
Zápis z 16. jednání Sociální komise 

konané dne 25.11.2020, 12.00 – 14.00 hodin 

On-line 
 

Přítomni:  

On-line: př edseda: Petř Jelí nek, Mařta Ba řtkova , Bc. Mařke ta Blinkova , Mgř. Miřoslav Ildž a,  

Mgř. Lenka Ořavcova , Jařmila Ovc ac í kova , Ing. Alena Vas ků , 

tajemní k: Mgř. Hana Ca bova  

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

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

Hosté přítomni:  

Hosté on-line: Ing. Jan Kůc eřa, MSc., Mgř. Eva Uřbanova  

 

Socia lní  komisi byl k př ipomí nkova ní  př edlož en př ipřavovany  střategicky  pla n přo socia lní  

oblast: 3. c a st – Přojekty.  Na ža klade  př ipomí nek Socia lní  komise byly jednotlive  kařty aktivit 

ůpřaveny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.1.1.1 Každoroční aktualizace údajů sociálních služeb 

Vazba na opatření 
A1.1.1 Každoroční aktualizace sítě sociálních služeb včetně plánu 
rozvoje služeb a monitoringu využitelnosti  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Na základě spolupráce se sociálními službami každý rok zjišťovat 
aktuální údaje, které jsou součástí každoroční aktualizace 
Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov 
pod Radhoštěm. Sociální služby aktualizují údaje prostřednictvím 
vyplnění tabulek. 

Odpovědný subjekt Odbor strategického rozvoje a projektů 

Odhad rozpočtu celkem - 

Potenciální zdroje 
financování 

Rozpočet města 

 

Připravenost k realizaci Tabulky pro vyplňování jsou zpracovány, připraveny k vyplnění  

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Aktualizace údajů sociálních 
služeb -  - - - - 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.1.1.2 Analýza využitelnosti a obsazenosti služeb 

Vazba na opatření 
A1.1.1 Každoroční aktualizace sítě sociálních služeb včetně plánu 
rozvoje služeb a monitoringu využitelnosti  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Cílem je získat přehled o využitelnosti a obsazenosti služeb. Získané 
údaje slouží jako podklad pro podporu rozvojových záměrů 
sociálních služeb pro Zlínský kraj a jako podklad pro rozdělení 
finančních prostředků určených k financování sociálních služeb 
Sdružením Mikroregionu Rožnovsko. 

Odpovědný subjekt 
Odbor strategického rozvoje a projektů 

Hodnotící komise Sdružení Mikroregionu Rožnovsko 

Odhad rozpočtu celkem - 

Potenciální zdroje 
financování 

Rozpočet města 

Rozpočty měst a obcí Mikroregionu Rožnovsko zapojených do 

společného financování sociálních služeb 

Připravenost k realizaci - 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Analýza využitelnosti a 
obsazenosti služeb - - - - - 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.2.1.1 Každoroční aktualizace zásad a programů podpory 

Vazba na opatření 

A1.2.1 Zapojení obcí do rozhodovacího procesu, každoroční 
vyhodnocení systému financování a spolupráce na financování se 
Zlínským krajem  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Zástupci měst a obcí zapojených do společného financování 
sociálních služeb 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. Informace budou předávány na setkání Sdružení 
Mikroregionu Rožnovsko. 

Odpovědný subjekt Sdružení Mikroregionu Rožnovsko a jeho členové 

Odhad rozpočtu celkem 6 300 tis. – 7 500 tis. Kč 

Potenciální zdroje 
financování 

Rozpočty měst a obcí Mikroregionu Rožnovsko zapojených do 

společného financování sociálních služeb 

Připravenost k realizaci Zapojeno je 8 obcí Mikroregionu Rožnovsko z celkového počtu 9 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Program podpory 6 267        7 431 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.2.1.2 Každoročně je rozvojovým záměrům přidělena priorita 

podle aktuální potřebnosti na území ORP Rožnov pod Radhoštěm 

Vazba na opatření 

A1.2.1 Zapojení obcí do rozhodovacího procesu, každoroční 
vyhodnocení systému financování a spolupráce na financování se 
Zlínským krajem  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

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. Proces probíhá 
průběžně během celého roku. 

Odpovědný subjekt Odbor strategického rozvoje a projektů 

Odhad rozpočtu celkem - 

Potenciální zdroje 
financování Rozpočet města 

Připravenost k realizaci - 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Přidělení priority rozvojovým 
záměrům podle aktuální 
potřebnosti na území - - - - - 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.2.2.1 Sledování vyhlášených dotačních titulů na podporu 

sociálních služeb 

Vazba na opatření 
A1.2.2 Podpora sociálních služeb při využívání dalších zdrojů 
financování  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Dotační tituly na podporu sociálních služeb budou sledovány. 
Informace budou předávány sociálním službám, aby je mohly v co 
největší míře využít. Využity mohou být projekty individuální, 
vyhlášené Místní akční skupinou, z fondů EU nebo z národních 
zdrojů. 

Odpovědný subjekt Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

Odhad rozpočtu celkem - 

Potenciální zdroje 
financování 

- 

Připravenost k realizaci - 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Sledování vyhlášených 
dotačních titulů na podporu 
sociálních služeb - - - - - 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.3.1.1 Podpora komunitního prostoru pro cílovou skupinu senioři 

Vazba na opatření 
A1.3.1 Podporovat dostupné prostředí pro spolkovou a další 
komunitní činnost  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Finanční podpora provozu Senior centra, které je společně 
využíváno   minimálně 3 organizacemi v budově Komerčních domů, 
1. máje 1000. 

