování
míru...
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Zásadní je řešit nedostatek zdravotníků a jejich motivaci, má jasno Vít Kaňkovský
vloženo: 22.1.2022, 20.00
Lékař Vít Kaňkovský, člen KDU-ČSL a lídr kandidátky SPOLU za Kraj Vysočina, je dalším členem nově
ustanoveného sněmovního Výboru pro zdravotnictví a také předsedou Výboru pro sociální politiku. Jedná
se...

Radostné Vánoce
vloženo: 22.12.2021, 07.14
Ať do každé tmy zazáří světlo, ať každý smutek a těžkosti nahradí radost a pokoj, ať zlobu a nenávist
vystřídá láska a porozumění. Přeji Vám radostné a pokojné Vánoce a...
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