zajímavosti
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....

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...

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...
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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...

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...
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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...

V čele sněmovního sociálního výboru bude lidovec Vít Kaňkovský
vloženo: 26.11.2021, 08.16
V čele sněmovního sociálního výboru bude lidovec Vít Kaňkovský. Byl včera zvolen všemi hlasujícími členy
výboru. Lékař Kaňkovský do předsednického křesla nastoupil po zdravotnické záchranářce Janě Pastuchové
(ANO), která se...
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Palovčík: Chybí lídři, kteří říkají pravdu
vloženo: 17.9.2021, 09.53
JIHLAVA (pab) - Bez většího zájmu veřejnosti se uskutečnila v úterý 14. září vzpomínka na 84. výročí úmrtí
zakladatele a prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigua Masaryka.

Rok, možná i dva bude trvat nemocnicím, než doženou operační skluz. 123 dní nemohli lékaři na
sál
vloženo: 27.7.2021, 10.13
Minimálně rok zabere některým nemocnicím na Vysočině, než udělají všechny operace, které musely kvůli
nouzovému stavu odložit.
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Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): Lidovci vždy podporovali navýšení důchodů. S pozměňovacími návrhy
jsme přišli už v roce 2018
vloženo: 16.7.2021, 10.20
Růst penzí: nutnost, nebo předvolební tahák? Jak se od ledna příštího roku zvýší důchody, bude jasné
nejdříve 30. července. To se bude ve Sněmovně konat mimořádná schůze, na které chce...

AntiCovid tým vyzývá vládu, aby zajistila zahraniční pomoc pro covidové pacienty
vloženo: 15.1.2021, 09.14
V souvislosti s kritickou situací na Chebsku, Karlovarsku, Pardubicku, Zlínsku a v dalších nemocnicích po celé
České republice vyzval expertní AntiCovid tým složený ze zástupců koaličních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09
vládu, aby...
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Očkovat proti koronaviru musíme pouze prověřenou vakcínou ...
vloženo: 27.11.2020, 19.21
Situace je velmi komplikovaná, nerad bych vystupoval jako opoziční politik s žíravou kritkou vlády. Viděli
jsme, že se vládě nepodařilo zachytit druhou vlnu, ale nyní bychom se měli dívat směrem do...
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