Odpovědný subjekt Odbor školství a sportu 

Odhad rozpočtu celkem 400 tis. Kč 

Potenciální zdroje 
financování 

Rozpočet města 

Připravenost k realizaci - 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Podpora komunitního 
prostoru pro cílovou skupinu 
senioři 400 400 400 400 400 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.3.1.2 Podpora komunitního prostoru pro cílovou skupinu rodiny 

s dětmi 

Vazba na opatření 
A1.3.1 Podporovat dostupné prostředí pro spolkovou a další 
komunitní činnost  

Typ aktivity Projekt 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Finanční podpora provozu komunitního prostoru pro cílovou 
skupinu rodiny s dětmi. 

Odpovědný subjekt Odbor strategického rozvoje a projektů 

Odhad rozpočtu celkem - 

Potenciální zdroje 
financování Rozpočet města 

Připravenost k realizaci - 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Podpora komunitního 
prostoru pro cílovou skupinu 
rodiny s dětmi - - - - - 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.3.1.3 Vytvoření komunitního prostoru pro setkávání různých 

cílových skupin 

Vazba na opatření 
A1.3.1 Podporovat dostupné prostředí pro spolkovou a další 
komunitní činnost  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Vytvoření místa pro setkávání dalších cílových skupin z komunity na 
území města Rožnov pod Radhoštěm, pro předávání informací 
členům komunity, pro rozvoj spolupráce mezi jednotlivými cílovými 
skupinami. 

Odpovědný subjekt 
Odbor strategického rozvoje a projektů 

Odbor sociální 

Odhad rozpočtu celkem - 

Potenciální zdroje 
financování Rozpočet města 

Připravenost k realizaci - 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Vytvoření komunitního 
prostoru pro setkávání 
různých cílových skupin 

 
   - 

  
Podpora provozu 
komunitního prostoru pro 
setkávání různých cílových 
skupin        - - 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.3.2.1 Organizace Jarmarku neziskových organizací v sociální 

oblasti 

Vazba na opatření 
A1.3.2 Informovanost veřejnosti o dostupných sociálních službách a 
síťování aktérů  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Prostřednictvím Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti 
budou veřejnosti předávány informace o dostupných sociálních 
službách. Na Setkání poskytovatelů sociálních služeb si 
poskytovatelé sociálních služeb vzájemně vymění své zkušenosti a 
příklady dobré praxe. Bude podporována průběžná 
multidisciplinární spolupráce napříč sociálními službami.  Ocenění 
osobností sociální oblasti přispívá ke zvýšení povědomí o záslužném 
působení osob v sociální oblasti. 

Odpovědný subjekt Odbor strategického rozvoje a projektů 

Odhad rozpočtu celkem 150 tis. Kč 

Potenciální zdroje 
financování 

Rozpočet města 

Připravenost k realizaci 1x za rok 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Jarmark neziskových 
organizací v sociální oblasti 150 150 150 150 150 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.3.2.2 Informace ve Spektru Rožnovska 

Vazba na opatření 
A1.3.2 Informovanost veřejnosti o dostupných sociálních službách a 
síťování aktérů  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Prostřednictvím měsíčního zpravodaje předávat informace o 
sociálních službách občanům města. 

Odpovědný subjekt Odbor strategického rozvoje a projektů 

Odhad rozpočtu celkem - 

Potenciální zdroje 
financování Rozpočet města 

Připravenost k realizaci Minimálně 4x za rok 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Informace ve Spektru 
Rožnovska - - - - - 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.3.2.3 Vydávání informačních letáčků 

Vazba na opatření 
A1.3.2 Informovanost veřejnosti o dostupných sociálních službách a 
síťování aktérů  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Letáčky s informacemi pro veřejnost o dostupných sociálních 
službách. Propagace on-line katalogu sociálních služeb Zlínského 
kraje. 

Odpovědný subjekt Odbor strategického rozvoje a projektů 

Odhad rozpočtu celkem 20 tis. Kč 

Potenciální zdroje 
financování Rozpočet města 

Připravenost k realizaci Minimálně 1x za rok 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Vydávání informačních 
letáčků 20  20 20 20 20 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta aktivity 

Název aktivity 
A1.3.2.4 Zajištění provozu kontaktního místa pro seniory Senior 

point 

Vazba na opatření 
A1.3.2 Informovanost veřejnosti o dostupných sociálních službách a 
síťování aktérů  

Typ aktivity 
 

Popis aktivity  
(cíle, výstupy) 

Město Rožnov pod Radhoštěm provozuje kontaktní místo pro 
seniory Senior point, kde se mohou dozvědět informace pro 
usnadnění a zkvalitnění života. 

Odpovědný subjekt Odbor strategického rozvoje a projektů 

Odhad rozpočtu celkem - 

Potenciální zdroje 
financování Rozpočet města 

Připravenost k realizaci 40x za rok 

Předpokládaný harmonogram a náklady v letech realizace (tis. Kč) 

Položka/rok  2021 2022  2023  2024  2025 

Provoz kontaktního místa pro 
seniory Senior point - - - - - 

            

            

 

Úkoly: 

Nebyly ůlož eny. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Petř Jelí nek 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgř. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@řožnov.cž 

V Rož nove  pod Radhos te m dne 04.12.2020 

mailto:cabova@roznov.cz

