
Zápis ze 9. jednání Sociální komise 

konané dne 11.12.2019, 9.30 – 12.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Marta Bártková, Mgr. Miroslav Ildža, Bc. Zlatuše Lušovská, 

DiS., Mgr. Lenka Oravcová, DiS., , Jarmila Ovčačíková, Bc. Hana Sulovská,  

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Markéta Blinková, Jiří Martinek 

Omluveni: Bc. Markéta Blinková, Jiří Martinek 

Hosté: Ing. Jan Kučera, MSc. 

 

Cílem dnešního jednání je posouzení rozvojových záměrů sociálních služeb podaných pro 

rok 2021. Ke stanovisku obce přihlíží Zlínský kraj při zařazování rozvojových záměrů do 

Sítě poskytovatelů sociálních služeb Zlínského kraje. Zařazení do Sítě poskytovatelů 

sociálních služeb Zlínského kraje ovlivňuje finanční podporu sociální služby. V ORP Rožnov 

pod Radhoštěm bylo pro rok 2021 podáno 14 rozvojových záměrů sociálních služeb. 

Všechny rozvojové záměry byly členům Sociální komise rozeslány před jednáním Sociální 

komise k prostudování. Jednotlivé rozvojové záměry Sociální komise posoudila a přijala 

usnesení. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 1: 

Za sklem, Vizovice (6095226, RZ_2021 913) - sociální rehabilitace pro osoby s PAS 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Zajištění komplexní podpory uživatelů. Navýšení počtu pracovníků v přímé péči o 1,41 

úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ne. Služba není zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020. 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov pod Radhoštěm obtížně dostupná. Sociální komise 

doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 



Předkladatel rozvojového záměru č. 2: 

Elim Vsetín (2514201, RZ_2021 767) - denní centrum 

Typ rozvojového záměru:  

B - RZ nenasedá na priorizaci a nereaguje na opatření, ale vysílá potřebu 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření dostupnosti služby Denního centra o víkendech a státních svátcích. Navýšení 

počtu pracovníků v přímé péči o 0,50 úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ano. Služba je zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 s označením D.1.1. 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov potřebná. Sociální komise doporučuje rozvojový 

záměr podpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 3: 

VČELKA senior care, Beroun (7382079, RZ_2021 914) - osobní asistence 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření kapacity sociální služby. Navýšení počtu pracovníků v přímé péči o 5,25 úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ne. Služba není zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020. 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov pod Radhoštěm obtížně dostupná. Sociální komise 

doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



Předkladatel rozvojového záměru č. 4: 

Kamarád Rožnov (7986987, RZ_2021 919) 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření odborné sociální práce s klientem. Navýšení počtu pracovníků v přímé péči o 0,50 

úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ano. Služba je zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 s označením B.1.13. 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov potřebná. Sociální komise doporučuje rozvojový 

záměr podpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 5: 

Auxilium – raná péče, Vsetín (7488093, RZ_2021 818) 

Typ rozvojového záměru:  

B - RZ nenasedá na priorizaci a nereaguje na opatření, ale vysílá potřebu 

Rozvojový záměr: 

Poskytnutí adekvátní podpory rodinám. Navýšení počtu pracovníků v přímé péči o 1,00 

úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ano. Služba je zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 s označením B.1.2. 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov potřebná. Sociální komise doporučuje rozvojový 

záměr podpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



Předkladatel rozvojového záměru č. 6: 

Auxilium – raná péče, Vsetín (7488093, RZ_2021 762) 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Poskytnutí adekvátní podpory rodinám. Navýšení počtu pracovníků v přímé péči o 1,00 

úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ano. Služba je zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 s označením B.1.2. 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov potřebná. Sociální komise doporučuje 

rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 7: 

Centrum Áčko, Valašské Meziříčí (2614238, RZ_2021 958) – terénní odlehčovací 

služba 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Snížení počtu pracovníků v přímé péči o 1,00 úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ano. Služba je zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a 

souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 s označením B.1.20. 

Usnesení: 

Službu považujeme za potřebnou. Sociální komise doporučuje rozvojový záměr 

podpořit. 

