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 2. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje
Místo zasedání:

ze dne 15. 2. 2019, v čase od 12:00 do 14:00 hod.
Zasedací místnost 10. patra RCO

Účastníci:
Omluveni:
Hosté:

Mgr. Milan Langer, Jana Koželská, Mojmír Janků, Ing. Tomáš Tylich
Hana Hanušková, Josef Matoušek, František Mencner
JanaMikudíková, Mgr. Veronika Švecová, Ph.D., Hana Nepejchalová,
Miroslav Mikudík
Předseda zahájil druhé letošní jednání výboru NRZP Ol.kraje, přivítal všechny přítomné členy
výboru i hosty.
 Kontrola úkolů z minulého zasedání výboru NRZP OK ze dne 18. 1. 2019.
Stav ohledně vlakového nádraží v Jeseníku, kde není BB WC osazeno EZ a BB stání
neodpovídá předpisům. Potřebu osazení EZ na BB WC na nádraží v Jeseníku jsme již
oznámili p. Hříbkovi. Pan Janků příležitostně osobně zkontroluje chybějící dovybavení BB
WC. Pokud jde o parkování pro ZTP, počkáme do jarního počasí.
 Projekt Job klubu pro OZP pro Uničovsko. Předseda Mgr. Langer z důvodu plánované
dlouhodobé cesty požádal o přerušení pracovního poměru. V projektu budou od dubna do
října pracovat Mgr. Veronika Švecová Ph.D. s Mgr. Zuzanou Dufkovou.
 Seminář na téma "Rozvoj BB dopravy v Olomouckém kraji", časový rozsah akce = 4
hodiny, předpokládaný počet účastníků = 30 připravujeme společně s ARCUS onko
centrem na 20. 6. 2019 od 9.00 - 13.00 hod. v kongresovém sále KÚ. Semináře, který měl
vést předseda Mgr. Milan Langer,se ujal pan Mojmír Janků. Koordinátorka dotazem na
NRZP ČR zjistila, že dohody o provedení práce u krajských seminářů se neuzavírají.
Příspěvek na občerstvení (pitný režim a drobné občerstvení) však od NRZP ČR dostaneme.
Předseda Mgr. Langer s koordinátorkou napíší e-mail ředitelce KIDSOKu s žádostí o
provedení kvalifikovaného výkladu k BB dopravě v našem kraji, včetně návrhů
jednotlivých témat. Pan Janků upozornil, aby nechyběly informace o individuální dopravě
v obcích (i s plošinou), plány s dopravci železnic na jednotlivé tratě.
 Pan Janků připomněl PEML (speciální autoškola v Pardubicích), Mgr. Langer jmenoval
podobnou autoškolu v Brně Na Kociánce. Tyto autoškoly proškolují ZTP zájemce o ŘP,
kdy je ubytují včetně stravování např. na dva týdny za účelem výuky.
 K tomuto tématu je vhodné pozvat pana Pokorného z Opel Handycars, který nám představí
nabídku prodeje osobního auta se slevou pro držitele průkazu ZTP. Po dohodě se členy
výboru jej pozveme na červnový seminář, kdy mu bude stačit na prezentaci cca. 20 min.
Bude mít předváděcí vůz, se kterým by snad mohl zaparkovat poblíž RCO, aby si ho mohli
zájemci prohlédnout. Přinese materiály, letáčky a další.
 Krajské shromáždění uspořádáme až v na podzim, po návratu předsedy Mgr. Langera.
 Vedením porad je do jeho návratu pověřen pan Mojmír Janků. Předseda Mgr. Langer
vyráží na poutní cestu do Santiaga de Compostela 21. 3. slavnostně v dopoledních
hodinách z Horního Náměstí, kam mu můžeme přijít zamávat.
 Vyúčtování projektu 2018 bylo podáno na KÚ.
 Žádost o dotaci na projekt 2019 ve výši 35 tis. jako v loňském roce pouze na provoz ve
výši Kč 35 tis. byla podána na KÚ.

