
Zápis z 16. jednání Sociální komise  
konané dne 11.01.2016, 14.00 – 15.45 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

Přítomni:předsedkyně: Jarmila Ovčačíková,Bc. Markéta Blinková, Bc. Naděžda Gilarová,Petr Jelínek, 
Mgr. Alena Jungová, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Bc. Lenka Oravcová, DiS., Ing. Jiří Růžička, 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: MVDr. Jana Malcová 

Omluveni: MVDr. Jana Malcová 

Hosté: Mgr. Eva Urbanová, Ing. Jan Kučera, MSc. 

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně Sociální komise paní Jarmila Ovčačíková. Uvedla, 

že je potřeba stanovit harmonogram přípravy komunitního plánu, který by měl být v dubnu 

letošního roku vytvořen. Při tvorbě komunitního plánu je potřeba vzít v úvahu, že musí být 

srozumitelný pro všechny, veřejnost i zástupce mikroregionu. Všechny pracovní skupiny 

vytvořily analýzu SWOT, která by měla být součástí komunitního plánu. Aktuální potřeby 

sociálních služeb, které nebudou zařazeny do nového komunitního plánu, budou zohledněny 

v akčních plánech. Členové Sociální komise z ORP Valašské Meziříčí a z ORP Vsetín sdělili své 

zkušenosti s přípravou komunitních plánů v jejich oblasti.  

 

Úkol z minulého jednání Sociální komise, rozeslat tabulku pro aktualizaci údajů od 

poskytovatelů sociálních služeb, byl splněn. Členové Sociální komise se dohodli, že tabulka, která 

je určena pro aktualizaci údajů od poskytovatelů sociálních služeb, bude do konce tohoto týdne 

rozeslána vybraným sociálních službám, tak aby se vyplněné tabulky vrátily zpět do konce ledna. 

Seznam poskytovatelů, kterým bude tabulka rozeslána upřesní pan Petr Jelínek. Zjištěné údaje 

budou projednány na Sociální komisi a budou využity při tvorbě nového komunitního plánu.  

 

V letošním roce požaduje Krajský úřad Zlínského kraje vyjádření k rozvojovým záměrům 

sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádosti o stanovisko ORP Rožnov p. R. 

podávat na MěÚ Rožnov p. R., sociální odbor v termínu od 18.01.2016 do 22.01.2016. Členové 

Sociální komise se k rozvojovým záměrům vyjádří na jednání Sociální komise, které proběhne 

v pondělí 25.01.2016. Stanovisko ORP Rožnov p. R. ještě téhož dne podepíše místostarosta ORP 

Rožnov p. R.Členové Sociální komise se dohodli, že 22.01.2016 jim budou zaslány rozvojové 

záměry sociálních služeb, které podají žádost o stanovisko obce, k prostudování. Schvalovat se 

budou rozvojové záměry, které jsou v souladu s platným Komunitním plánem sociálních služeb 

ORP Rožnov p. R. 



 

Na závěr Ing. Jan Kučera informoval členy Sociální komise o připravovaném vzniku sociální 

firmy a psího útulku, kde by byly zaměstnány osoby se zdravotním postižením. 

 

Úkoly: 

1. Do 15.01.2016 rozeslat vybraným sociálním službám tabulku k aktualizaci údajů pro 

tvorbu Komunitního plánu ORP Rožnov p. R. s termínem návratnosti do konce ledna 

2016. 

2. Dne 22.01.2016 rozeslat členům Sociální komise rozvojové záměry sociálních služeb, 

které požádají o stanovisko ORP Rožnov p. R. 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: Bc. Lenka Oravcová, DiS., Mgr. Alena Jungová 

 

Další  termín jednání  Sociální komise  byl stanoven na pondělí 25.01.2016 v 9.00 hodin v malé 

zasedací místnosti v hlavní budově MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 

 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail:cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 12.01.2016 
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