
Zápis z 26. jednání Sociální komise 

konané dne 31.05.2022, 9.00-10.30 hodin 

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

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

Bc. Zlatus ě Lus ovska , DiS., Ing. Alěna Vas ku ,  

tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

Nepřítomni: Bc. Markě ta Blinkova , Mgr. Lěnka Oravcova , DiS. Jarmila Ovc ac í kova ,  

Bc. Hana Sulovska  

Omluveni: Bc. Markě ta Blinkova , Mgr. Lěnka Oravcova , DiS. Jarmila Ovc ac í kova ,  

Bc. Hana Sulovska  

Hosté přítomni: Ing. Jir í  Pavlica 

Hosté on-line: Ing. Eva Buchalova  

 

Sociální komise byla Odborem správy majetku požádána o vyjádření k žádosti Elimu Vsetín o 

prodloužení nájmu části budovy na ulici Čechova č. 1027, Rožnov pod Radhoštěm pro provozování 

sociálních služeb Noclehárna Rožnov a Denní centrum Rožnov. Tato smlouva byla uzavřena na dobu 

určitou, a to od 01.01.2017 do 31.12.2022. Elim Vsetín počítá s provozováním sociálních služeb i 

v dalších letech.  

 

Uvedené sociální služby jsou určeny mužům a ženám od 18 let, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou 

a žijí nebo přespávají na ulici nebo v jiných provizorních podmínkách. Noclehárna Rožnov je určena 

osobám bez přístřeší, které mají možnost zde přenocovat, provést osobní hygienu a také řešit svou 

nepříznivou situaci. K dispozici je 11 lůžek pro muže a 3 lůžka pro ženy. Provozní doba je od pondělí 

do neděle, vždy od 19.00 do 7.00 hodin, úhrada za nocleh je 30 Kč. Denní centrum Rožnov je 

nízkoprahové denní centrum, které poskytuje lidem bez přístřeší zázemí, kde mohou důstojným 

způsobem naplňovat své základní životní potřeby. Mohou zde provést hygienu, vyprat si, připravit si 

jídlo nebo využít pomoc při vyřízení dokladů a dávek. Provozní doba je od pondělí do pátku (mimo 

svátky), vždy od 8.30 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, denní centrum je možné využít 

bezplatně. 

 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje nájemní smlouvu Elimu Vsetín pro provozování Noclehárny 

Rožnov a Denního centra Rožnov prodloužit. 

Hlasování: pro: 4, proti: 0, zdrželo se: 1. 



Sociální komisě vžala na vědomí informaci sociální služby Kamarád Rožnov o nutnosti doložení 

deklarované finanční podpory ORP Rožnova pod Radhoštěm na Odbor sociálních věcí Krajského 

úřadu Zlínského kraje k rozvojovému záměru na navýšení o 0,50 úvazku pracovníků v přímé péči, 

který je uveden v rámci Zásobníku pro rok 2023 jako Podmínečné rozvojové opatření 2023, a který 

byl Krajským úřadem Zlínského kraje navržen k podpoře pro rok 2023. Jeho realizace je závislá na 

získání deklarace finančních prostředků veřejných zadavatelů a tím naplnění principů zařazení 

nových kapacit do sítí Zlínského kraje dle kapitoly 8.3 Tvorba sítě a předpoklady změn v sítích, 

schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023-2025.  

 

 

V průběhu měsíce června 2022 budou osloveni poskytovatelé sociálních služeb zařazených do 

Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2022+ 

s žádostí o zaslání rozvojových záměrů na rok 2024, aktualizace údajů o sociální službě a počtu 

žadatelů evidovaných v pořadníku k 30.06.2022. 

 

Úkoly: 

Něbyly ulož 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 10.06.2022 

mailto:cabova@roznov.cz

