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Ministryně Maláčová navštívila Zlínský kraj. Diskutovala
se zřizovateli sociálních služeb a zástupci firem, vyjádřila
se i k tématu těžby štěrkopísku
Ve středu 26. srpna navštívila ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová (ČSSD) Zlínský kraj. V rámci výjezdu do svého rodného regionu
měla možnost prodiskutovat dotace pro sociální služby s jejich tamějšími
poskytovateli a se zástupci firem probrat efektivitu Antiviru, programu na
podporu zaměstnanosti. Vyjádřila se také k těžbě štěrkopísku, což je téma,
které v souvislosti s ohrožením zdrojů pitné vody ve Zlínském kraji aktuálně
hodně rezonuje. Došlo také na debatu s občany, se kterými se ministryně
bavila o záležitostech, které se jich bezprostředně dotýkají.
Klienti sociálních služeb patřili během koronavirové krize k těm nejvíce
zranitelným skupinám lidí. K zabránění masovému šíření nákazy v těchto
zařízeních přispělo zejména vysoké pracovní nasazení jejich zaměstnanců. Návrh
ministryně Maláčové na státní finanční podporu formou dotační výzvy schválila
vláda na začátku května a zřizovatelům sociálních služeb bylo ve druhé polovině
července vyplaceno přes 2 miliardy Kč na mimořádné odměny pro více než 93 000
jejich zaměstnanců. Na začátku července zveřejnil resort MPSV další dotační výzvu
pro sociální služby určenou na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti
s COVID-19. V té byla alokována téměř 1 miliarda Kč. O zvládnutí této náročné
situace ministryně Maláčová mluvila v rámci svého výjezdu s vedením příspěvkové
organizace Sociální služby Uherský Brod. „Pro mou práci je zpětná vazba hodně
důležitá. Proto jsem měla obrovskou radost, že v Uherském Brodě zvládli tohle
náročné období zejména díky naší dotaci ve výši téměř 1,7 milionu korun. S paní
ředitelkou jsme se bavily i o možné budoucí podpoře rozšíření zázemí terénních
a ambulantních služeb, jejichž význam neustále narůstá,“ uvedla ministryně
Maláčová.
PŘES 40 TISÍC PODPOŘENÝCH PRACOVNÍCH MÍST
V souvislosti s rostoucí nezaměstnaností, v mnoha případech ovlivněné právě
koronavirovou krizí, ministryně Maláčová pravidelně navštěvuje také firmy, které
pocítily dopady pandemie. „Program Antivirus funguje skvěle. Z posledních statistik
vyplývá, že ve Zlínském kraji jsme spuštěním režimu A a B podpořili přes 40 784
zaměstnanců částkou 803,78 milionu. Díky režimu C pak mohlo v tomto regionu
přes 5 700 firem požádat o odpuštění pojistného pro téměř 45 000 svých
zaměstnanců ve výši 251,14 milionu,“ uvádí Maláčová. Spokojenost s podporou
potvrdili ministryni také zástupci sklárny Cerva Bohemia v Květné, kterým bylo
v rámci Antiviru dosud poskytnuto přes 5,41 mil. Kč. Jsou ale i firmy, které kritickou
situaci zvládly bez pomoci Antiviru vlastními silami. K těm patří např. Česká
zbrojovka sídlící v Uherském Brodě, jejíž vedení ministryni Maláčové ale potvrdilo,
že již několik let pravidelně využívají nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
iniciované jejím resortem.
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NUTNOST LEGISLATIVNÍ OCHRANY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
V současné době, kdy je jedním z nejzávažnějších témat nutnost ochrany životního
prostředí, je v tomto ohledu Zlínsko pro mnohé obávanou lokalitou, a to zejména
v souvislosti s plánovanou těžbou štěrkopísku mezi Moravským Pískem
a Uherským Ostrohem. „Svůj postoj vůči tomuto záměru jsem jasně vyjádřila už
v červnu, kdy jsem se účastnila protestního pochodu Za vodu pro lidi! Pro zamezení
tomuhle šílenému nápadu, který by připravil o zdroj pitné vody 140 tisíc lidí, udělám
maximum. A věřím, že s podporou mých zdejších stranických kolegů se nám podaří
prosadit ústavní zákon o ochraně vody. Tímto společným úsilím dáváme jasně
najevo, že s arogantním přístupem stávajícího vedení Zlínského kraje rozhodně
nesouhlasíme,“ uvedla ministryně Maláčová.
Nejen na téma ochrany vody ministryně diskutovala s občany města Uherský
Ostroh, se kterými se setkala v rámci plánované veřejné debaty. Nejčastější dotazy
se týkaly především starobních důchodů, minimální mzdy nebo podpory rodin
s dětmi.
Tiskové oddělení MPSV

