
Zápis z 6. jednání Sociální komise 

konané dne 23.10.2019, 8.00 – 10.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

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

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Mgr. Lenka Oravcová, DiS.  

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Jiří Martinek, Jarmila Ovčačíková, Bc. Hana Sulovská 

Omluveni: Jiří Martinek, Jarmila Ovčačíková, Bc. Hana Sulovská 

Hosté:  

 

Jednání Sociální komise zahájil předseda Petr Jelínek. Předmětem jednání Sociální komise je 

posouzení žádostí o zařazení služeb do Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb 

ORP Rožnov pod Radhoštěm a aktualizace analýz SWOT, které budou podkladem pro třetí 

aktualizaci komunitního plánu. 

 

O zařazení do aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP 

Rožnov pod Radhoštěm požádaly tyto služby: 

- Charita Valašské Meziříčí – odlehčovací služba,  

místo poskytování služeb: Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm 

- Za sklem – sociální rehabilitace pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra,  

místo poskytování služeb: Sedmdesátá 7055, Zlín  

- Diakonie ČCE Valašské Meziříčí – zvyšování kompetencí neformálních pečujících,  

místo poskytování služeb: Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí  

Sociální komise žádosti posoudila, o zařazení jednotlivých služeb proběhlo hlasování. V době 

hlasování bylo přítomno 5 členů Sociální komise. 

 

Usnesení: 

Sociální komise souhlasí se zařazením odlehčovací služby, Charita Valašské Meziříčí do 

aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov 

pod Radhoštěm. 

Hlasování: ano: 5, ne: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



Usnesení: 

Sociální komise nesouhlasí se zařazením sociální rehabilitace pro dospělé osoby s poruchou 

autistického spektra, Za sklem Zlín do aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje 

sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm. 

Hlasování: ano: 5, ne: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení: 

Sociální komise nesouhlasí se zařazením nesociální služby zvyšování kompetencí 

neformálních pečujících, Diakonie Valašské Meziříčí do aktualizovaného Komunitního plánu 

rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm. 

Hlasování: ano: 5, ne: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Členové Sociální komise v souladu se současnou situací posoudili a upravili analýzy SWOT pro 

jednotlivé cílové skupiny. Aktualizované analýzy SWOT budou součástí třetí aktualizace 

Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm  

2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANALÝZA SWOT 2019 - PRACOVNÍ SKUPINA RODINY S DĚTMI 
SILNÉ STRÁNKY 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 

 

 
• schválená Koncepce rozvoje bydlení města Rožnova pod 

Radhoštěm 2018–2028 
• možnost umístit klienty v Azylovém domě pro matky 

s dětmi ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně 
• spolupráce mezi organizacemi a službami, dostatečná 

informovanost 
• dostatek mateřských center  
• dostatečná nabídka volnočasových aktivit 
• možnost využití dvou Sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi 
• možnost a dostupnost venkovních aktivit (parky, příroda) 
• možnost zařadit děti do projektu „Obědy pro děti“  

a „Obědy do škol“ 
• možnost využít aktivity městské knihovny 
• možnost využít spolupráci s Centrem Áčko ve Valašském 

Meziříčí 
• možnost využít dluhové poradenství neziskových 

organizací 
• pozitivní dopad „Jarmarku neziskových organizací 

v sociální oblasti“ a „Setkání poskytovatelů sociálních 
služeb“ 

• aktivní zapojení Úřadu práce ve věcech problematiky 
rodiny s dětmi (besedy ve školách, spolupráce s 
organizacemi) 

• služby pro řešení závislostí 
• otevření Nízkoprahového centra pro děti a mládež 

 

 
• nedostatečná rodinná psychoterapie 
• absence dětského psychiatra 
• chybějící kryté hřiště v odpoledních hodinách bez 

poplatku  
• chybějící vnitřní prostor pro setkávání druhého rodiče 

s dítětem 
• chybějící místa v azylovém domě pro otce s dětmi 
• chybějící krizové lůžko pro rodiče s dítětem 

PŘÍLEŽITOSTI 
 
 

•  
•  

HROZBY 

 

 

 

 

• víceúčelové hřiště volně přístupné dětem  
• vznik podporovaného bydlení a návazných 

doprovázejících služeb pro mladé dospělé (po 
dosažení zletilosti) 

• evropské fondy – výzvy 
• dobrovolnictví (např. doučování dětí) 
• vytvoření pracovní skupiny pro rodiny s dětmi 
• využití příměstských táborů z nabídky zaměstnavatelů 
• pravidelné zveřejňování informací o sociálních 

službách v tisku (Okno do kraje, Spektrum, zpravodaje 
obcí) 
 
 

 

 

 

• přebírání negativních vzorů od rodičů u dětí  
ze sociálně slabých rodin 

• nárůst drogových závislostí u dětí 
• nárůst sociálně-patologických jevů u dětí a 

mladistvých (např. šikana, kyberšina) 
• fluktuace zaměstnanců, nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků (ovlivňuje spolupráci s klienty) 
• nejistota dalších změn v zákoně o sociálních službách 
• financování sociálních služeb (nejistota výše dotací, 

chybí garance víceletého financování) 
• demografický vývoj (nižší porodnost, stárnutí 

populace) 
• zvýšení rozpadu rodin  
• neochota rodin spolupracovat s odborníky a řešit svou 

situaci  
 

 

 
 

 

 

 



   ANALÝZA SWOT 2019 - PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
SILNÉ STRÁNKY 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 

 

 

• grantový systém Sdružení Mikroregionu Rožnovsko 
• spolupráce mezi neziskovým organizacemi 
• rozrůstající se síť spolkových aktivit 
• zlepšení vnímání cílové skupiny ze strany veřejnosti 
• zájem politické reprezentace o řešení problematiky 

cílové skupiny 
• spolupráce s Úřadem práce 

 
 

 

 

 

• nedostatečná nabídka sociálních služeb pro lidi s PAS, 
TMP, kombinacemi 

• nedostatečná kapacita pobytových služeb 
• nedostatečná nabídka pracovních míst pro osoby se 

zdravotním postižením ze strany zaměstnavatelů 
• absence služeb podporujících samostatné bydlení 
• nedostatečná nabídka návazných služeb 
• nedostatečná dopravní obslužnost 
• nedostatečná kapacita odborných lékařů 

s odpovídajícím přístupem k osobám se zdravotním 
postižením 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

 

 

HROZBY 

 

 

 

 

• fungující komunitní plánování 
• najít vhodnou formu předávání informací pro pečující, 

potencionální zaměstnavatele  
• prohlubování spolupráce mezi ORP Rožnov pod 

Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín 
• rozvoj dobrovolnictví 
• vzrůstající společenská spoluzodpovědnost firem 
• sociální podnikání 
• výměna zkušeností mezi neziskovými organizacemi 
• zapojení do připravované reformy psychiatrické péče 
• poradenství pro pečující osoby 

 

 

• nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
• odchod zkušených zaměstnanců 
• změny v legislativě 
• politická nestabilita 
• změna dotačního systému Sdružení Mikroregionu 

Rožnovsko, měst a obcí 
• financování sociálních služeb (nejistota výše dotací, 

chybí garance víceletého financování) 
• malý zájem rodiny a opatrovníků včas řešit situaci 

zdravotně postiženého 
• sociální izolace, anonymita 
• nevyužití nabízených kapacit sociálních služeb 

zdravotně postiženými 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



  ANALÝZA SWOT 2019 - PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 
SILNÉ STRÁNKY 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

 

 

 

• existence terénních služeb (pečovatelská služba, 
domácí zdravotní péče, osobní asistence, odlehčovací 
služba) a jejich materiálně technické vybavení 

• aktivní role města při zapojení okolních obcí  
do financování sociálních služeb 

• kvalifikovaní poskytovatelé sociálních služeb 
• zrekonstruovaný domov pro seniory 
• velká nabídka volnočasových aktivit pro aktivní 

seniory a vhodné prostory pro jejich aktivity (např. 
Klub seniorů, Spolek rožnovských žen, Sdružení 
tělesně postižených) 

• probíhající proces komunitního plánování, zapojení 
všech poskytovatelů do procesu, podpora procesu ze 
strany města 

• zajištění paliativní péče 
• zajištění služby Senior taxi 
• Rožnovská seniorská karta 

 
 

 
• nedostatek pobytových kapacit pro mobilní osoby 

s demencí (domov se zvláštním režimem)  
• nedostatečná kapacita ambulantních a terénních  

služeb pro seniory 
• nedostatek vhodného bydlení pro seniory (chybí dům 

s pečovatelskou službou) 
• vlakové nádraží není bezbariérové (nedostatek 

nízkopodlažních autobusů), nejsou vymezeny spoje 
s bezbariérovými (nízkopodlažními) vozy 

 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

•  

•  

•  

HROZBY 

 
 

