komentáře
GDPR MADE IN VYSOČINA
vloženo: 9.4.2018, 19.21
Pozvánka na seminář a sdílení praxe k tématu GDPR určený zástupcům veřejného sektoru.

Modrou barvou na podporu autismu
vloženo: 2.4.2018, 08.59
Autismus je závažná porucha dětského mentálního vývoje. Důsledkem poruchy dítě nebo dospělý dobře
nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je právě jedna z...

To, co se děje v Afrínu, se nás týká! Bojujme proti útokům na civilní obyvatelstvo
vloženo: 20.3.2018, 16.13
Provincie Afrín je pod kurdskou autonomní správou a donedávna byla nejbezpečnějším místem v Sýrii, kde
se kurdským milicím YPG/YPJ podařilo odrazit útoky teroristických organizací jako je an Nusra, odnože alKájdy, a dalších milic...
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Pro seniory jsou poukázky ponižující
vloženo: 13.3.2018, 21.25
Na začátku byl asi dobrý úmysl: lépe předcházet zneužívání sociálních dávek. Šlo o záměr nedávat
„nefachčenkům“ a dalším zneužívačům peníze, ale poukázky, za které nelze koupit alkohol či cigarety, ale...

Dvouleté čekání na azyl. Pouze osm žadatelů uspělo
vloženo: 1.3.2018, 13.25
Skupina čínských křesťanů podala žádosti o azyl v naší zemi v roce 2016 s argumentem, že jsou v zemi kvůli
své víře pronásledovaní. V komunistické Číně na církve dohlíží tajná policie...
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Poukázky pro výplatu dávek? Komplikace místo zjednodušení
vloženo: 28.2.2018, 19.30
Poslední tři měsíce ukázaly, že nový systém vyplácení části dávek na živobytí formou poukázek je
problematický. Nepříznivý dopad má především pro určitou část jejich příjemců – lidi s handicapem či
seniory.

Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): Nevzdávejme to, naděje trvá
vloženo: 28.1.2018, 18.25
V sobotu si Česká republika zvolila prezidenta na další pětilté období. V historicky druhé přímé volbě zvítězil
stávající prezident Miloš Zeman. Vít Kaňkovský, podporovatel protikandidáta Jiřího Drahoše, však vidí, i...
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Kaňkovský (KDU-ČSL): Chybí komplexní příprava na povinnou e-preskripci
vloženo: 18.1.2018, 21.16
Praha, 18.1.2018 - Poslanecká sněmovna dnes poslala do třetího čtení zákon o léčivech týkající se
elektronických receptů. V rozpravě vystoupil také poslanec Kaňkovský (KDU-ČSL), který je podporovatelem
eletronizace ve zdravotnictví, avšak...

PF 2018
vloženo: 23.12.2017, 22.54
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Boj za ﬁnancování sociálních služeb pokračuje
vloženo: 15.12.2017, 21.29
Dnes jsem ve 2.čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 předložil znovu 2 verze pozměňovacího
návrhu k návrhu státního rozpočtu pro rok 2018 k doﬁnancování sociálních služeb. Bohužel zatím...

Doﬁnancování sociálních služeb
vloženo: 8.12.2017, 16.35
Mám radost, že Výbor pro sociální politiku včera schválil pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok
2018, ve kterém jsem spolu kolegyní Pavlou Golasowskou navrhl doﬁnancování sociálních služeb o 3...
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Děkuji Vám za důvěru a podporu!
vloženo: 22.10.2017, 00.03
Moc děkuji všem voličům za jejich hlasy pro KDU-ČSL. Také děkuji velmi za podporu členům KDU-ČSL,
příznivcům a podporovatelům, kteří se zapojili do volební kampaně. Vážím si Vaší důvěry a...

Problémy současného českého zdravotnictví?
vloženo: 19.10.2017, 13.03
Protože nedostatek zdravotnického personálu vidím jako závažný problém českého zdravotnictví, chci hledat
způsoby, jak toto změnit. Jedno opatření jsem již navrhoval v rámci našeho Kraje Vysočina, kde jsem
zastupitelem, myslím...
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Nejen Vysočina se potýká s nedostatkem praktických lékařů a zubařů
vloženo: 17.10.2017, 10.59
Nedostatek praktických lékařů pro dospělé i děti a zubařů, zvláště v menších městech, považuji za jeden z
nejvážnějších problémů současného českého zdravotnictví. Bohužel, stejně vážný je i nedostatek lékařů a...

Zodpovědně se postavit k problematice využití nerostného bohatství ČR i k problémům lokality
Brzkov na Jihlavsku
vloženo: 16.10.2017, 23.08
Stenograﬁcký zápis 61. schůze, 16. října 2017
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