
Zápis z 31. jednání Sociální komise 

konané dne 08.12.2017, 11.00 – 12.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předsedkyně: Jarmila Ovčačíková, Bc. Markéta Blinková, Petr Jelínek,  

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Jiří Martinek, Bc. Lenka Oravcová, DiS., Bc. Hana Sulovská,  

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Naděžda Gilarová, Mgr. Miroslav Ildža,  

Omluveni: Bc. Naděžda Gilarová, Mgr. Miroslav Ildža,  

Hosté: Mgr. Eva Urbanová, Ing. Jan Kučera, MSc., Petra Drábková 

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně Sociální komise paní Jarmila Ovčačíková. Uvedla, že 

Rada města požádala Sociální komisi o stanovisko k žádosti o poskytnutí individuální dotace 

mateřskému centru Mamila. Členům Sociální komise představila mateřské centrum Mamila paní 

Petra Drábková. Mateřské centrum Mamila nabízí rodinám s malými dětmi, rodičům v očekávání i 

prarodičům zázemí, kde mohou společně strávit čas vyplněný aktivitami, komunikovat s jinými 

rodinami a účastnit se tvořivých, hudebních nebo vzdělávacích programů. Mateřské centrum Mamila 

působilo v pronajatých prostorách ZŠ 5. května. Vzhledem k ukončení nájmu byla služba přesunuta 

do rodinného domu na ulici 1. máje 995. Mateřské centrum Mamila žádá o finanční dotaci na 

rekonstrukci a vybavení nových prostor rodinného centra. 

 

id. č. subjekt Název 
celkové 

náklady 
požadavek  

2 Mamila, z.s. 
Rekonstrukce a vybavení 

nových prostor RC 
 84 500           45 000     

  

Usnesení: 

Sociální komise doporučuje Radě města žádost o individuální dotaci mateřského centra 

Mamila podpořit v požadované výši. 

Hlasování: ano – 7, ne – 0, zdrželi se – 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Sociální komise posoudila rozvojové záměry pro rok 2018 podané v rámci mimořádné výzvy 

Krajského úřadu Zlínského kraje. Rozvojové záměry pro rok 2018 budou sociální služby financovat 

z vlastních zdrojů. Předkladatelem rozvojových záměrů v ORP Rožnov pod Radhoštěm je Domov 

Jitka, Jasenická 1362, 755 01 Vsetín. 

 

 

 



Domov Jitka - odlehčovací služba (7917426)  

Rozvojový záměr: transformace sociální služby na jiný druh sociální služby 

Služba je zařazena v Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod 

Radhoštěm 2017 – 2020 s označením B.1.8.  

 

Domov Jitka - týdenní stacionář (7134850)  

Rozvojový záměr: transformace sociální služby na jiný druh sociální služby 

Služba není zařazena v Komunitním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod 

Radhoštěm 2017 – 2020. 

 

Usnesení: 

Sociální komise považuje transformaci odlehčovací služby i týdenního stacionáře za 

potřebnou.  

Hlasování: ano – 7, ne – 0, zdrželi se – 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Jednání pracovních skupin ORP v souvislosti s rozvojovými záměry podanými v rámci mimořádné 

výzvy se uskuteční 15.12.2017 ve Zlíně.   

 

Pan Petr Jelínek informoval členy Sociální komise o nedostatečných kapacitách v chráněném bydlení.  

 

Bc. Lenka Oravcová, DiS. informovala členy Sociální komise o vzniku svépomocné skupiny pro 

rodiny s dětmi s autismem, kterou Poradna Rožnov provozuje ve spolupráci s Centrem Áčko. 

Poradna Rožnov poskytuje poradenství určené lidem, kteří experimentují s návykovými látkami, 

problémovým uživatelům návykových látek, závislým, kteří nejsou motivováni k abstinenci. Cílovou 

skupinou jsou jednotlivci od 16 let, rodiče, partneři. Pro tuto cílovou skupinu se plánuje také vznik 

podpůrné skupiny. 

  

Bc. Markéta Blinková informovala členy Sociální komise o připravované spolupráci Stromu života a 

Domova pro seniory, kde v měsíci prosinci proběhne beseda o sdílené péči. Klientům domova pro 

seniory by mělo být umožněno strávit poslední chvíle svého života ve známém prostředí.  

 

Úkoly:  

Nebyly uloženy. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., Bc. Lenka Oravcová, DiS. 

 

Termín příštího jednání: 



Úterý 23.01.2018, 8.30 hodin, Městský úřad, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p. R., malá zasedací 

místnost 

  

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 13. 12. 2017 

mailto:cabova@roznov.cz

