
Zápis z 17. jednání Sociální komise  
konané dne 25.01.2016, 9.00 – 13.20 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., Ing. Jindřich Žák, Mgr. Dagmar Šnajdrová 

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně Sociální komise paní Jarmila Ovčačíková. 

 

Úvodem byl představen projekt „Psí útulek Rožnovsko“. Jedná se o sociální firmu, kterou zřizuje 

Mikroregion Rožnovsko. Stávajícímu útulku pro psy v Rožnově pod Radhoštěm v letošním roce 

končí výjimka na provoz a je tedy nutné vybudovat nové zařízení poskytující přímou pomoc 

zvířatům, která se dostala do stavu nouze a potřebují nutné ošetření a dočasné zaopatření. Nový 

útulek, který by měl být vybudován a uveden do provozu v letošním roce, bude určen pro psy a 

kočky. Sociální firma „Psí útulek Rožnovsko“ bude usilovat o naplnění principů sociálního 

podnikání, o zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, kterými 

jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané či osoby se zdravotním postižením.Na 

stránkách města Rožnov pod Radhoštěm bude umístěn dotazník k zjištění zájmu o práci 

v útulku. 

 

Paní Jarmila Ovčačíková přednesla požadavek místostarostky Mgr. Kristýny Kosové o aktualizaci 

SWOT analýzy sociálních služeb a opatření pro tvorbu strategického plánu na období 2017 – 

2019 s termínem do konce února. Aktualizace SWOT analýzy je nástrojem, zásadní jsou opatření 

- projekty důležité pro rozvoj města. Tyto projekty by měly být v rámci možností města 

realizovány. K jednání komise bude k dispozici referent z odboru rozvoje. Na základě stávajícího 

strategického plánu bude v roce 2019 zadána příprava nového strategického plánu. Tímto 

požadavkem se bude Sociální komise zabývat na příštím jednání. 

 

Dále následovalo posouzení Rozvojových záměrů sociálních služeb na rok 2017, u kterých 

požádaly sociální služby ORP Rožnov pod Radhoštěm o vyjádření. Bylo předloženo 21 žádostí:  



1. Auxilium, o.p.s., Hošťálková – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP 

2. Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí – péče o uživatele domova pro 

senioryv DSS(Domov Konvikt) – domov pro seniory  

3. Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí – péče o osoby s duševním 

onemocněním v DSS (Domov Konvikt) – domov se zvláštním režimem 

4. Charita Valašské Meziříčí – denní stacionář 

5. Charita Valašské Meziříčí – odborné sociální poradenství 

6. Charita Valašské Meziříčí – charitní pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm 

7. Iskérka o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm – sociální rehabilitace 

8. Kamarád Rožnov o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm – sociálně terapeutické dílny 

9. ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. – odborné sociální poradenství 

10. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – raná péče 

11. Sociální služby města Kroměříže, p. o. – domov se zvláštním režimem 

12. Sociální služby města Kroměříže, p. o. – terapeutická komunita 

13. Sociální služby Vsetín, p. o. – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm 

14. Sociální služby Vsetín, p. o. – Domov se zvláštním režimem Rožnov pod Radhoštěm 

15. Sociální služby Vsetín, p. o. – Domov pro seniory Karolinka 

16. Sociální služby Vsetín, p. o. – Domov se zvláštním režimem Karolinka 

17. Středisko rané péče Educo Zlín z.s. – raná péče 

18. Za sklem, Vizovice – sociálně aktivizační služby pro rodiny s PAS 

19. Za sklem, Vizovice – odlehčovací služba terénní, ambulantní 

20. Andělé stromu života, Rožnov pod Radhoštěm -  poradna pro pečující a pozůstalé  

Strom života 

21. Andělé stromu života, Rožnov pod Radhoštěm – terénní odlehčovací služby Strom života 

 

Členové Sociální komise jednotlivé rozvojové záměry posoudili, o každém rozvojovém záměru 

proběhlo hlasování a ORP Rožnov pod Radhoštěm bylo doporučeno  

podpořit rozvojové záměry s číslem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 19. – terénní služby, 20., 

21.  

a nepodpořit rozvojové záměry s číslem 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19. – ambulantní služby. 

 

Termín dalšího jednání Sociální komise nebyl stanoven. Členům Sociální komise budou 

nabídnuty dva termíny dalšího jednání Sociální komise. Členové Sociální komise písemně 

vyberou termín, který jim vyhovuje. Bude vybrán termín, který bude lépe vyhovovat více členům 

Sociální komise. 

 

Úkoly: 



1. Rozeslat analýzu SWOT sociálních služeb a strategický plán rozvoje Města Rožnov pod 

Radhoštěm.  

 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: Jarmila Ovčačíková, Petr Jelínek 

 

Dalšítermín jednání Sociální komise nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail:cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 26.01.2016 
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