 Znovu se ozval pan Havránek z Kokor s požadavkem asistenta s autem pro mentálně
postiženou dceru. Koordinátorka ho nasměrovala do poradny, kde mu nabídli pomoc se
sepsáním písemného požadavku na fakultu. Protože nebyl schopný specifikovat četnost a
pravidelnost potřeby asistenta, dohodl se s poradci, že si vše ještě rozmyslí a přijde
opakovaně. Službu chce využívat nárazově. Členové výboru navrhli vedoucí poradny, aby
pořídila písemný zápis o jednání, o návrhu rozpisu asistence na každý měsíc, kdy chodí
např. pravidelně na návštěvy lékařů, aby měl zajištěnou doma asistenci u dcery. Pan Janků
radil Přerov - Alfa Handicap - ředitelka paní Síbrová, (je nejblíže Kokorám).Paní
Nepejchalová - zjistit, zda a kde je poskytována respitní péče v Přerově.
 Zajistili jsme kamery pro budovu na Slovenské ulici č. 5 v Olomouci, kam je 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 tento bod projednal v
Praze na NRZP ČR a předseda Mgr. Krása ji požádal, aby mu poslala dopis s návrhem
požadavku, aby pacienti předaní k PL nebyli poškozováni tím, že neobdrží dotaci na
poskytované akce.
 Dále Jana Koželská žádá ve smyslu zákona o ochranu zdraví o podporu v její snaze
zamezit zmírnění protikuřáckého zákona, které požaduje pan Kubera.
 Různé:
- Hana Hanušková již navázala kontakt s předsedkyní Rady seniorů a ve spolupráci s ní
chce požádat o setkání s hejtmanem a jednat s ním o chráněném bydlení - domov pro seniory
v Olomouci.
- Koordinátorka upozornila na parkovací místo před prodejnou Albert u hl. nádraží v
Olomouci, které je již nejméně rok obsazeno autem s parkovacím průkazem, vystaveným
MěÚ Šlapanice u Brna. Po telefonátu s dotyčnou úřednicí jí bylo slíbeno, že držitele průkazu
bude kontaktovat. Po několika dnech se na tomtéž místě objevilo jiné auto bez průkazu, které
tam stojí několik dní, proto zavolala Městskou policii, která na autě zanechala výzvu. V
pondělí tam auto stálo, výzva je na něm nalepená a MP tvrdí, že auto nemůže nechat
odtáhnout, pokud se majitel auta neozve, bude případ nahlášen "správnímu orgánu".
- Vedoucí poradny informovala, že se jim poslední dobou ozývají klienti s tím, že
pracovníci ÚP v Prostějově je přesvědčují, aby se dobrovolně odhlašovali z evidence ÚP a po
třech dnech, aby se znovu opakovaně zaevidovali. Koordinátorka byla pověřena, aby se
přeptala na důvod jednání na PS ÚP v Olomouci.
- Vedoucí poradny informovala o klientovi z jiného městas 18ti letou mentálně postiženou
dcerou (má ji v domácí péči) a požádal město o přidělení parkovacího místa pro dceru po
sousedovi, který se odstěhoval. Město mu to odmítá přidělit s tím, že toto může přidělit pouze
řidiči vozidla, kterým ale mentálně postižená dcera není a ani nebude. Výbor radí, aby si
požádal písemně na k tomu určeném formuláři dle § 67 silničního zákona. Město potom musí
vydat písemné Rozhodnutí s odůvodněním. A proti tomu se může odvolat.
Pan Janků představil první číslo informačního časopisu pro neslyšící a nedoslýchavé "Jsem
jedno ucho".
Dopis od hejtmana "Vize Olomouckého kraje 2040" včetně požadavku o doplnění a zaslání
údajů rozešle koordinátorka členským organizacím s oznámením o "Rozpočtu NRZP OK na
rok 2019" a údajem o odložení Krajského shromáždění NRZP OK na podzimní termín (cca
polovina listopadu 2019).

 Příští jednání výboru se uskuteční v pátek 15. 3. 2019v zasedací místnosti 14. patra
RCOod 11.00hod.
V Olomouci15. 2. 2019
Zapsala: Jana Mikudíková

Ověřil: Mgr. Milan Langer