• zvýšená dostupnost terénních služeb 
• aktivní přístup města, zájem o spolupráci všech 

zúčastněných (komunitní plánování) 
• vznik nových kapacit pro osoby s demencí 
• využití finančních prostředků z EU 
• legislativní změny 
• evropské fondy pro řešení bydlení (EU, státní 

rozpočet, ostatní) 
• mezinárodní spolupráce 
• rozvoj sociálního podnikání (podpora vzniku) 
• rozvoj dobrovolnictví (společenská zodpovědnost) 
• Seniorská obálka 
• implementace národního programu přípravy na 

stárnutí na místní podmínky 
• doplnění bezbariérových chodníků 
• poradenství pro pečující osoby 
• motivace seniorů v oblasti péče o své zdraví 

 

 

• systém financování sociálních služeb 
• nedostatečná nabídka kvalitního personálu, 

odchod pracovníků ze sociální sféry 
• nedostatečné nastavení personálních kapacit 

sociálních služeb 
• moderní komunikační technologie (elektronická 

komunikace), modernizace doby 
• neregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb 
• pobyt seniora na oddělení následné péče 
• generační obměna ve spolcích a zájmových sdruženích 
• osamocení, izolace, anonymita 
• nedostatečné zapojení rodiny do včasného řešení 

situace seniora 
• nezájem seniorů o sociální služby a aktivizační 

programy 
• demografický vývoj (stárnutí populace) 

 

 
 

 

 

 

 

 



ANALÝZA SWOT 2019 - PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 
SILNÉ STRÁNKY 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 
 

• fungující terénní služby a ostatní služby v Rožnově 
pod Radhoštěm, případně ostatní poskytovatelé ve 
Vsetíně a Valašském Meziříčí (existence služby sociální 
rehabilitace, existence terénních programů pro 
drogové uživatele, fungující Poradna Rožnov) 

• existence Denního centra a Noclehárny Rožnov 
• vzájemná spolupráce a informovanost sociálních 

služeb 
• radnice nakloněna k řešení této problematiky 
• podpora poskytovatelů sociálních služeb městem a 

Sdružením Mikroregion Rožnovsko 
• existence akcí pro veřejnost (Jarmark neziskových 

organizací v sociální oblasti) 
• participace města na probačních programech pro 

mládež 
• fungující spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

s Úřadem práce 
• spolupráce se sociálním odborem Městského úřadu 

Rožnov pod Radhoštěm  
• existence veřejné lednice 

 

 
 
 

 

 

• absence návazných služeb pro lidi bez domova (sociální 
ubytovna, azylový dům, jiný typ služeb) 

• absence dostupného bydlení (sociální byty) pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením (problém s ubytováním 
osob vracejících se z psychiatrické léčebny a 
„problémových“ osob, které nechtějí na ubytovnách, 
absence chráněného bydlení) 

• absence dětského psychiatra a psychologů, nedostatečná 
kapacita psychiatrů pro dospělé, psychologů a 
psychoterapeutů 

• absence doléčovacích programů pro drogové uživatele 
 
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

HROZBY 

 
 

• zřízení dostupného bydlení pro osoby sociálně 
vyloučené (byty, ubytovny, azylové bydlení) 

• vznik zázemí pro drogové terénní služby, případně 
poradny pro patologické hráčství 

• veřejná diskuze k bezdomovectví 
• rozvoj sociální práce na ubytovnách 
• zajištění zdravotnické péče pro lidi bez domova, 

uživatele drog  
• zapojení do připravované reformy psychiatrické péče 
• preventivní programy pro vyšší ročníky ZŠ a SŠ, lepší 

spolupráce se školami 
• vytvoření alternativních programů zaměstnanosti 
• podpora dětí ze sociálně slabých a znevýhodněných 

rodin při dalším vzdělávání 
 

 

• vznik, rozšíření epidemie onemocnění, stárnutí, 
zhoršování zdravotního stavu osob bez domova 

• existence opuštěných, zdemolovaných budov využívaných 
k přebývání 

• nárůst kriminality, sociálně patologických jevů 
• nárůst lidí bez domova 
• rozpad rodin 
• nezájem osob o poskytované služby 
• neochota cílové skupiny spolupracovat s institucemi 
• narušování občanského soužití 
• ztráta bydlení z důvodu špatné platební morálky  
• negativní přístup veřejnosti k této cílové skupině  
• patologické hráčství 
• problém zneužívání návykových látek mladistvými 

 
 

 

Úkoly:  

Nebyly uloženy. 

  

Ověřovatelé zápisu: 

Petr Jelínek 

 



Termín příštího jednání: 

Úterý 29.10.2019 ve 12.00 hodin, MěÚ Rožnov p. R., Masarykovo náměstí, malá zasedací místnost 

 

Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 25.10.2019 

 

mailto:cabova@roznov.cz

