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Vysočině chybí kamenný hospic a dětská paliativní péče, upozornili odborníci
vloženo: 19.5.2018, 19.30
Žďár nad Sázavou, 18.5.2018 – Veřejnost se měla možnost na páteční besedě seznámit s fungováním
hospicové a paliativní péče na Vysočině. Nejvíce pozornosti si získal záměr vybudování kamenného hospice.

Domácí péči o nevyléčitelně nemocné přiblíží beseda
vloženo: 17.5.2018, 10.45
Žďár nad Sázavou – Beseda pro veřejnost s názvem Nejste v tom sami aneb mýty a otázky kolem hospicové
a paliativní péče na Vysočině se v pátek 18. května od...

Menší obce se potýkají s nadměrnou administrativou, inkluzí, špatnou dopravní obslužností i
nedostupností lékařské péče
vloženo: 16.5.2018, 23.30
Žďársko - Ve středu 16. května poslanec Kaňkovský navštívil Žďársko. Zajímaly ho jak názory starostů
menších obcí na stávající i připravovanou legislativu, tak oblasti, které v současnosti obce nejvíce tíží.
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V novoměstské nemocnici...

Mezinárodní den rodiny
vloženo: 15.5.2018, 13.16
Dnešní den se slaví po celém světě Mezinárodní den rodiny. Jsem vděčen své rodině, která je pro mne
velkým zdrojem lásky a pochopení. Současně jsem přesvědčen, že RODINA je nevyčíslitelnou...

Nejste v tom sami aneb mýty a otázky kolem hospicové a paliativní péče na Vysočině
vloženo: 11.5.2018, 18.45
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Jak zajistit péči vážně a nevyléčitelně nemocným lidem? A jak podpořit jejich rodiny a
blízké? O těchto a dalších otázkách se bude hovořit na besedě pro veřejnost...
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Beseda v Chotěboři
vloženo: 11.5.2018, 22.12
Potěšilo mne pozvání chotěbořských gymnazistů, abych jim představil a diskutoval s nimi o práci poslance
jako takové, ale i o skloubení práce poslance, lékaře a rodinného života. Děkuji jim velmi...

Sněmovna by si měla posvítit na vyplácení dávek v poukázkách
vloženo: 11.5.2018, 21.43
Přehodnocení povinného vyplácení části dávek v poukázkách doporučil sněmovně její sociální výbor.
Podpořil návrhy novel o hmotné nouzi, podle nichž by stravenky místo peněz neměli už dostávat lidé v
domovech...
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Pietní akt
vloženo: 7.5.2018, 22.00
Opět po roce jsme si připomněli tragické události května 1945 v Třešti. Cítím jako velmi potřebné si neustále
připomínat nevinné oběti 2.světové války a vážit si 73. let života v míru...

Pietní shromáždění - Dolní Čepí
vloženo: 4.5.2018, 19.15
I v letošním roce se uskutečnilo pietní shromáždění u památníku partyzánských skupin Jermak, Kozina a
Záře v Dolním Čepí u příležitosti 73. výročí od konce II. světové války.
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Seminář k problematice GDPR nabídl praktické rady zástupcům veřejného sektoru
vloženo: 3.5.2018, 22.25
Jihlava, 3.5.2018 - Mediální obraz versus realita a GDPR v praxi. To byla témata čtvrtečního semináře
v Jihlavě, který uspořádali advokát Luboš Kliment a poslanec Vít Kaňkovský zdarma pro zájemce z řad obcí
a...

Sněmovna podpořila růst důchodů. Senioři starší 85 let mají dostat tisícovku navíc
vloženo: 20.4.2018, 12.33
Důchodci by si mohli přilepšit. Poslanci v prvním čtení podpořili vládní novelu, která stanoví, že se pevná
část důchodů zvýší o procentní bod na deset procent. Lidem starším 85 let...
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Se stravenkami v hmotné nouzi se čile kupčí, bude změna
vloženo: 16.4.2018, 13.58
Loni v prosinci začaly úřady vyplácet část hmotné nouze ve stravenkách ve snaze řešit například problém
lidí závislých na hracích automatech, kteří dávky okamžitě prohráli. Záhy se ale zjistilo, že...

Vyšší mateřská pro rodiny s vyššími příjmy? Poslanci návrh TOP 09 podpořili
vloženo: 13.4.2018, 23.50
Poslanci v prvním čtení podpořili novelu TOP 09, která zvyšuje mateřskou pro rodiny s vyššími příjmy. Podle
poslankyně Pekarové Adamové pomůže předloha udržet životní úroveň už matkám s průměrným příjmem...
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Sněmovna podpořila snahu TOP 09 o zvýšení mateřské
vloženo: 13.4.2018, 23.45
Sněmovna je pro novelu poslanců TOP 09, která by zvýšila mateřskou pro rodiny se středními a vyššími
příjmy. Návrh kritizovala hlavně levice, jeho zamítnutí ale nepožadovala. Před dalším schvalováním novelu...

Stravenky místo peněz v hmotné nouzi? Poslanci chtějí změnu
vloženo: 13.4.2018, 21.40
Loni v prosinci začaly úřady vyplácet část hmotné nouze ve stravenkách ve snaze řešit například problém
lidí závislých na hracích automatech, kteří dávky okamžitě prohráli. Záhy se ale zjistilo, že...
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