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 ze 4. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje
ze dne 25. 4. 2019, v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Místo zasedání:
Účastníci:
Omluveni:
Hosté:

Zasedací místnost 14. patra RCO

Hana Hanušková, Mojmír Janků, Ing. Tomáš Tylich, František Mencner,
Josef Matoušek
Mgr. Milan Langer, Jana Koželská
Jana Mikudíková, Mgr. Veronika Švecová, Ph.D., Miroslav Mikudík

Pan Janků zahájil čtvrté letošní jednání výboru NRZP Ol.kraje za nepřítomného předsedu,
který se účastní projektu "Poutí k sobě", přivítal všechny přítomné členy výboru i hosty.
 Kontrola úkolů z minulého zasedání výboru NRZP OK ze dne 15. 3. 2019.
Situace na vlakovém nádraží v Jeseníku bylo prověřeno, bezbariérové WC označeno.
Realizace vyhrazeného parkovacího stání pro OZP bude zřejmě do konce června 2019.
Pan Mencner provedl při cestě kontrolu a informoval, že na benzinové pumpě v České
Nové Vsi chybí označení BB WC na venkovním vchodu. Koordinátorka zajistí samolepku
do příštího výboru, aby ji mohl příležitostně na venkovní vchod umístit.
-Vedoucí poradny s koordinátorkou informovaly o situaci na BB WC na poliklinice SPEA
v Olomouci, kde ředitel ing. Skutka nechal nahradit EZ obyčejnou Fabkou, protože podle
něj údajný vandal vytrhl ze zdi madlo. Koordinátorka na místě šetřením za přítomnosti
recepční zjistila, že madlo nebylo správně uchycené, drželo pouze na hmoždinkách a že je
s podivem, že se klient při možném pádu vážně nezranil. S panem ředitelem nebyla možná
domluva, EZ zatím ponecháváme v kanceláři do doby, než dle sdělení recepční znovu
požádají o jeho opětovnou instalaci.
-Projekt Job klubu pro OZP pro Uničovsko pokračuje v počtu 11 klientů, informaci podala
vedoucí poradny.
-Pokračujeme na přípravě semináře na téma "Rozvoj BB dopravy v Olomouckém kraji",
který proběhne dne 20. 6. 2019.
Ředitelka KIDSOKu nám přislíbila přednášku k BB dopravě v našem kraji podle námi
navržených témat.
Koordinátorka upraví dnes předloženou pozvánku podle připomínek na dnešním výboru.
Pan Matoušek oznámil, že si stěžoval na Arivě, protože řidič autobusu ho nutil sednout si
na místo určené pro ZTP. Podle Vyhl. 175/2000 Sb. si přepravce vypracovává vlastní
Přepravní řád. Se svým příspěvkem na toto téma chce vystoupit na semináři 20. června.
 Příspěvek pana Pokorného z Opel Handycars máme dohodnutý.
 Koordinátorka nahlásila změnu informace k našemu semináři na NRZP OK, kde bude
uveden namísto předsedy Mgr. Milana Langera pan Mojmír Janků.
 Krajské shromáždění uspořádáme až v na podzim, po návratu předsedy Mgr. Langera.

 Jana Koželská se z dnešního jednání výboru omluvila z důvodu pořádání rekondičního
pobytu, proto se řešení situace onkologických pacientů a podpora proti zmírnění
protikuřáckého zákona opětovně odkládá až do květnového výboru.
 Různé:
- Hana Hanušková stále čeká s předsedkyní Rady seniorů na termín setkání s hejtmanem.
- Pan Janků s panem Mencnerem se zúčastnili slavnostního udílení cen Mosty, které
proběhlo v Třebíči 28. 3. 2019 a kterého se oba zúčastnili.
Řešení odlehčovacích služeb a respitní péče pro pečující osoby navrhneme při příští
přípravě KPVP (od roku 2021 (pan Vočka, paní Sonntágová).
Paní Nepejchalová slíbila napsat e-mail paní Haně Vykydalové ohledně odlehčovacích
služeb a respitní péče pro pečující osoby. Protože se dnešního jednání nemohla zúčastnit,
tento bod se odkládá do příštího jednání výboru.
 Příští jednání výboru se uskuteční v pátek 31. května 2019 v zasedací místnosti
10.patra RCO od 11.00hod.
V Olomouci 25. 4. 2019
Zapsala: Jana Mikudíková

Ověřil: Mojmír janků

