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 3. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje
ze dne 15. 3. 2019, v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Místo zasedání:
Účastníci:
Omluveni:
Hosté:

Zasedací místnost 14. patra RCO

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

Předseda zahájil třetí letošní jednání výboru NRZP Ol.kraje, přivítal všechny přítomné členy
výboru i hosty.
 Kontrola úkolů z minulého zasedání výboru NRZP OK ze dne 15. 2. 2019.
Situace na vlakovém nádraží v Jeseníku - zatím nemáme žádné nové zprávy. Pan Janků
informoval, že zjistil v databázi EZ, že by měl být EZ na benzinové pumpě v České Nové
Vsi a dva v Mohelnici. Příležitostně, když bude mít cestu, provede kontrolu.
Projekt Job klubu pro OZP pro Uničovsko pokračuje, informaci podala vedoucí poradny.
Pan Janků zjistí, zda by byl zájem o takový projekt v Šumperku, kde býval členem
poradního sboru ředitele ÚP. Pan Mencner, který je členem poradního sboru ředitele ÚP
v Jeseníku informoval, že po proběhnutém projektu finanční gramotnosti získal práci jeden
z 22 účastníků.
 Pokračujeme na přípravě semináře na téma "Rozvoj BB dopravy v Olomouckém
kraji".Ředitelka KIDSOKu nám přislíbila přednášku k BB dopravě v našem kraji podle
námi navržených témat.
 Příspěvek pana Pokorného z Opel Handycars máme dohodnutý.
 Krajské shromáždění uspořádáme až v na podzim, po návratu předsedy Mgr. Langera.
 Vedením organizace včetně porad je do jeho návratu pověřen pan Mojmír Janků.Předseda
Mgr. Langer vyráží na poutní cestu do Santiaga de Compostela21. 3. v 9.00 hod. z Horního
náměstí v Oomouci od Orloje, kam mu můžeme přijít zamávat. Koordinátorka na poradě v
Praze dne 3. 4. připomene paní Veinlichové přípravu DPP pro pana Janků.
 Bezpečnostní kamery jsou již na Slovenské ulici č. 5 v Olomouci, nainstalovány.
 Jana Koželská pokračuje s řešením situace onkologických pacientů, předávaných do péče
praktickým lékařům Toto má za následek ztrátu nároku na příspěvekna edukační nebo
rekondiční pobyty, dotované MZ ČR. Neuznává se potvrzení praktickýchlékařů. Kdyby
pacient nesouhlasil s převedením k PL už u onkologa, nemůže ho k PL přeřadit.Rovněž
panují obavy, že PL nezvládnou včasný záchyt případných recidiv. Předseda Mgr. Langer
tento bod projednal v Praze na NRZP ČR a toto již bude řešit předseda Mgr. Krása.
 Dále Jana Koželská žádá ve smyslu zákona o ochranu zdraví o podporu v její snaze
zamezit zmírnění protikuřáckého zákona, které požaduje pan Kubera. Protože se z
dnešního jednání výboru omluvila, necháváme tento bod do příštího výboru, tj. na duben.

 Různé:
- Hana Hanušková měla dohodnuté setkání s předsedkyní Rady seniorů u hejtmana, které
se muselo kvůli nemoci paní Hesové odložit.
- Koordinátorka oznámila, že parkovací místo před prodejnou Albert u hl. nádraží v
Olomouci, kde parkoval elektromobil bez parkovací karty po oznámení Městské policii je již
volné a slouží k svému účelu - pro ZTP zákazníky.
Vyplnili jsme dotazník k dopisu hejtmana "Vize Olomouckého kraje 2040" a odeslali jej
zpět s údajem o odložení Krajského shromáždění NRZP OK na podzimní termín (cca
polovina listopadu 2019).
Letos bude slavnostní udílení cen Mosty v Třebíči 28. 3. 2019. Koordinátorka předala
zájemcům pozvánky.
Mgr. Langer jednal s hejtmanem o uspořádání Mostů v dalších letech v Olomouci, ten
chtěl vědět, kolik by to stálo. Dle informací od předsedy Krásy obvykle přispívá kraj 200 000
Kč a pořádající město dalších 200 000 Kč. Pro rok 2020 se uvažuje o Zlíně, Mosty tam ještě
nikdy nebyly, v Olomouci byl jeden z prvních ročníků.
Pan Matoušek informoval o metodice VZP o příspěvku na brýle, kdy zjistil, že uživatelé,
kteří z důvodu onemocnění pohybového aparátu trvale užívají francouzské holemají nárok na
předpis na plastové brýle zdarma. Tato metodika bude v příloze tohoto zápisu.
Pan Janků zase informoval, že od 1. 12. 2019 budou mít pacienti nárok na příspěvek na
sluchadlo až do výše 7.000 Kč, takže pokud mohou počkat, můžou čerpat vyšší částku
příspěvku.
Řešení odlehčovacích služeb a respitní péče pro pečující osoby (je jen v Zábřehu a v
Šumperku) by mohl podpořit kraj, navrhneme při příští přípravě KPVP (od roku 2021 (pan
Vočka, paní Sonntágová).
Paní Nepejchalová pošle e-mail paní Haně Vykydalové
 Příští jednání výboru se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 v zasedací místnosti
10.patra RCOod 11.00hod.
V Olomouci 24. 3. 2019
Zapsala: Jana Mikudíková

Ověřil: Mojmír janků

