
Zápis z 2. jednání Sociální komise 

konané dne 19.03.2019,  15.00 – 17.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Marta Bártková, Mgr. Miroslav Ildža, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., 

Mgr. Lenka Oravcová, DiS., Jarmila Ovčačíková, Bc. Hana Sulovská 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Markéta Blinková, Jiří Martinek 

Omluveni: Bc. Markéta Blinková, Jiří Martinek 

Hosté: Mgr. Eva Urbanová 

 

Jednání Sociální komise zahájil předseda pan Petr Jelínek. Uvedl, že účelem dnešního jednání Soci-

ální komise je vyhodnocení specifik sociálních služeb, které v hodnocení získaly méně než 60 bodů. 

Podklady pro vyhodnocení specifik 11 sociálních služeb byly členům Sociální komise zaslány před 

dnešním jednáním Sociální komise. Členové Sociální komise jednotlivé žádosti posoudili a po ná-

sledné diskuzi navrhli hodnocení.  

 

7875047 – Auxilium – Odlehčovací služby: 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin přímé péče včetně cesty na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr efektivita sociální služby: 

o ukazatel náklady na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 

 

1831726 – Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy – Intervenční centra: 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr předpoklady kvality sociální služby 

o ukazatel počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé 

péči/den 

 

3195442 - Centrum pro zdravotně postižené ZK – Odborné sociální poradenství: 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr efektivita sociální služby: 



o ukazatel náklady na hodinu poskytnutých intervencí 

- parametr efektivita sociální služby: 

o ukazatel náklady na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 

- parametr předpoklady kvality sociální služby: 

o ukazatel počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé 

péči/den 

 

9160187 - Dětské centrum Zlín – Krizová pomoc: 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr předpoklady kvality sociální služby: 

o ukazatel počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé 

péči/den 

 

8007757 -  Linka SOS Zlín – Telefonická krizová pomoc 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr efektivita sociální služby: 

o ukazatel náklady na hodinu poskytnutých intervencí 

- parametr předpoklady kvality sociální služby: 

o ukazatel počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé 

péči/den 

 

2614238 – Centrum Áčko – Odlehčovací služby (IP): 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr efektivita sociální služby: 

o ukazatel náklady na hodinu poskytnutých intervencí 

- parametr efektivita sociální služby: 

o ukazatel náklady na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 

- parametr předpoklady kvality sociální služby: 

o ukazatel počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé 

péči/den 

 



3845844 – ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky - Odborné sociální poradenství: 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr předpoklady kvality sociální služby: 

o ukazatel počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé 

péči/den 

 

8642147 - Centrum Áčko – sociální rehabilitace (IP): 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr efektivita sociální služby: 

o ukazatel náklady na hodinu poskytnutých intervencí 

- parametr efektivita sociální služby: 

o ukazatel náklady na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči 

- parametr předpoklady kvality sociální služby: 

o ukazatel počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé 

péči/den 

 

5397990 – Středisko rané péče EDUCO Zlín – Raná péče: 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr efektivita sociální služby: 

o ukazatel náklady na hodinu poskytnutých intervencí 

- parametr předpoklady kvality sociální služby: 

o ukazatel počet intervencí na průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé 

péči/den 

 

7545861 - Tyfloservis – Sociální rehabilitace: 

- parametr dostupnost a potřebnost sociální služby: 

o ukazatel počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek 

pracovníka v přímé péči/den 

- parametr efektivita sociální služby: 

o ukazatel náklady na hodinu poskytnutých intervencí 

 



Hodnocení probíhalo šesti otázkami: 

1. Sociální služba je vnímána jako potřebná? 

2. Sociální služba poskytuje sociální službu v kapacitě dle Základní sítě pro rok 2019 

v porovnání se skutečností vykázanou za rok 2018? 

3. Zdůvodnění je konkrétní? 

4. Služba je poskytována kratší dobu než 24 měsíců (k datu 14.03.2019)? 

5. Služba je poskytována specifické cílové skupině  

(dle definice specifické CS v SPRSS 2020 - 2022)? 

6. Poskytovatel navrhuje vhodné opatření s cílem dosažení změny? 

Souhlasná odpověď na otázku má hodnotu 1, nesouhlasná odpověď na otázku má hodnotu 0. 

 

Specifická cílová skupina – je taková skupina osob, na jejichž potřeby poskytovatelé ve svých veřejných 

závazcích nereagují vůbec, nebo minimálně. Jedná se zejména o osoby z cílové skupiny osob se 

zdravotním postižením v kombinaci s dalším specifickým postižením a specifickými potřebami  

a oblastmi, které nejsou zabezpečeny, a to konkrétně: 

− osoby s kombinovaným postižením (jedná se o kombinaci mentálního postižení s kombinací du-

ševního onemocnění), 

− osoby s chronickým duševním onemocněním, 

− osoby s poruchou autistického spektra, 

− děti se zdravotním postižením ve věku od 0-18 let, 

− osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením, nebo úrazy mozku.  

Dále jsou to osoby ohrožené sociálním vyloučením, a to konkrétně:  

− osoby se závislostí, nebo ohrožené závislostí, jež vyžadující pravidelnou nepřetržitou pomoc jiné 

osoby. 

 

Úkoly:  

Nebyly uloženy. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Nebyli stanoveni. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

  

Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 28.03.2019 

mailto:cabova@roznov.cz


Sociální služba Parametr Ukazatel 
Sociální služba je 

vnímána jako potřeb-
ná 

Sociální služba 
poskytuje sociální 

službu v kapacitě dle 
Základní sítě pro rok 

2019 v provozování se 
skutečností vykáza-

nou za rok 2018 

Zdůvodnění je kon-
krétní 

Služba je poskytována 
kratší dobu než 24 

měsíců 

Služba je poskytována 
specifické cílové 

skupině (dle definice 
specifické CS v SPRSS 

2020-2022 

Poskytovatel navrhu-
je vhodné opatření s 

cílem dosažení změny 
Celkový počet bodů 

7875047                             
Auxilim                                                             

Odlehčovací služby 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin přímé 
péče včetně cesty na 
průměrný přepočtený 

úvazek pracovník v 
přímé péči/den 

1 0 1 0 1 1 4 

7875047                             
Auxilim                       

Odlehčovací služby 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na průměrný 
přepočtený úvazek 
pracovníka v přímé 

péči 

1 0 1 0 1 1 4 

1831726                            
Centrum poradenství 

pro rodinné a part-
nerské vztahy Inter-

venční centra 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin poskytnu-
tých intervencí na 

průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

1 0 0 0 0 0 1 

1831726                            
Centrum poradenství 

pro rodinné a part-
nerské vztahy Inter-

venční centra 

Předpoklady kvality 
sociální služby 

Počet intervencí na 
průměrný přepočtený 

úvazek pracovíka v 
přímé péči/den 

1 0 0 0 0 0 1 

3195442                            
Centrum pro zdravot-

ně postižené ZK                      
Odborné sociální 

poradenství 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin poskytnu-
tých intervencí na 

průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

0 1 0 0 0 0 1 

3195442                            
Centrum pro zdravot-

ně postižené ZK                      
Odborné sociální 

poradenství 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na hodinu 
poskytnutých inter-

vencí 
0 1 0 0 0 0 1 

3195442                            
Centrum pro zdravot-

ně postižené ZK                      
Odborné sociální 

poradenství 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na průměrný 
přepočtený úvazek 
pracovníka v přímé 

péči 

0 1 0 0 0 0 1 

3195442                            
Centrum pro zdravot-

ně postižené ZK                      
Odborné sociální 

poradenství 

Předpoklady kvality 
sociální služby 

Počet intervencí na 
průměrný přepočtený 

úvazek pracovíka v 
přímé péči/den 

0 1 0 0 0 0 1 



Sociální služba Parametr Ukazatel 
Sociální služba je 

vnímána jako potřeb-
ná 

Sociální služba 
poskytuje sociální 

službu v kapacitě dle 
Základní sítě pro rok 

2019 v provozování se 
skutečností vykáza-

nou za rok 2018 

Zdůvodnění je kon-
krétní 

Služba je poskytována 
kratší dobu než 24 

měsíců 

Služba je poskytována 
specifické cílové 

skupině (dle definice 
specifické CS v SPRSS 

2020-2022 

Poskytovatel navrhu-
je vhodné opatření s 

cílem dosažení změny 
Celkový počet bodů 

9160187                                
Dětské centrum Zlín 

Krizová pomoc 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin poskytnu-
tých intervencí na 

průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

1 0 0 1 0 0 2 

9160187                                
Dětské centrum Zlín 

Krizová pomoc 

Předpoklady kvality 
sociální služby 

Počet intervencí na 
průměrný přepočtený 

úvazek pracovíka v 
přímé péči/den 

1 0 0 1 0 0 2 

8007757                                    
Linka SOS Zlín Telefo-
nická krizová pomoc 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin poskytnu-
tých intervencí na 

průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

0 1 0 0 0 0 1 

8007757                                    
Linka SOS Zlín Telefo-
nická krizová pomoc 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na hodinu 
poskytnutých inter-

vencí 
0 1 0 0 0 0 1 

8007757                                    
Linka SOS Zlín Telefo-
nická krizová pomoc 

Předpoklady kvality 
sociální služby 

Počet intervencí na 
průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

0 1 0 0 0 0 1 

2614238                              
Centrum ÁČKO 

Odlehčovací služby 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin přímé 
péče včetně cesty na 
průměrný přepočtený 

