zajímavosti
II. Den hospicové a paliativní péče na Vysočině
vloženo: 19.4.2017, 19.34
V Jihlavě se uskutečnil druhý ročník Dne hospicové a paliativní péče na Vysočině. Letošní konference nese
název "Jsem profesionál a jak zůstat člověkem?".

V Poslanecké sněmovně se předávaly ceny APLAUS 2017
vloženo: 4.4.2017, 21.12
V Poslanecké sněmovně se v pondělí 3. dubna uskutečnila vernisáž fotograﬁcké výstavy, během níž
proběhlo udělování cen APLAUS 2017. Záštitu nad akcí převzal poslanec Vít Kaňkovský.

S jihlavskými seniory nejen o prevenci úrazů
vloženo: 30.3.2017, 21.11
Vít Kaňkovský: "Děkuji jihlavským seniorkám a seniorům za milé přijetí a skvělou atmosféru. Po přednášce o
prevenci úrazů a zvídavých otázkách mne pozvali i na následnou oslavu jubilantů, kde jsme...

1

Konference "Matky vítány"
vloženo: 10.3.2017, 20.52
POMOCI MAMINKÁM PŘI NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ. Právě toto téma bylo ústředním motivem dnešní
konference MATKY VÍTÁNY.

Cochemská praxe ve Sněmovně již podruhé
vloženo: 20.2.2017, 16.08
V pátek 17. února 2017 si v prostorách Poslanecké sněmovny předávali zkušenosti soudci, advokáti, sociální
pracovníci a další profese činné v opatrovnických řízeních se zaváděním principů tzv. Cochemské praxe.
Záštitu nad odborným...
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Poslanec Kaňkovský na Žďársku: sociální zařízení, ale i dětská psychiatrie a varna pervitinu
vloženo: 15.2.2017, 22.20
Poslanec Vít Kaňkovský absolvoval 15. února v doprovodu okresního předsedy KDU-ČSL Radka Pátka
poslanecký den na Žďársku.

Odborníci chtějí změny v českém opatrovnickém soudnictví
vloženo: 13.2.2017, 15.17
Tisková zpráva, 13. 2. 2017 V pátek 17. února 2017 proběhne v Poslanecké sněmovně odborný seminář o
tzv. cochemské praxi, který představí praktické zkušeností soudů a dalších profesí činných v...
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Poslanec Kaňkovský: Sociální služby potřebují větší jistotu
vloženo: 4.1.2017, 16.23
Domov pro mentálně postižené Jeřabina v Pelhřimově, centrum pro děti a rodinu Trojlístek v Kamenici nad
Lipou a radnice v Horní Cerekvi - to byly cíle poslaneckého dne Víta Kaňkovského na Pelhřimovsku....

Vít Kaňkovský k návrhu státního rozpočtu na rok 2017
vloženo: 30.11.2016, 16.07
Ve středu 30. listopadu 2016 se ve Sněmovně projednávalo 2. čtení vládního návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2017 /sněmovní tisk 921/. V rozpravě vystoupil také poslanec MUDr. Vít...
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Poslanec Kaňkovský se na Třebíčsku věnoval sociálním oblastem
vloženo: 27.11.2016, 17.00
Ve středu 23. listopadu navštívil v rámci pravidelných cest regionem poslanec Vít Kaňkovský třebíčský
okres. Cílem jeho cesty byl tentokrát třebíčský Domov pro seniory a Domácí hospic sv. Zdislavy, a poté...

KDU-ČSL: Prosazujeme odpovědný, prosociální přístup ke všem skupinám obyvatel, a to
především k těm „křehkým“, ohroženým
vloženo: 20.9.2016, 12.34
Tisková zpráva, 20. 9. 2016. Poslanci za KDU-ČSL, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek a
místopředseda Výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský předkládají novelu zákona č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek...

5

Regionální poslanecká kancelář na nové adrese!
vloženo: 29.8.2016, 21.40
Od 1.9.2016 sídlí regionální poslanecká kancelář MUDr. Víta Kaňkovského na nové adrese:

Jihlava uctila oběti komunistické zvůle
vloženo: 8.8.2016, 11.17
Asi pět desítek lidí se v neděli dopoledne sešlo u památníku Smírčí kameny v Tyršově ulici v Jihlavě.
Památník je nedaleko místa, kde v padesátých letech v komunisty vykonstruovaných procesech probíhaly
popravy zcela nevinných...

6

Poslanec Kaňkovský se zajímal o sociální péči i životní prostředí obyvatel Velkomeziříčska
vloženo: 20.6.2016, 06.16
Velkomeziříčsko - Poslanecký den v měsíci červnu věnoval poslanec Kaňkovský regionu Velkomeziříčska.
Zájem soustředil především na sociální oblast a její ﬁnancování, ale také problematice narušení životního
prostředí městyse Křižanova.

Zaryté myšlenky žáků třešťské školy jsou k vidění v Praze
vloženo: 17.6.2016, 20.08
Třešť/Praha - V Poslanecké sněmovně se v pondělí 13. června uskutečnila vernisáž obrazů žáků třešťské
základní umělecké školy. Nad výstavou převzal záštitu poslanec Vít Kaňkovský /KDU-ČSL/.
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