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 1. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje
Místo zasedání:
Účastníci:
Omluveni:
Hosté:

ze dne 18. 1. 2019, v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Zasedací místnost 10. patra RCO

Mgr. Milan Langer, Josef Matoušek, Mojmír Janků, František Mencner, Tomáš
Tylich
Hana Hanušková, Jana Koželská
JanaMikudíková, Mgr. Veronika Švecová, Ph.D., MiroslavMikudík

Předseda zahájil prvníletošní jednání výboru NRZP Ol.kraje, přivítal všechny přítomné členy
výboru i hosty v roce 2019, popřál všem pevné zdraví. Přivítal zvláště "staronového" člena
výboru NRZP OK Ing. Tomáše Tylicha.
 Kontrola úkolů z minulého zasedání výboru NRZP OK ze dne 30. 11. 2018.
Jednání mezi Mgr. Langerem a panem Cidlíkem a zástupci SŽDC ohledně nádraží v
Jeseníku, kde chybí BB WC? Podle osobní kontroly pana Cidlíka je nádraží bezbariérové a
v pořádku. Pan Janků předložil písemné vyjádření NIPI z 9. 12. 2018. Bylo konstatováno,
že u obou BB WC chybí osazení EZ, aby ho mohli samostatně používat ZTP, kteří vlastní
EK a nikoliv zprostředkovaně u personálu pokladny. Také parkoviště je třeba vyřešit
alespoň jedním místem pro ZTP. (Vyjádření bude součástí tohoto zápisu.)
 Projekt Job klubu pro OZP pro Uničovsko již probíhá. Za účasti NRZP ČR proběhlo v
Uničově výběrové řízení.14. ledna se uskutečnila první schůzka s 8 uchazeči, kteří
podepsali smlouvy o zapojení do projektu. Předseda Mgr. Langer společně s Mgr.
Švecovou Ph.D. informovali o průběhu členy výboru.
 V červnu 2019 máme uspořádat seminář na téma "Rozvoj BB dopravy v Olomouckém
kraji", časový rozsah akce = 4 hodiny, předpokládaný počet účastníků = 30. Na dnešním
jednání výboru padl návrh, že za seminář bude zodpovídat pan Mojmír Janků. Pan
Mencner zmínil Seniortaxi v Jeseníku, kde je využití levnějšího jízdného omezeno věkem
(původně 85+ bylo zmírněno na 75+, ale požaduje se 65+). Navíc je omezeno jeho využití
4x měsíčně. Ale není možnost využití osobami na el. vozíku, na mechanickém vozíku je
nutno přesedat! Předseda Mgr. Langer upozornil, že NRZP OK se podařilo prosadit, že
všechny nově pořizované dopravní prostředky pro dopravní obslužnost kraje musí být
bezbariérové. Dohodneme se na společném semináři s předsedkyní ARCUS - onko centra,
z. s.paní Koželskou. Ta zarezervovala kongresový sál. na 20. 6. v čase 9.00 - 13.00 hod.
Koordinátorka se zeptá na možnost financování občerstvení na NRZP ČR.
 Krajské shromáždění uspořádáme až v na podzim, po návratu předsedy Mgr. Langera.
Zastupující předseda musí s koordinátorkou dojednat místnosta termín (druhá půlka října –
začátek listopadu).
 Předseda výboru oznámil, že bude v termínu 21. 3. – polovina října mimo ČR. Po dobu
jeho nepřítomnosti je zastupováním pověřen pan Mojmír Janků. Z 5ti přítomných členů
hlasovali 4 pro, jeden se zdržel hlasování. Předseda Mgr. Langer v Praze na NRZP ČR
požádá, aby odměna předsedy byla po dobu jeho nepřítomnosti vyplácena panu Janků.
Předseda i účtárna NRZP ČR už o tom vědí a s panem Janků uzavřou DPP. Nutno ještě
probrat s panem Hříbkem.

 Vyúčtování projektu máme připravené a příští týden ho podáme na KÚ.
 Žádosti o dotaci na projekt budou přijímány od 21. 1. do 5. 2. 2019, zatím je k dispozici
pouze "cvičná verze". Rozpočet projektu KU 2019 byl projednán a schválen členy výboru.
Budeme žádat částku ve výši 35 tis. Kč jako v roce 2018, pouze na provoz.
 Paní Nepejchalová informovala členy výboru o požadavku asistenta s autem pro mentálně
postiženou dceru klienta z Kokor. Momentálně je na fakultě zkouškové období
 Zajistili jsme zdarma atrapu kamery do budovy na Slovenské ulici č. 5 v Olomouci, kam ji
nainstalujeme k odrazení případných zlodějů.
 Jana Koželská i nadále řeší, že specializovaná pracoviště po ukončené léčbě předávají
onkologické pacienty do péče praktickým lékařům. Tito pacienti tak nemají nárok na
příspěvek na edukační nebo rekondiční pobyty, dotované MZ ČR. To vyžaduje potvrzení
odborných lékařů i pro rok 2019. Když pacient projeví nesouhlas s převedením k PL už u
onkologa, nemůže ho k PL přeřadit, ale to pacienti neví. Rovněž panují obavy, že PL
nezvládnou včasný záchyt případných recidiv. Předseda Mgr. Langer slíbil tento problém
projednat v Praze na NRZP ČR.
 Dále Jana Koželská požádala ve smyslu zákona o ochraně zdraví o podporu v její snaze
zamezit zmírnění protikuřáckého zákona, které požaduje pan Kubera. (Dopis bude v
příloze tohoto zápisu).
 Různé:
- Hana Hanušková plánuje z osobní zkušenosti s onemocněním manžela požádat o setkání
s hejtmanem a jednat s ním o chráněném bydlení - domov seniorů v Olomouci. Úkol požaduje
odložit, momentálně jí to neumožňuje zdravotní stav manžela.
 Příští jednání výboru se uskuteční v pátek 15. 2. 2019 v zasedací místnosti 10.patra RCO.
POZOR začátek jednání je až ve 12.00 hod.
 Březnové zasedání bude 8. 3. 2019 v budově KÚ v malé zasedačce vedle kongresového
sálu RCO v 1. patře od 11.00 hod - (už jsme tam výbor měli).
V Olomouci 28. 1. 2019
Zapsala: Jana Mikudíková

Ověřil: Mgr. Milan Langer

