NRZP ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje
Slovenská 5, 779 00 Olomouc
IČO: 70856478, tel: 585 242 865, mobil: 736 751 212, e-mail: olomouc@nrzp.cz
bankovní spojení: Poštovní spořitelna, 192457952/0300

Zápis z 5. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje
Místo zasedání:
Účastníci:

ze dne 29. 6. 2018, v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Zasedací místnost 10. patra RCO

Hana Hanušková, Jana Koželská, Mgr. Milan Langer, Josef Matoušek,
František Mencner, Hana Nepejchalová, Mojmír Janků

Omluveni:
Hosté: JanaMikudíková,
Předseda zahájil páté letošní jednání výboru NRZP Ol.kraje, přivítal všechny přítomné členy
výboru i hosty a poděkoval za 100% účast.
 Kontrola úkolů z minulého zasedání výboru NRZP OK ze dne 15. 5. 2018.
 Členům výboru NRZP OK bylo zaslán spolu se zápisem z květnového jednání výboru
Stanovisko MZ ke způsobu povinného celoživotního vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků podle Z 201/2017 Sb., kterým se mění z. 96/2004 Sb.,
podle nějž povinnost celoživotního vzdělávání (dále CŽV) trvá. Vyčkáme do konce
letošního roku a potom nabídneme možnosti vzdělávání zaměstnavatelům.
 Vzhledem ke skutečnosti, že žádná z kontrol MPSV nebyla zaměřena na dodržování
Vyhl. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity informoval p. Matoušek, že končící
ministryni MPSV už psát nebude, počká si až na nového ministra, kterému popřeje k
jeho jmenování a zároveň mu pošle plánovaný dopis..
 Předseda Mgr. Langer poradil.
 Výsledky z jednání PS ke KPVP - viz výše (hejtman se na KPVP omluvil): Janě Koželské
- práce s veřejností - že se má obracet na tajemníka a mluvčího hejtmana Ol. Kraje JUDr.
Vladimíra Lichnovského. Bylo nám přislíbeno posílení spolupráce s některými odbory
kraje prostřednictvím mluvčího OK.
 Nadále řešíme společně s ostatními nájemníky úklid společných prostor včetně dvora na
Slovenské ulici č. 5. Další problém nastal, když se v naší kanceláři ulomil kryt na
zářivkách. SNO nám poslalo "údržbáře", který si na kancelářský stůl postavil židli a kryt
přilepil izolepou ke zdi. Máme obavy, aby kryt nespadl na některého klienta. SNO už
nechce investovat do jakýchkoliv oprav, protože budova je před celkovou revitalizací.
 Krajské shromáždění 2018 proběhlo 15. 5. 2018. Brožura s KPVP je již připravena k tisku.
 Výbor schválil návrh předsedy NRZP OK Mgr. Milana Langera, aby se dávaly zápisy
z výboru na web OK pro OZP. Nesmí však obsahovat údaje jako je jméno, místo bydliště,
apod. Koordinátorka poslala zápis paní Hrobařové a ta založila samostatnou složku pro
zápisy, kde už je nyní umístěn.
 Na účet již došla dotace na činnost NRZP OK ve výši 35.000 Kč. Původně schválená nižší
částka byla dodatečně navýšena na celou požadovanou výši po posílení kapitoly rozpočtu o
přebytek z minulého roku . Při schvalování dotace se bere na zřetel celkový počet osob,
kterého se dotace týká, kolika lidem je přínosem.

 Různé:
- Jana Koželská připomněla benefiční koncert "Rockové léto v Července", které pořádá
ARCUS onko centrum v sobotu 21. 7.
- Připomínáme rovněž - Rockový koncert v Příkazích- na podporu pacientů s roztroušenou
sklerózou v sobotu 7. července
- Hana Nepejchalová - ve dnech 22. - 24. 6. proběhlo Olomoucké Fimfárum
- Mgr. Milan Langer - sbírka Zasukované tkaničky Trendu vozíčkářů v Olomouci se
uskutečnila 15. 5. 2018. 22. 6. 2018 proběhla Štafeta na vozíku, zapojilo se 649 účastníků.
- Paní Hanušková informovala o krajské konferenci SPCCH, která proběhla 18. 6. 2018.
Konstatovala, že zbyly už jen dvě organizace - v Olomouci a Přerově. Učast delegátů byla
100 %. Organizace v Prostějově a Šumperku zanikly z důvodu nemocí a vysokého věku
členů. Paní Hanušková přislíbila do příštího výboru zpracovat rozbor situace zbylých
členských organizací.
 Příští jednání výboru se uskuteční v pátek 14. září v zasedací místnosti RCO v 10. patře v
11.00 hod.

V Olomouci 29. 6. 2018
Zapsala: Jana Mikudíková

Ověřil: Mgr. Milan Langer

