
Zápis z 21. jednání Sociální komise 

konané dne 21.03.2016, 16.00 – 17.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předsedkyně: Jarmila Ovčačíková, Petr Jelínek, Mgr. Alena Jungová, Bc. Zlatuše Lušovská, 

DiS., Jiří Martínek, Ing. Jiří Růžička 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Markéta Blinková, Bc. Naděžda Gilarová, Bc. Lenka Oravcová, DiS.  

Omluveni: Bc. Markéta Blinková, Bc. Naděžda Gilarová, Bc. Lenka Oravcová, DiS.  

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

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně paní Jarmila Ovčačíková. Uvedla, že Rada města 

Rožnov pod Radhoštěm na svém jednání dne 11.03.2016 odvolala z funkce člena Sociální komise 

MVDr. Janu Malcovou. Novým členem Sociální komise jmenovala pana Jiřího Martínka. Dále paní 

Jarmila Ovčačíková uvedla, že účelem dnešního jednání Sociální komise je vyhodnocení specifik 

dodatečně zaslané žádosti sociální služby Diakonie ČCE – sociální rehabilitace. Žádost o vyhodnocení 

specifik byla členům Sociální komise zaslána před dnešním jednáním Sociální komise. 

 

Nesplněné parametry u Diakonie ČCE – sociální rehabilitace: 

- parametr efektivity: 

o náklady na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 

o náklady na intervenci 

- parametr dostupnosti a potřebnosti: 

o finanční podpora od obce (včetně finančních darů), zřizovatele (obec, kraj) nebo 

z individuálního projektu 

 

Specifika sociální služby byla posuzována v souladu s Metodikou hodnocení specifik sociálních 

služeb Zlínského kraje.  

 

Kritéria hodnocení dle Metodiky hodnocení specifik sociálních služeb Zlínského kraje: 

- poskytovatel uvádí ověřitelná data 

- služba „neobhajuje“ specifikum z předchozího roku 

- zdůvodnění je konkrétní 

- služba je poskytována kratší dobu než 24 měsíců 

- služba je poskytována specifické (jedinečné) cílové skupině 

- poskytovatel navrhuje vhodné opatření s cílem dosažení změny 

 

 



Bodové hodnocení dle Metodiky hodnocení specifik sociálních služeb Zlínského kraje: 

- akceptováno = 6 – 4 bodů 

- akceptováno částečně = 3 – 1 bodů 

- neakceptace specifik = 0 bodů 

 

Členové Sociální komise jednotlivé žádost posoudili a po následné diskuzi dospěli k tomuto závěru: 

Diakonie ČCE – sociální rehabilitace: 

- parametr efektivity:  

o ukazatel 1.: 4 body 

o ukazatel 2.: 4 body 

- parametr dostupnosti a potřebnosti:  

o ukazatel 1.: 3 body 

(Body nebyly přiděleny u stanoviska „Zdůvodnění je konkrétní“, protože je pouze 

uvedeno, že služba je poskytována bývalým klientům transformovaného zařízení 

DOZP Zašová. Není však uvedeno, z kterého města/obce klienti konkrétně jsou.)  

 

Ing. Jan Kučera, MSc. vznesl návrh na přesun úvazků, které byly naplánovány pro denní centrum 

v Zubří, do sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí takto:  

- 1,5 úvazku pro Pečovatelskou službu, Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm 

- 1,5 úvazku pro Denní stacionář Radost, Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm 

O návrhu proběhlo hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1. 

 

Úkoly:  

1. Členové Manažerského týmu se do středy 23.03.2016 vyjádří k zaslanému návrhu analýzy 

SWOT a opatření v oblasti sociálních služeb, které budou součástí akčního plánu města 

Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Ověřovatelé dnešního zápisu:  

Jarmila Ovčačíková, Petr Jelínek  

 

Termín příštího jednání:  

Úterý 29.03.2016 po skončení jednání hodnotící komise pro sociální oblast ve velké zasedací 

místnosti v hlavní budově MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 22.03.2016 

mailto:cabova.soc@roznov.cz�

