
Zápis z 3. jednání Sociální komise 

konané dne 18.04.2019,  13.00 – 14.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Marta Bártková, Bc. Markéta Blinková, Mgr. Miroslav Ildža,  

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Jiří Martinek, Mgr. Lenka Oravcová, DiS., Jarmila Ovčačíková,  

Bc. Hana Sulovská 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  

Omluveni:  

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

 

Jednání Sociální komise zahájil předseda pan Petr Jelínek. Uvedl, že Sociální komise je zároveň  

Komisí komunitního plánování. V současné době nejsou zřízeny pracovní skupiny komunitního 

plánování. V předchozím období byly zřízeny pracovní skupiny pro jednotlivé cílové skupiny  

– rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Členem pracovní skupiny může být každý, kdo souhlasí s řádem, a má zájem využít svých  

schopností a zkušeností ve prospěch komunitního plánování sociálních služeb. Pracovní postup  

a cíl jednání všech pracovních skupin by měl být jednotný. Výstupem jednání jednotlivých  

pracovních skupin by měly být podstatné informace přínosné pro komunitní plánování sociálních 

služeb. Pracovní skupiny by se měly setkávat podle potřeby, případně na základě požadavku  

Komise komunitního plánování, případně Rady města. Program jednání jednáním pracovní skupiny 

by měl být členům zaslán před jednáním pracovní skupiny. 

 

Ing. Iveta Dorotíková informovala členy Sociální komise o přípravě projektu „Obec přátelská  

rodině“. K tomuto projektu byla vytvořena pracovní skupina, která se bude podílet na jeho přípravě. 

Pokud bude zřízena pracovní skupina komunitního plánování pro rodiny s dětmi, mohla  

by s pracovní skupinou pro přípravu projektu spolupracovat.  V roce 2018 se město Rožnov pod 

Radhoštěm již zapojilo do projektu „Obec přátelská seniorům“ v rámci kterého byly realizovány 

aktivity pro cílovou skupinu senioři. 

 

Úkoly:  

1. Zaslat členům Sociální komise aktualizovaný Komunitní plán sociálních a souvisejících 

služeb 2017 – 2020. 

2. Členové Sociální komise mohou zaslat návrhy na členy pracovních skupin do 30.04.2019. 

 

 



Ověřovatelé zápisu: 

Nebyli stanoveni. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 26.04.2019 

 

mailto:cabova@roznov.cz

