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Zápis z 6. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje
ze dne 28. 6. 2019, v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Místo zasedání:
Účastníci:
Omluveni:
Hosté:

Zasedací místnost 14. patra RCO,Olomouc

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

Pan Mojmír Janků zahájil šesté 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 31. 5. 2019.
O pokračování Projektu Job klubu pro OZP pro Uničovsko informovala vedoucí poradny
Mgr. Veronika Švecová, Ph.D. Sdělila, že mnozí účastníci projektu si již sami našli práci a
pracovníci ÚP z Uničova postupně zařazují do projektu nové uchazeče.
-Seminář "Rozvoj BB dopravy v Olomouckém kraji" proběhl dne 20. 6. 2019.
Šlo o společnou akci s členskou organizací Arcus - onko centrum.Součástí semináře bylo
rovněž předvedení automobilu Opel Handycars. Semináře se zúčastnilo 41 z 45ti
přihlášených osob.
Přednášku na téma BB dopravy v Ol.kraji přednesl ing. Petr Siegl, vedoucí marketingu a
podpory organizace IDSOK, který je zároveň hostem pracovní skupiny KPVP pro OZP.
Účastníkům byl přenechán široký prostor k diskusi a dotazům, čehož v hojné míře využili.
Prezentaci Opel Handycars přednesl pan Jiří Loubal, prodejce vozidel, Fleet manager
MOTO MORAVA s.r.o. Poté následovala prohlídka nového automobilu Opel COMBO
Van, kdo měl zájem si mohl vyzkoušet nastupování a posezení v automobilu. Zejména
během prohlídky pokládali účastníci četné dotazy panu Loubalovi, na které kvalifikovaně
odpovídal. Trochu zklamaní však byli ti, co očekávali, že uvidí reálně již upravený
automobil pro potřeby OZP. Vlastní úpravy na automobilu lze prohlédnout na webových
stránkách www.rucniovladani.cz
- Další částí semináře byla přednáška Roberta Zítka - Péče o lymfodém s praktickou
ukázkou, která zaujala všechny přítomné v sále.
Dohodli jsme se s Mgr. Michalem Dvořákem z NRZP, že mu zašleme materiály ze
semináře k jejich zveřejnění v podzimním čísle časopisu Mosty.
Na semináři oslovily návštěvnice koordinátorku se stížností, že na poliklinice SPEA byl
zrušen EZ a že BB WC je zamčeno s tím, že si musí o klíč žádat na recepci. Koordinátorka
je informovala, proč k tomu došlo, že EZ je nyní uložen v kanceláři, kde čeká, až si jej
znovu přijdou se SPEY vyzvednout. Poradila jim, aby se osobně obracely na ředitele
polikliniky ing. Skutku a tam si postěžovaly, jak je jim nepříjemné chodit si půjčovat a
vracet klíč, když už dříve pro ně jako držitele EK tento problém odpadl.
V průběhu letních měsíců budeme připravovat materiály na Krajské shromáždění NRZP
OK, které je odloženo a bude se konat až po návratu předsedy NRZP OK na podzim.

Členové výboru si vyměnili informace o postupu týmu "Poutí k sobě", jak kdo jejich
pohyb a postup sleduje. V současném horkém počasí musí být jejich putování strastiplné.
 Různé:
- Hana Hanušková stále čeká s předsedkyní Rady seniorů na termín setkání s hejtmanem.
- Řešení odlehčovacích služeb a respitní péče pro pečující osoby navrhneme při příští přípravě
KPVP (od roku 2021 (pan Vočka, paní Sonntágová). V nově zřizovaných zařízeních by již
měla platit podmínka zřízení krizových služeb a sociálních služeb pro víkendové hlídání,
odlehčovací služby pro OZP a seniory.
V Šumperku v zařízení v Pontisu o. p. s. plánují zřídit ještě 1 - 2 lůžka pro akutní případy,
kde bude možné poskytnout pobyt jen na 3 měsíce. Mají tam i místnost pro pečovatelky.
- Dnes v hlavních zprávách na Primě má proběhnout pořad z nemocnice Zábřeh, odkud
převezli ležícího pacienta zpět domů k mamince, která je po CMP. Tento se nakonec
nevysílal.
- Pan Janků informoval, že ve dnech 29.10 až 1.11.2019 proběhne v Brně veletrh
rehabilitačních,kompenzačních,protetických a ortopedických pomůcek - Rehaprotex.
- Pan Matoušek informoval o průběhu schvalování příspěvku např. na BB výtah.
 Příští jednání výboru se uskuteční v pátek 13. 9. 2019 od 11.00 hod. v zasedací
místnosti 10. patra RCO,

V Olomouci 28. 6. 2019
Zapsala: Jana Mikudíková

Ověřil: Mojmír Janků

