
Zápis z 15. jednání Sociální komise 

konané dne 07.10.2020, 8.15 – 10.00 hodin 

Mě Ú , Masarykovo na mě stí  128, Rož nov pod Radhos tě m 
 

Přítomni: pr ědsěda: Pětr Jělí něk, Marta Ba rtkova , Bc. Markě ta Blinkova , Mgr. Miroslav Ildž a,  

Mgr. Lěnka Oravcova ,  

tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

On-line: Jarmila Ovc ac í kova , Ing. Alěna Vas ků  

Nepřítomni: Bc. Zlatůs ě Lůs ovska , DiS., Bc. Hana Sůlovska  

Omluveni: Bc. Zlatůs ě Lůs ovska , DiS., Bc. Hana Sůlovska  

Hosté přítomni:  

Hosté on-line: 

 

Socia lní  komisi byl k pr ipomí nkova ní  pr ědlož ěn pr ipravovany  stratěgicky  pla n pro socia lní  

oblast: 1. c a st – Stanovění  vižě a spěcificky ch cí lů  a 2. c a st Opatr ění . Na ža kladě  pr ipomí něk 

Socia lní  komisě byly viž, cí lě a jědnotlivě  karty opatr ění  ůpravěny.  

 

1 Stanovení vize a specifických cílů 

Vize komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod 
Radhoštěm:  
Síť sociálních a souvisejících služeb optimálně reagujících na potřeby 
obyvatel dle finančních možností ORP Rožnov pod Radhoštěm.  

  

Strategický cíl:  

A1 Zachovat a rozvíjet optimální síť sociálních a souvisejících služeb zohledňující potřeby komunity na 

území města a ORP Rožnova pod Radhoštěm.  

 

Specifické cíle: 

A1.1: Rozvíjet a optimalizovat síť sociálních služeb. 

A1.2: Udržet stabilní systém financování sociálních služeb. 

A1.3: Rozvíjet komunitu a zajistit informovanost.  

 

 

 

 



 

  

Karta specifických cílů  

Název strategického 
dokumentu 

Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm 
na roky 2021-2030 

Období: 
 2021-2025  

Tematická 
oblast/priorita: Sociální prostředí/Rozvoj sociálních a navazujících služeb 

Podřízené strategické 
dokumenty: 

Koncepce pro oblast sociální 

v Rožnově pod Radhoštěm na období 2021-2025  

Specifické cíle Indikátory plnění cíle 

č. 
cíle 

Popis specifického cíle Popis indikátorů 
Stav 
2020 

Stav  
2025 

A1.1 
Rozvíjet a optimalizovat síť sociálních 

služeb. 
Každoroční aktualizace sítě 
sociálních služeb 0 5 

A1.2 
Udržet stabilní systém financování 
sociálních služeb. 

Počet zapojených obcí do 
systému financování  8 9 

 
 

Alokovaná částka do systému 
financování sociálních služeb 6 193 300 Kč 7 431 960 Kč 

 
 

Počet projektů sociálních služeb 
z jiných zdrojů, kterým byla 
poskytnuta podpora 0 3 

A1.3 
Rozvíjet komunitu a zajistit 

informovanost. 
Počet setkání poskytovatelů 
sociálních služeb ročně 1 1 

  
Počet osvětových a 
informativních akcí  a článků 1 5 

  
Podpora komunitních prostor 
pro setkávání  1 1 



1 Opatření 
 

Karta opatření 

Název opatření Každoroční aktualizace sítě sociálních služeb včetně plánu rozvoje služeb a 
monitoringu využitelnosti 

Číslo opatření A1.1.1  

Podporovaný 
specifický cíl 

A1.1 Rozvíjet a optimalizovat síť sociálních služeb 

Popis indikátorů Aktualizace údajů sociálních služeb prostřednictvím vyplnění tabulek bude 
probíhat 1x za rok.  

Analýza využitelnosti a obsazenosti služeb 1x za rok.  

Zodpovědná 
osoba/subjekt 

Odbor strategického rozvoje a projektů 

Sociální komise 

Hodnotící komise Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

Popis opatření 

(cíl, zdůvodnění, 
metoda) 

Na základě spolupráce se sociálními službami každý rok zjišťovat aktuální údaje, 
které jsou součástí aktualizace Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb 
ORP Rožnov pod Radhoštěm. Cílem je získat přehled o aktuálních nákladech, 
využitelnosti a obsazenosti sociálních služeb. Na základě potřeb navrhovat rozvoj 
sítě sociálních služeb, ale také její optimalizaci. Poskytování sociálních služeb lze 
rozvíjet, zdokonalovat a optimalizovat i prostřednictvím vzájemné informovanosti 
a podpory spolupráce zprostředkováním každoročního setkání zástupců měst a 
obcí se zástupci sociálních služeb. 

Typové aktivity: 

 Aktualizace údajů o poskytovatelích v Komunitním plánu sociálních služeb 
a o poptávce po službách 

 Návrh rozvojových záměru sociálních služeb pro Zlínský kraj 

Potenciální zdroje 
financování 

Rozpočet města 

Rozpočty měst a obcí Mikroregionu Rožnovsko zapojených do společného 
financování sociálních služeb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta opatření 

Opatření Zapojení obcí do rozhodovacího procesu, každoroční vyhodnocení systému 
financování a spolupráce na financování se Zlínským krajem. 

Číslo opatření A1.2.1  

Podporovaný 
specifický cíl 

A1.2 Udržet stabilní systém financování sociálních služeb. 

Popis indikátorů Každoroční aktualizace zásad a programů podpory.  