úvazek pracovník v 
přímé péči/den 

0 0 0 1 1 0 2 

2614238                              
Centrum ÁČKO 

Odlehčovací služby 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na hodinu 
přímé péče včetně 

cesty 
0 0 0 1 1 0 2 

2614238                              
Centrum ÁČKO 

Odlehčovací služby 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na průměrný 
přepočtený úvazek 
pracovníka v přímé 

péči 

0 0 0 1 1 0 2 

 



Sociální služba Parametr Ukazatel 
Sociální služba je 

vnímána jako potřeb-
ná 

Sociální služba 
poskytuje sociální 

službu v kapacitě dle 
Základní sítě pro rok 

2019 v provozování se 
skutečností vykáza-

nou za rok 2018 

Zdůvodnění je kon-
krétní 

Služba je poskytována 
kratší dobu než 24 

měsíců 

Služba je poskytována 
specifické cílové 

skupině (dle definice 
specifické CS v SPRSS 

2020-2022 

Poskytovatel navrhu-
je vhodné opatření s 

cílem dosažení změny 
Celkový počet bodů 

9492545                              
Centrum ÁČKO  

Odborné sociální 
poradenství 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin poskytnu-
tých intervencí na 

průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

0 0 0 1 1 0 2 

9492545                              
Centrum ÁČKO  

Odborné sociální 
poradenství 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na hodinu 
poskytnutých inter-

vencí 
0 0 0 1 1 0 2 

9492545                              
Centrum ÁČKO  

Odborné sociální 
poradenství 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na průměrný 
přepočtený úvazek 
pracovníka v přímé 

péči 

0 0 0 1 1 0 2 

9492545                              
Centrum ÁČKO  

Odborné sociální 
poradenství 

Předpoklady kvality 
sociální služby 

Počet intervencí na 
průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

0 0 0 1 1 0 2 

3845844                                      
ONŽ - pomoc a 

poraden. pro ženy a 
dívky                                    

Odborné sociální 
poradenství 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin poskytnu-
tých intervencí na 

průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

1 1 1 0 0 1 4 

3845844                                      
ONŽ - pomoc a 

poraden. pro ženy a 
dívky                                    

Odborné sociální 
poradenství 

Předpoklady kvality 
sociální služby 

Počet intervencí na 
průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

1 1 1 0 0 1 4 

8642147                              
Centrum ÁČKO                    

Sociální rehabilitace 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin poskytnu-
tých intervencí na 

průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

0 1 0 1 1 0 3 

8642147                              
Centrum ÁČKO                    

Sociální rehabilitace 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na hodinu 
poskytnutých inter-

vencí 
0 1 1 1 1 1 5 



 

 

 

Sociální služba Parametr Ukazatel 
Sociální služba je 

vnímána jako potřeb-
ná 

Sociální služba 
poskytuje sociální 

službu v kapacitě dle 
Základní sítě pro rok 

2019 v provozování se 
skutečností vykáza-

nou za rok 2018 

Zdůvodnění je kon-
krétní 

Služba je poskytována 
kratší dobu než 24 

měsíců 

Služba je poskytována 
specifické cílové 

skupině (dle definice 
specifické CS v SPRSS 

2020-2022 

Poskytovatel navrhu-
je vhodné opatření s 

cílem dosažení změny 
Celkový počet bodů 

8642147                              
Centrum ÁČKO                    

Sociální rehabilitace 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na průměrný 
přepočtený úvazek 
pracovníka v přímé 

péči 

0 1 0 1 1 0 3 

8642147                              
Centrum ÁČKO                    

Sociální rehabilitace 

Předpoklady kvality 
sociální služby 

Počet intervencí na 
průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

0 1 0 1 1 0 3 

5397990                           
Středisko rané péče 

EDUCO                          
Raná péče 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin poskytnu-
tých intervencí na 

průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

1 1 1 0 1 1 5 

5397990                           
Středisko rané péče 

EDUCO                          
Raná péče 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na hodinu 
poskytnutých inter-

vencí 
1 1 1 0 1 1 5 

5397990                           
Středisko rané péče 

EDUCO                          
Raná péče 

Předpoklady kvality 
sociální služby 

Počet intervencí na 
průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

1 1 1 0 1 1 5 

7545861                       
Tyfloservis                        

Sociální rehabilitace 

Dostupnost a potřeb-
nost sociální služby 

Počet hodin poskytnu-
tých intervencí na 

průměrný přepočtený 
úvazek pracovníka v 

přímé péči/den 

1 1 1 0 0 0 3 

7545861                       
Tyfloservis                        

Sociální rehabilitace 

Efektivita sociální 
služby 

Náklady na hodinu 
poskytnutých inter-

vencí 
1 1 1 0 0 1 4 


