
Zápis z 13. jednání Sociální komise 

konané dne 09.06.2020, 9.00 – 11.30 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., Mgr. Lěnka Oravcova , DiS., Ing. Alěna Vas ku , 

tajěmní k: Mgr. Hana Ca bova  

Nepřítomni: Bc. Markě ta Blinkova , Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska  

Omluveni: Bc. Markě ta Blinkova , Jarmila Ovc ac í kova , Bc. Hana Sulovska  

Hosté: Ing. Jan Kuc ěra, MSc. 

 

Pr ědsěda komisě Pětr Jělí něk informoval c lěny o žmě ně  vě slož ění  Socia lní  komisě. Úsněsění m 

c . 933/44 pr ijala Rada mě sta Rož nov pod Radhos tě m rěžignaci Jir í ho Martinka na funkci c lěna 

Socia lní  komisě kě dni 19. 2. 2020 a s u c inností  od 22. 2. 2020 žvolila do funkcě c lěna Socia lní  

komisě Ing. Alěnu Vas ku . 

 

Pr ědmě těm jědna ní  Socia lní  komisě jě doplně ní  SWOT analy žy ž komunitní ho pla nu a vytvor ění  

SWOT analy žy pro socia lní  oblast, ktěra  budě souc a stí  nově ho stratěgickě ho pla nu. C lěnu m 

Socia lní  komisě byla sta vají cí  SWOT analy ža žasla na kě žpracova ní  prostr ědnictví m 

ělěktronickě ho dotažní ku. Pro kaž dou cí lovou skupinu pro jědnotlivě  oblasti SWOT analy žy 

c lěnově  Socia lní  komisě mohli vybrat 2 – 4 polož ky, ktěrě  považ ovali ža nějdu lěž itě js í .  Polož ky 

byly sěr ažěny podlě pr idě lěně ho poc tu bodu . Na slědně  byla vytvor ěna SWOT analy ža socia lní  

oblasti pro Stratěgicky  pla n. 

 

SILNÉ  STRA NKY 

- grantovy  systě m Sdruž ění  Mikrorěgion Rož novsko, aktivní  rolě mě sta pr i žapojění  okolní ch    

   obcí  do financova ní  socia lní ch služ ěb 

- požitivní  dopad „Jarmarku něžiskovy ch organižací  v socia lní  oblasti“ a „Sětka ní   

   poskytovatělu  socia lní ch služ ěb“ 

- spolupra cě měži organižacěmi a služ bami, dostatěc na  informovanost socia lní ch služ ěb  

- probí hají cí  procěs komunitní ho pla nova ní , žapojění  poskytovatělu  socia lní ch služ ěb do  

   procěsu, podpora procěsu žě strany mě sta 

- mož nost využ ití  kvalitně  fungují cí ch sta vají cí ch socia lní ch služ ěb  

- schva lěna  Koncěpcě rožvojě bydlění  mě sta Rož nova pod Radhos tě m 2018–2028 



- nabí dka ní žkoprahovy ch volnoc asovy ch aktivit pro dě ti a mla děž  

- žlěps ění  vní ma ní  ždravotně  postiž ěny ch žě strany věr ějnosti 

- vělka  nabí dka volnoc asovy ch aktivit pro aktivní  sěniory a vhodně  prostory pro jějich aktivity 

- fungují cí  těrě nní  socia lní  a ostatní  služ by pro osoby ohrož ěně  socia lní m vylouc ění m  

- ěxistěncě Děnní ho cěntra a Noclěha rny Rož nov pro osoby ohrož ěně  socia lní m vylouc ění m 

 

SLABÉ  STRA NKY 

- absěncě akutní  a križově  pě c ě, nědostatěc na  multidisciplina rní  spolupra cě (žějmě na  

  prova žanost ždravotní ch a socia lní ch služ ěb) 

- absěncě dě tskě ho psychiatra, nědostatěc na  kapacita rodinně  psychotěrapiě 

- nědostatěc na  kapacita psychiatru , psychologu  a psychotěrapěutu  pro dospě lě  

- nědostatěc na  kapacita odborny ch lě kar u  s odpoví dají cí m pr í stupěm k osoba m sě ždravotní m  

  postiž ění m 

- nědostatěc na  kapacita ambulantní ch a těrě nní ch služ ěb pro sěniory 

- nědostatěc na  kapacita a nabí dka socia lní ch služ ěb pro lidi s poruchou autistickě ho spěktra  

  (PAS), s tě ž ky m měnta lní m postiž ění m (TMP) a s kombinovany m postiž ění m 

- nědostatěc na  nabí dka pracovní ch mí st pro osoby sě ždravotní m postiž ění m žě strany  

   žamě stnavatělu  

- nědostatěk vhodně ho bydlění  pro sěniory (chybí  du m s pěc ovatělskou služ bou) 

- nědostatěk pobytovy ch kapacit pro mobilní  osoby s děměncí  (domov sě žvla s tní m rěž iměm) 

- nědostatěk dostupně ho bydlění  (socia lní  byty) pro osoby ohrož ěně  socia lní m vylouc ění m  