Hlasování: pro: 5, proti: 1, zdrželo se: 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

  



Předkladatel rozvojového záměru č. 8: 

Iskérka, Rožnov pod Radhoštěm (9262988, RZ_2021 906) – sociální rehabilitace 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření kapacity sociální služby, místa poskytování sociální služby. Navýšení počtu 

pracovníků v přímé péči o 1,00 úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ano. Služba je zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a 

souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 s označením B.1.12. 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov potřebná. Sociální komise doporučuje 

rozvojový záměr podpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 
 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 9: 

Centrum Áčko, Valašské Meziříčí (9492545, RZ_2021 956) – odborné sociální 

poradenství 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Snížení kapacity sociální služby. Snížení pracovníků v přímé péči o 0,30 úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ano. Služba je zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 s označením B.1.22. 

Usnesení: 

Službu považujeme za potřebnou. Sociální komise doporučuje rozvojový záměr 

podpořit. 

Hlasování: pro: 4, proti: 1, zdrželo se: 2. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

 

  



Předkladatel rozvojového záměru č. 10: 

Tyfloservis, Praha (7545861, RZ_2021 961) – sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým 

postižením 

Typ rozvojového záměru:  

B - RZ nenasedá na priorizaci a nereaguje na opatření, ale vysílá potřebu 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření kapacity sociální služby. Navýšení pracovníků v přímé péči o 0,50 úvazku a 

v nepřímé péči o 0,25 úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ne. Služba není zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020. 

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 11: 

VČELKA senior care – pečovatelská služba, Beroun (3183436, RZ_2021 836) 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření kapacity sociální služby. Navýšení pracovníků v přímé péči o 4,20 úvazku. 

 Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ne. Služba není zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020. 
 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov pod Radhoštěm obtížně dostupná. Sociální 

komise doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 



Předkladatel rozvojového záměru č. 12: 

Za sklem, Vizovice (7560110, RZ_2021 908) SAS pro osoby s poruchou PAS 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření kapacity sociální služby. Navýšení pracovníků v přímé péči o  3,16 úvazku. 

 Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ano. Služba je zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 s označením B.1.19. 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov pod Radhoštěm obtížně dostupná. Sociální 

komise doporučuje rozvojový záměr nepodpořit. 

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Předkladatel rozvojového záměru č. 13: 

NADĚJE, Otrokovice a Vsetín (-, RZ_2021 798) 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Zřízení nové sociální služby denní stacionář pro dospělé lidi s poruchou autistického 

spektra. Personální zajištění: pracovníci v přímé péči 7,00 úvazku, pracovníci v nepřímé 

péči 1,94 úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ano. Služba je zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 - 2020 s označením B.1.25. 

Usnesení: 

Služba je pro klienty z ORP Rožnov potřebná. Sociální komise doporučuje rozvojový 

záměr podpořit. 

Hlasování: pro: 4, proti: 1, zdrželo se: 2. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

 



Předkladatel rozvojového záměru č. 14: 

Dětské centrum Zlín (9160187, RZ_2021 707) - krizová pomoc 

Typ rozvojového záměru:  

A - RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření 

Rozvojový záměr: 

Rozšíření cílové skupiny sociální služby z dětí a rodin na osoby starší 18 let (senioři, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením). Navýšení úvazku 

v přímé péči o 1,30 úvazku a v nepřímé péči o 0,30 úvazku. 

Soulad s komunitním plánem ORP a komentář k souladu: 

Ne. Služba není zařazena v aktuálním Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících 

služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020. 

Usnesení: 

Z důvodu nedostatku informací Sociální komise nepřijala k rozvojovému záměru 

stanovisko.  

Hlasování: pro: 6, proti: 1, zdrželo se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

V roce 2020 by měl být vytvořen nový Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb. 

V současné době není vytvořen manažerský tým a pracovní skupiny komunitního 

plánování. Sociální komise = Komise komunitního plánování doporučuje vytvořit pracovní 

skupiny z odborníků v sociální oblasti a veřejnosti. V rámci působení pracovních skupin 

Sociální komise doporučuje propojit informace ze strategických dokumentů města 

s výstupy z veřejného fóra.   

 

Úkoly:  

Nebyly uloženy 

  

Ověřovatelé zápisu: 

Petr Jelínek 

 

Termín příštího jednání: 

Středa 22.01.2020 v 8.00 hodin, MěÚ Rožnov p. R., Masarykovo náměstí 128, malá zasedací 

místnost 

 



Mgr. Hana Cábová 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 19.12.2019 
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