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su, využili jsme ho pro sebe. A to tak, že
jsme poprosili naši nevlastní dceru Pavlu
Matouškovou, aby nám opravila stravování a my jsme postupně najeli na lepší
a daleko zdravější systém. Dali jsme dolů každý 10 kg a získali tak navíc hodně
energie. Od doby Covidu jsme se nepřestali hýbat a oblíbili jsme si opravdu dlouhé vycházky. Pro zdravější způsob života
doporučujeme pohyb, co nejlepší stravování a pohodu.

Jane: Kromě herecké práce vyučujete rétoriku. A svým projevem jste pověstný. Jak vidíte v době, kdy většina mladých komunikuje přes sociální
sítě a mobily, budoucnost schopnosti
ovládat kvalitní mluvený projev? Bude se jeho význam snižovat nebo naopak bude stoupat význam této dovednosti?
Mluvené slovo má v každé době veliký význam a je nenahraditelné. Všichni

bychom se měli stále řídit krásnou myšlenkou: Člověk má takovou váhu, jakou
váhu má jeho slovo. Řeč je obrazem vašeho ducha.
Oba: Jak jste profesně i osobně přečkali dva roky covidových omezení? –
Jan: S Evičkou jsme se snažili překonat coronavirovou krizi optimisticky a s pohledem do lepší budoucnosti.
Eva: Protože jsme měli hodně volného ča-

Oba: Jaké máte plány?
Jan: Těším se na již desátý ročník uvedení Veselých paniček Windsorských v rámci Letních Shakespearovských slavností
a na natáčení filmu Artura Kaisera Režisérka.
Eva: Já se těším, že budeme se synem
Zdeňkem Rohlíčkem dále hrát pro děti.
Poslední dobou se školy, školky i divadla
hodně hlásí a my jsme rádi, že už zase vše
funguje jak má.
Děkujeme za rozhovor.
MICHAL VANĚČEK
a LENKA KAPLANOVÁ

A K T UÁ L N Ě
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Poslanecká sněmovna schválila zákony, reagující na aktuální ukrajinskou krizi,
a jeden z nich se týká přímo poskytovatelů sociálních služeb. O přesné informace,
jak tento zákon bude realizován v praxi, jsme požádali prezidenta APSS ČR
JIŘÍHO HORECKÉHO.

Co nový zákon, který ještě čeká
na schválení v Senátu, poskytovatelům
ukládá?
Lepší vyjádření je, co nový zákon „Lex
Ukrajina“ poskytovatelům umožňuje, nikoliv ukládá. Umožňuje poskytování sociálních služeb uprchlíkům z Ukrajiny,
kteří mají „uprchlické vízum“, a to i bez
úhrady, v případě, že je doloženo, že klient na úhradu nemá prostředky (možno doložit čestným prohlášením či sociálním šetřením). Dále je to možnost
zaměstnat ukrajinské uprchlíky bez toho, aby museli doložit doklad o bezúhonnosti a dokončeného základního
vzdělání, resp. tato povinnost může být
nahrazena čestným prohlášením. Obdobně to platí i u zaměstnání v dětských
skupinách.

Mají pobytová zařízení sociálních služeb kapacitu na ubytování cizinců s dočasnou ochranou, kteří splňují podmínky pro poskytování sociálních služeb?
V celé ČR jsou volné kapacity v řádu menších stovek lůžek. Část z toho nabízí soukromý sektor, menší část pak veřejný sektor v některých regionech. Někde pak je
možná potenciál dalších lůžek v navýšení
stávajících kapacit. Dále existuje několik
pobytových zařízení, která byla uzavřena
nebo jsou před rekonstrukcí a mohla by se
rychle naplnit novými klienty.
Bude zaměstnávání nových pracovníků z Ukrajiny pro poskytovatele vhodným řešením nedostatku personálu?
Částečně ano. Je zde problém jazykové
bariéry. V případě potřeby navyšování

kapacit z důvodu seniorů či osob se zdravotním
postižením z Ukrajiny bude logické zapojování právě ukrajinských zaměstnanců
na pozicích PSS. Zatím však takovéto potřeby neevidujeme.
Máte informace, že už se do řešení problému uprchlíků zapojila některá zařízení sociálních služeb?
V tuto chvíli je poptávka po sociálních
službách ze strany ukrajinských uprchlíků velmi malá. Nejvíce případů evidujeme v Praze, kde je i jejich největší koncentrace. Trochu horší situace je
v Polsku. V případě dalších a větších emigračních vln lze očekávat větší dopad
i na sociální služby.
(red.)

