
Zápis z 18. jednání Sociální komise  
konané dne 08.02.2016, 08.30 – 11.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 

Přítomni: předsedkyně: Jarmila Ovčačíková, Bc. Markéta Blinková, Bc. Naděžda Gilarová,Petr 

Jelínek, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Ing. Jiří Růžička 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:Mgr. Alena Jungová,MVDr. Jana Malcová, Bc. Lenka Oravcová, DiS. 

Omluveni:Mgr. Alena Jungová,MVDr. Jana Malcová,Bc. Lenka Oravcová, DiS. 

Hosté:Mgr. Eva Urbanová, Bc. Martina Kovářová 

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně Sociální komise paní Jarmila Ovčačíková. 

 

Úvodem Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. přednesla žádost starosty Města Rožnov p. R., aby se Sociální 

komise scházela v odpoledních hodinách, tak aby se Sociální komise mohla účastnit i MVDr. Jana 

Malcová. Členové Sociální komise vzali žádost starosty Města Rožnov p. R. na vědomí. Příští 

jednání Sociální komise je však již stanoveno místostarostou Města Rožnov p. R. na středu 

24.02.2016 v 9.00 hodin, vzhledem k účasti Mgr. Josefa Zdražila z Otrokovic, který se věnuje 

komunitnímu plánování. 

 

Bc. Markéta Blinková uvedla, že organizace Andělé stromu života otevírají obchod, ve kterém 

budou prodávat i výrobky vyrobené klienty sociálních služeb. V případě zájmu o spolupráci je 

možné obrátit se přímo na Bc. Markétu Blinkovou. 

 

Předmětem dnešního jednání Sociální komise je zhodnocení stávající analýzy SWOT v oblasti 

sociálních služeb, zdravotnictví a bydlení. Aktualizovaná analýza SWOT bude využita ke tvorbě 

strategického plánu na období 2017 -2019. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

• Probíhající proces komunitního plánování a zapojení do procesu všech 

poskytovatelůsociálních služeb (spolupráce uživatelů a veřejnosti) - vynechat 

• Probíhající proces komunitního plánování a zapojení do procesu všech poskytovatelů 

sociálních služeb (spolupráce uživatelů a veřejnosti), podpora procesu komunitního plánování 

ze strany města– doplnit 



• Kvalifikovaní poskytovatelé sociálních služeb - nechat 

• Velmi dobrá spolupráce poskytovatelůsociálních služeb – vynechat 

• Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb - doplnit 

• Existence MŠ a ZŠ s integrací ZTP – vynechat 

• Existence MŠ a ZŠ s integrací osob se zdravotním postižením - doplnit 

• Existence funkčních sociálních služeb (pouze některých) - vynechat 

• Grantový systém města v oblasti sociálních služeb - vynechat 

• Zapojení území do grantového a dotačního systému města v oblasti sociálních služeb - doplnit 

• Dobře fungující komunitní knihovna – k posouzení kulturní komise 

• Dobře fungující Seniorské centrum - doplnit 

• Malý rozsah území pokrývající sociální služby - vynechat 

• Dostupná zdravotní péče – vynechat 

• Dostupná základní zdravotní péče - doplnit 

• Dostatek ploch pro bydlení definovanýchv ÚP - vynechat 

• Vysoký standard bydlení z hlediska životní úrovně a životního prostředí – k posouzení bytové 

komise 

 

SLABÉ STRÁNKY 

• Chybí pohotovostní služba - vynechat 

• Omezené zdroje financování - nechat 

• Systém financování poskytovatelů sociálních služeb z grantů a sponzorských darů neudržitelný 

- vynechat 

• Slabé pokrytí sociálními službami s ohledem na potřebu (např. přechodné bydlení, osobní 

asistence, denní stacionář, služby v oblasti prevence kriminality, speciální poradenství, 

podporované zaměstnávání a aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, práce s 

mládeží) - vynechat 

• Chybí některé druhy sociálních služeb (denní stacionář, noclehárna, azylový dům, 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) - doplnit 

