
Zápis z 30. jednání Sociální komise 

konané dne 09.11.2017, 9.00 – 11.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

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

Miroslav Ildža, Bc. Lenka Oravcová, DiS., Bc. Hana Sulovská 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Petr Jelínek, Bc. Zlatuše Lušovská, Jiří Martinek         

Omluveni: Petr Jelínek, Bc. Zlatuše Lušovská, Jiří Martinek  

Hosté: Mgr. Eva Urbanová, Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Jiří Gavenda, Mgr. Ludmila Kubjátová 

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně Sociální komise paní Jarmila Ovčačíková. Ing. Jiří 

Gavenda, ředitel Charity Valašské Meziříčí, a Mgr. Ludmila Kubjátová představili členům Sociální 

komise Centrum sociálně-materiální pomoci ve Valašském Meziříčí. Centrum sociálně-materiální 

pomoci poskytuje bezplatně na základě poukázky materiální pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé 

životní situaci. Je jim poskytnuto také základní sociální poradenství a jsou zprostředkovány kontakty 

na sociální služby. Cílem centra sociálně-materiální pomoci je podpořit potřebné lidi při řešení jejich 

nepříznivé sociální situace zabezpečením jejich základních potřeb. O podporu může požádat člověk, 

jehož příjmy jsou na nebo pod hranicí životního minima, a který řeší nečekané nezbytné výdaje, 

nebo člověk, který se vlivem různých okolností dostal do nečekaně tíživé životní situace (požár, 

povodně, vykradení bytu, nečekaná ztráta zaměstnání). Bezplatná pomoc je poskytována na základě 

provedeného sociálního šetření pracovníkem Charity Valašské Meziříčí nebo pracovníkem 

sociálního odboru Městského úřadu, a to na dobu nezbytně nutnou. Centrum sociálně-materiální 

pomoci není sociální službou.  

 

Členové Sociální komise vzali na vědomí žádost o členství Ing. Bc. Martiny Machové v pracovní 

skupině OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM a s členstvím v pracovní skupině souhlasí.  

 

Členům Sociální komise byl před jednáním zaslán návrh aktualizace Komunitního plánu rozvoje 

sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020. Navržená aktualizace 

byla členy Sociální komise projednána. V rámci aktualizace komunitního plánu členové Sociální 

komise formulovali vizi a cíle komunitního plánování. 

 

Vize komunitního plánování: 

- Síť sociálních a souvisejících služeb optimálně reagujících na potřeby obyvatel dle finanč-

ních možností obcí ORP Rožnov pod Radhoštěm 

Cíle komunitního plánování: 

- Podpora sociálně znevýhodněných osob se zachováním co možná nejvyšší kvality života 



- Přiměřená a kvalitní pomoc respektující individuální potřeby osob 

- Vzájemná propojenost a spolupráce sociálních a souvisejících služeb zaměřená na  

komplexní rozvoj osob 

- Podpora samostatnosti a nezávislosti osob v nepříznivé životní situaci 

- Preference sociálních a souvisejících služeb poskytovaných v přirozeném prostředí  

uživatelů  

- Posilování sociální stability a soudržnosti na místní úrovni s důrazem na celkové zlepšení ži-

votních podmínek obyvatelstva 

- Podpora aktivního zapojení občanů do veřejného života a do procesu komunitního  

plánování 

- Aktivní osvěta veřejnosti 

 

Usnesení: 

Sociální komise schvaluje aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 a doporučuje Radě města aktualizaci 

projednat a předložit Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm ke schválení. 

Hlasování: ano: 6, ne: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Členové Sociální komise byli seznámeni s rozvojovými záměry sociálních služeb na rok 2019, které 

již byly ORP Rožnov pod Radhoštěm zaslány. V současné době se jedná o 7 rozvojových záměrů. 

 

Úkoly:  

1. Členům Sociální komise zaslat prezentaci Centra sociálně materiální pomoci Charity Valašské 

Meziříčí.  

2. Vznést dotaz na Krajský úřad Zlínského kraje, zda je možné k rozvojovému záměru na rok 

2019 dodat jedno vyjádření za Sdružení Mikroregionu Rožnovsko.  

 

Ověřovatelé zápisu: 

Bc. Hana Sulovská, Mgr. Miroslav Ildža  

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven 

  

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.11.2017 

mailto:cabova@roznov.cz

