
Zápis z 28. jednání Sociální komise 

konané dne 31.05.2017, 11.00 – 12.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předsedkyně: Jarmila Ovčačíková, Bc. Markéta Blinková, Petr Jelínek,  

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Bc. Lenka Oravcová DiS., Bc. Hana Sulovská 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Naděžda Gilarová, Jiří Martinek, Mgr. Ing. Jiří Růžička 

Omluveni: Bc. Naděžda Gilarová, Jiří Martinek, Mgr. Ing. Jiří Růžička 

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

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně Sociální komise paní Jarmila Ovčačíková. Členy Sociální 

komise informovala o rezignaci Mgr. Ing. Jiřího Růžičky na členství v Sociální komisi i na pozici 

vedoucího Pracovní skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. Představila                  Mgr. 

Miroslava Ildžu, ředitele Elimu Vsetín, který je navržen na člena Sociální komise, a je hostem 

dnešního jednání. 

 

Ing. Jan Kučera seznámil členy Sociální komise se záměrem Města Rožnov pod Radhoštěm 

v letošním roce poprvé vyhlásit „Osobnost sociální oblasti“. Členové Sociální komise se shodli na tom, 

že ocenění osobností v této oblasti je potřebné, a že by měly být vyhlášeny tyto kategorie: 

I. kategorie – Výrazná osobnost sociální oblasti 

        Ocenění za výrazný přínos v sociální oblasti. 

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobý přínos sociální oblasti 

               Ocenění za dlouhodobý přínos v sociální oblasti pro osobnost, která v sociální oblasti      

               působí (působila) nejméně 15 let. 

Bude se jednat o otevřenou výzvu, kde nominovat může každý. Nominována může být osobnost, 

která v sociální oblasti působí nebo působila. Mohou to být například pracovníci sociálních služeb, 

úřadů, dobrovolníci, ale i osoby pečující. Nominace bude posuzovat pracovní skupina. Při 

posuzování nominací může být uděleno Mimořádné ocenění, za mimořádný čin v sociální oblasti. 

Důležité je také definovat, pojem „sociální oblast“. Návrhy na stanovení kritérií mohou členové 

Sociální komise zaslat e-mailem.   

 

Dále předsedkyně Sociální komise uvedla, že v platném Komunitním plánu sociálních a souvisejících 

služeb 2017 – 2020 je uvedeno, že pracovní skupiny Sociální komise se budou setkávat sice 

nepravidelně, ale alespoň čtyřikrát ročně. Bylo navrženo, že by se skupiny setkávaly aktuálně podle 

potřeby, a to nejméně dvakrát ročně. Tato změna bude zahrnuta do Akčního plánu na rok 2018.  

 

 

 



Ověřovatelé zápisu: 

Bc. Hana Sulovská, Petr Jelínek 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 05.06.2017 
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