  (problě m s ubytova ní m osob vracějí cí ch sě ž psychiatricky ch němocnic  a „problě movy ch“  

  osob, ktěrě  odmí tají  na ubytovna ch, absěncě chra ně ně ho bydlění ) 

- chybě jí cí  mí sta v ažylově m domě  a križova  lu ž ka pro rodic ě s dě tmi 

 

PR I LÉZ ITOSTI 

- aktivní  pr í stup mě sta, ža jěm o spolupra ci vs ěch žu c astně ny ch (komunitní  pla nova ní ) 

- využ ití  financ ní ch prostr ědku  ž ěvropsky ch fondu , sta tu a jiny ch 

- rožvoj socia lní ho podnika ní  

-  pravidělně  žvěr ějn ova ní  informací  o socia lní ch suž ba ch v tisku (Spěktrum, žpravodajě obcí ,  

   Okno do krajě) 

- žapojění  do probí hají cí  rěformy psychiatrickě  pě c ě a rěaližacě opatr ění  vc ětně  pr ěsahu měži  

  cí lovy mi skupinami 



- žava dě ní  mětody sdí lěně ho rodic ovství  – multidisciplina rní  spolupra cě OSPOD, soud, socia lní   

  služ by 

- podpora dě tí  žě socia lně  slaby ch a žněvy hodně ny ch rodin pr i dals í m vždě la va ní  

- vžnik podporovaně ho bydlění  a na važny ch doprova žějí cí ch služ ěb pro mladě  dospě lě  (po  

  dosaž ění  žlětilosti – ohrož ěně  socia lní  skupiny, odchod ž pě stounskě  pě c ě, ž dě tskě ho  

  domova) 

- žr í žění  dostupně ho bydlění  pro osoby socia lně  vylouc ěně  (byty, ubytovny, ažylově  bydlění ) 

- vžnik novy ch kapacit pro osoby s děměncí  a kumulovany mi problě my (ža vislosti,  

  žadluž ěnost, běž pr í str ěs í ) 

- multidisciplina rní  spolupra cě socia lní ch, ždravotní ch a jiny ch služ ěb pro ždravotně  postiž ěně  

- rožvoj těrě nní ch socia lní ch a ždravotní ch služ ěb (v pr irožěně m prostr ědí  ždravotně   

  postiž ěně ho kliěnta) 

- žvy s ění  dostupnosti a kapacit těrě nní ch socia lní ch a ždravotní ch služ ěb pro sěniory 

- informovanost a poraděnství  pro pěc ují cí  osoby  

 

HROZBY 

- nědostatěk kvalifikovany ch pracovní ku , fluktuacě a odchod žkus ěny ch žamě stnancu   

  (ovlivn ujě spolupra ci s kliěnty) 

- žmě ny v lěgislativě  (ža kon o socia lní ch služ ba ch) 

- politicka  něstabilita 

- systě m financova ní  socia lní ch služ ěb sta těm (nějistota vě vy s i dotací , chybí  garancě  

  ví cělětě ho financova ní ) 

- nědostatěc na  prěvěncě a chybě jí cí  asěrtivní  komunitní  pě c ě (osoby nědiagnostikovaně ,  

  odmí tají cí  pě c i) 

- osamocění , ižolacě, anonymita  

- na ru st socia lně -patologicky ch jěvu  u dě tí  a mladistvy ch (napr . s ikana, kyběrs ikana) 

- pobyt sěnioru  na oddě lění  na slědně  pě c ě, nědu stojně  umí ra ní  mimo doma cí  prostr ědí  

- nědostatěc ně  nastavění  kapacit socia lní ch služ ěb 

- něochota cí lově  skupiny – osob ohrož ěny ch socia lní m vylouc ění m spolupracovat  

  s institucěmi 

- vžnik, rožs í r ění  ěpiděmiě oněmocně ní , sta rnutí , žhors ova ní  ždravotní ho stavu osob běž  

  domova 

- na ru st lidí  běž domova 

- na ru st kriminality, socia lně -patologicky ch jěvu  



Pr ědsěda komisě Pětr Jělí něk pr ědlož il c lěnu m Socia lní  komisě vy voj dotací  poskytnuty ch 

socia lní m služ ba m prostr ědnictví m Sdruž ění m Mikrorěgionu Rož novsko. Objěm financ ní ch 

prostr ědku  vě Sdruž ění  Mikrorěgionu Rož novsko na socia lní  služ by byl na roky 2020 a 2021 

navy s ěn. Na klady socia lní ch služ ěb sě vs ak žvys ují , pr iby va  socia lní ch služ ěb, ktěrě  o dotacě 

ž a dají , což  žpu sobujě, ž ě sě dotacě rožmě ln ují  a sniž ují . 

  

Úkoly:  

Něbyly ulož ěny. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Pětr Jělí něk 

 

Termín příštího jednání: 

Něbyl stanověn. 

 

Mgr. Hana Cábová 

É-mail: hana.cabova@rožnov.cž 

V Rož nově  pod Radhos tě m dně 19.06.2020 

 

 

mailto:cabova@roznov.cz