Informace budou předávány minimálně 1x ročně na setkání Sdružení 
Mikroregionu Rožnovsko. 

Každoročně je rozvojovým záměrům přidělena priorita podle aktuální potřebnosti 
na území ORP Rožnov pod Radhoštěm.  

Pracovní skupina ORP Rožnov pod Radhoštěm se bude jednání na Krajském úřadě 
Zlínského kraje účastnit 2x ročně. 

Zodpovědná 
osoba/subjekt 

Odbor strategického rozvoje a projektů 

Sdružení Mikroregionu Rožnovsko a jeho členové 

Popis opatření 

(cíl, zdůvodnění) 

Zástupci měst a obcí zapojených do společného financování sociálních služeb 
prostřednictvím Sdružení Mikroregionu Rožnovsko jsou členy Hodnotící komise 
Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, která navrhuje rozdělení společných finančních 
prostředků sociálním službám. Využití finančních prostředků v jednotlivých 
sociálních službách je každoročně vyhodnocováno. Nezbytné je zapojené obce 
pravidelně informovat o potřebnosti sociálních služeb. Zástupci měst a obcí 
Mikroregionu Rožnovsko a zástupci sociálních služeb jsou členy pracovní skupiny 
ORP Rožnov pod Radhoštěm, která se účastní jednání na Krajském úřadě 
Zlínského kraje. Cílem je podpora rozvojových záměrů sociálních služeb podle 
aktuální potřeby na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Stabilní systém 
financování sociálních služeb ze státního rozpočtu je pro zajištění kvalitní péče 
nezbytný. 

Typové aktivity 

 Každoroční aktualizace zásad a programů podpory.  

 Informace budou předávány minimálně 1x ročně na setkání Sdružení 
Mikroregionu Rožnovsko. 

 Každoročně je rozvojovým záměrům přidělena priorita podle aktuální 
potřebnosti na území ORP Rožnov pod Radhoštěm.  

 Účast zástupců ORP Rožnov pod Radhoštěm na jednání na Krajském úřadě 
Zlínského kraje. 

Potenciální zdroje 
financování 

Rozpočet města 

Rozpočty měst a obcí Mikroregionu Rožnovsko zapojených do společného 
financování sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta opatření 

Opatření Podpora sociálních služeb při využívání dalších zdrojů financování.  

Číslo opatření A1.2.2   

Podporovaný 
specifický cíl 

A1.2 Udržet stabilní systém financování sociálních služeb. 

Popis indikátorů Sledování vyhlášených dotačních titulů na podporu sociálních služeb a 
informování sociálních služeb minimálně 1x ročně. 

Zodpovědná 
osoba/subjekt 

Sdružení Mikroregionu Rožnovsko 

Popis opatření 

(cíl, zdůvodnění) 

Sociální služby pro občany ORP Rožnov pod Radhoštěm jsou financovány 
především ze státního rozpočtu a z rozpočtu Sdružení Mikroregionu Rožnovsko. 
Cílem je využití dalších zdrojů jako jsou projekty individuální, vyhlášené Místní 
akční skupinou nebo z evropských fondů, a to zejména víceleté. Vhodné je využití 
také finančních příspěvků místních donátorů.  

Potenciální zdroje 
financování 

Dotace EU, státu a jiné 

 

Karta opatření 

Opatření Podporovat dostupné prostředí pro spolkovou a další komunitní činnost 

Číslo opatření A1.3.1  

Podporovaný 
specifický cíl 

A1.3 Rozvíjet komunitu a zajistit informovanost 

Popis indikátorů Podpora komunitního prostoru využívaného 3 organizacemi.  

Zodpovědná 
osoba/subjekt 

Odbor strategického rozvoje a projektů 

Odbor sociální 

Popis opatření 

(cíl, zdůvodnění) 

Vytvořit místo pro setkávání komunity, pro činnost spolků působících na území 
města Rožnova pod Radhoštěm. Cílem je vytvořit vhodný prostor pro setkávání 
komunity a spolkovou činnost, pro předávání informací komunitě,  

rozvíjet komunitu prostřednictvím spolupráce mezi jednotlivými cílovými 
skupinami a informovat komunitu o nabízených možnostech spolupráce. 

Potenciální zdroje 
financování 

Rozpočet města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta opatření 

Opatření Informovanost veřejnosti o dostupných sociálních službách a síťování aktérů. 

Číslo opatření A1.3.2  

Podporovaný 
specifický cíl 

A1.3 Rozvíjet komunitu a zajistit informovanost. 

Popis indikátorů Organizace Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti 1x za rok. Informace 
ve Spektru Rožnovska 4x za rok. 

Vydání informačních letáčků 1x za rok. 

Zajištění provozu kontaktního místa pro seniory Senior point 40x za rok. 

Zodpovědná 
osoba/subjekt 

Odbor strategického rozvoje a projektů 

Popis opatření 

(cíl, zdůvodnění) 

Zajistit předávání informací veřejnosti o dostupných sociálních službách. 
Organizovat akce zaměřené na osobní předávání informací, využívat místní 
zpravodaj a elektronické komunikační kanály. Cílem je ve spolupráci s krajským 
úřadem i prostřednictvím síťování sociálních služeb zajistit potřebný rozvoj sítě. 

Potenciální zdroje 
financování 

Rozpočet města 

 

Úkoly:  

Něbyly ůlož ěny. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Pětr Jělí něk 

 

Termín příštího jednání: 

Něbyl stanověn. 

 

Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@rožnov.cž 

V Rož nově  pod Radhos tě m dně 16.10.2020 

mailto:cabova@roznov.cz

