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Zápis ze 4. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje
Místo zasedání:
Účastníci:

ze dne 15. 5. 2018, v čase od 12:00 do 13:00 hod.
Zasedací místnost 320 KÚ

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

Omluveni:
Mojmír Janků,
Hosté: Jana Mikudíková, Mgr. Veronika Švecová Ph.D., xxx
Předseda zahájil čtvrté letošní jednání výboru NRZP Ol.kraje, přivítal všechny přítomné členy
výboru i hosty.
 Kontrola úkolů z minulého zasedání výboru NRZP OK ze dne 5. 4. 2018.
 Z důvodu absence zákona o povinné akreditaci navrhujeme napsat dopis na MZ a
navrhnout obnovení povinného vzdělávání zdravotnických pracovníků. Splnění úkolu
se ujala Jana Koželská, předsedkyně ARCUS onko. Ta dnes předložila Stanovisko
MZ ke způsobu povinného celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků podle Z 201/2017 Sb., kterým se mění z. 96/2004 Sb., podle kterého
povinnost celoživotního vzdělávání (dále CŽV) zůstává nadále zachována a je
povinná pro všechny zdrav. pracovníky a jiné odborné pracovníky. Následná
koordinace CŽV bude v režii samotných zdrav. pracovníků a jejich zaměstnavatelů
(dle jejich potřeb a požadavků praxe). Povinnost CŽV zůstává zachována v souladu s
čl. 22 písm. b) směrnici 2005/36 ES. (Čerpáno ze zdrojů Unie fyzioterapeutů
ČR.)Výbor navrhuje počkat v letošním roce, potom zjistit u zaměstnavatelů,
nabídnout jim možnosti vzdělávání, případně podpůrné stanovisko.
 Pan Matoušek informoval, že ani jedna kontrola MPSV nebyla zaměřena na
dodržování Vyhl. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity. Mgr. Langer mu doporučil
napsat podnět předsedovi NRZP ČR Mgr. Krásovi. P. Matoušek informoval, že
předseda Krása se tímto zabývá.P. Matoušek napíše ministryni MPSV.
 Jana Koželská - práce s veřejností - zkoušela kontaktovat některé pracovníky KÚ, ti
však nebyli momentálně přítomni. Jedna z připomínek na projednání na PS ke KPVP
bude posílení spolupráce s některými odbory kraje.
 Kultura dnes spadá na KÚ pod školství
 Nadále řešíme společně s ostatními nájemníky úklid společných prostor včetně dvora na
Slovenské ulici č. 5. xxx. ze studia Experiment zjišťuje náklady na úklid jednotlivých
nájemců v roce 2017, protože nesouhlasí výpočet podle % nájemní plochy, které nám
poskytla SNO.
 Návrh na ocenění Cenou hejtmana– hlasování proběhlo per rollam. Oceněn byl fotograf
Mgr. Jindřich Štrajt.
 Krajské shromáždění 2018 proběhne dnes po jednání výboru NRZP OK od 13.30 hod. v
zasedací místnosti KÚ 320. Proběhlo rozdělení úkolů na KS.S Mojmírem Janků byl
odsouhlasen loňský jednací řád, jen jsme aktualizovali, od kdy platí a můžeme ho používat
každoročně.

 Požadavek od klienta na OA pro Kokory - klient se již neozval. Výbor doporučil vedoucí
poradny napsat dopis na strategické plánování sociálních služeb na sociální odbor KÚ, aby
podpořili vyhlášení poptávkového řízení k rozšíření služeb osobní asistence do všech
regionů Olomouckého kraje.
 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.
 Různé:
- Jana Koželská informovala o benefičním Rockovém létu v Července, které pořádá
ARCUS onko centrum proběhne v sobotu 21. 7.
- Jana Nakládalová - Rockový koncert v Příkazích- na podporu pacientů s roztroušenou
sklerózou -proběhne 7. července
- Hana Nepejchalová - ve dnech 22. - 24. 6. proběhne Olomoucké Fimfárum
- Mgr. Milan Langer - sbírka Zasukované tkaničky Trendu vozíčkářů v Olomouci probíhá
právě dnes
 Příští jednání výboru se uskuteční v pátek 29. 6. v zasedací místnosti RCO v 10. patře v
11.00hod.

V Olomouci23. 5. 2018
Zapsala: Jana Mikudíková

Ověřil: Mgr. Milan Langer