• Město Rožnov pod Radhoštěm není poskytovatelem žádné sociální služby - vynechat 

• Nedostatečné cílené informování o sociálních službách - nechat 

• Nedostatek volnočasových aktivit pro seniory a ZTP - vynechat 

• Neexistence nízkopodlažní dopravy, bezbariérovost – vynechat 

• Neexistuje bezbariérový přístup na vlakové nádraží, nejsou vymezeny nízkopodlažní spoje - 

doplnit 

• Nedostatečná spolupráce s obcemi spádové oblasti - vynechat 

• Slabá podpora města v řešení sociálních problémů – vynechat 

• Chybí celková koncepce bydlení města - vynechat  



• Chybí aktuální koncepce bydlení města - doplnit  

• Chybí koncepce města pro podporu bydlení, budování infrastruktury bydlení jak na 

městských,tak soukromých pozemcích – vynechat 

• Nedostatečné kapacity nájemního bydlení pro seniory, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním 

postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením – doplnit 

• Nedostatečná spolupráce s úřadem práce – doplnit 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

• Využití finančních prostředků z EU - nechat 

• Větší zapojení uživatelů do procesu komunitního plánování - vynechat 

• Lepší informování a práce s veřejností - nechat 

• Podpora pracovních příležitostí pro zdravotně znevýhodněné občany - nechat 

• Adresnost sociálních služeb po ukončení komunitního plánování - vynechat 

• Legislativní změny - nechat 

• Iniciativa města při řešení problémů - nechat 

• Zákonná povinnost pro kraj zpracovávat Střednědobý plán sociálních služeb – vynechat 

• Možnost vzniku nových služeb na základě potřeb definovaných územím – přidat 

• Politické změny – vynechat 

 

OHROŽENÍ 

• Neudržitelnost projektů po vyčerpání prostředků z EU - vynechat 

• Legislativní změny - nechat 

• Nedostatečná politická podpora procesu komunitního plánování a celé sociální oblasti - nechat 

• Upřednostňování vlastních organizací soc. služeb ZLK a odsunutí potřeb rozvoje soc. služeb 

ORPRožnov pod Radhoštěm - vynechat 

• Reforma zdravotnictví - nechat 

• Nerealizace koncepčních materiálů - nechat 

• Nepovinnost (dle zákona) zpracovávat Střednědobý plán sociálních služeb pro obce - vynechat 

• Politické změny - vynechat 

• Geografická poloha města pro oblast bydlení (územní limity pro rozvoj bydlení) – k posouzení 

bytové komisi 

• Existence přístupných opuštěných zdemolovaných budov či podobných lokalit využívaných 

k přebývání – přidat 

• Zrušení místní autobusové dopravy - přidat  

• Nejsou dořešeny podmínky ve smlouvě pro poskytovatele sociálních služeb na území ORP 

Rožnov pod Radhoštěm – přidat 

 



Další připomínky k analýze SWOT je možno zaslat e-mailem. 

 

Bc. Markéta Blinková vznesla dotaz, proč je plánováno přesunutí pracovníka pro komunitní 

plánování z odboru sociálního na odbor školství. Vedoucí sociální odboru Mgr. Eva Urbanová 

odpověděla, že přesun je plánován v souladu s novou organizační strukturou městského úřadu. 

 

Úkoly: 

1. Paní Ovčačíková zkontaktuje pana Tomčíka, předsedu Rady seniorů, aby se 

dohodli na vzájemné výměně informací.  

 

Ověřovatelé dnešního zápisu: Jarmila Ovčačíková, Petr Jelínek 

 

Další  termín jednání  Sociální komise byl stanoven na 24.02.2016 v 9.00 hod. v malé zasedací 

místnosti hlavní budovy MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 08.02.2016 
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