
Zápis z 23. jednání Sociální komise 

konané dne 06.06.2016, 12.00 – 14.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni: předsedkyně: Jarmila Ovčačíková, Bc. Naděžda Gilarová, Petr Jelínek, Mgr. Alena Jungová, 

Jiří Martínek, Bc. Lenka Oravcová DiS., Mgr. Ing. Jiří Růžička 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Bc. Markéta Blinková, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. 

Omluveni: Bc. Markéta Blinková, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS. 

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

 

Jednání Sociální komise zahájila předsedkyně paní Jarmila Ovčačíková. Na programu dnešního 

jednání je: 

1. Připomínkování dílčího výstupu pracovní skupiny donátoři organizované ZK 

2. Model rozdělování prostředků mikroregionem pro rok 2017 

3. Komunitní plán 

4. Dny sociálních služeb 

 

Byla přednesena připomínka Bc. Zlatuše Lušovské, DiS. k výstupu pracovní skupiny Donátoři, a to ke 

straně č. 3, v textu „C. Model jeden správce“, kde je uvedeno „Zástupci obcí jsou v Sociální komisi.“ 

Tuto větu nahradit: „Hodnotitelem žádostí o poskytnutí finanční podpory jsou členové Sociální 

komise zřízené při Radě města Rožnov pod Radhoštěm doplnění dalšími členy (zástupci obcí) 

jmenovanými valnou hromadou mikroregionu.“  Text v předcházející větě  „Administrativu spojená 

s přípravou …“ nahradit textem „Administrativu spojenou s přípravou …“.  

 

Dále proběhla diskuze k modelu rozdělování finančních prostředků mikroregionem, který byl 

v tomto roce realizován poprvé. Členům hodnotící komise byly rozeslány dotazníky k hodnocení 

způsobu rozdělování finančních prostředků mikroregionem. Pro rok 2017 je možné podmínky 

rozdělování finančních prostředků mikroregionem upravit: 

 

1. Využít ukazatele ZK (výpočtové) 

2. Motivační systém (za efektivní hospodaření) 

3. Stanovit ukazatele (po službách, po skupinách služeb) 

4. Nacenění – benchmarking, historie (proporčně vůči ZK, dle očekávání % podílu ÚSC) 

5. Dvoukolové rozdělování 

 

V této záležitosti se sejde pracovní skupina ve složení paní Jarmila Ovčačíková, pan Petr Jelínek,       

Bc. Naděžda Gilarová, Mgr. Eva Urbanová, Ing. Jan Kučera, MSc. Před jednáním pracovní skupiny 



budou připraveny informace o finanční podpoře ze Zlínského kraje a ze Sdružení Mikroregionu 

Rožnovsko u poskytovatelů, kteří v roce 2016 žádali finanční podporu v programu I.  

 

Textová část komunitního plánu je téměř připravena. Poskytovatelům sociálních služeb budou 

rozeslány tabulky k vyplnění údajů, které budou zahrnuty do komunitního plánu. Komunitní plán by 

měl doplňovat strategický plán Města Rožnov pod Radhoštěm. 

 

V měsíci říjnu 2016 plánuje Město Rožnov pod Radhoštěm uskutečnit „Dny sociální služeb“, přičemž 

dne 05.10.2016 proběhne „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti“.  Vítaná je každá 

aktivita, která by připravovanou akci vhodně doplnila.  

 

Bc. Hana Pavlíčková z pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM vznesla připomínku 

k analýze SWOT pro tvorbu strategického plánu města Rožnov pod Radhoštěm, kde ve slabých 

stránkách je uvedeno „Nedostatečná spolupráce s úřadem práce“. Členové Sociální komise vzali 

připomínku Bc. Hany Pavlíčkové na vědomí. 

 

Úkoly:  

1. U poskytovatelů, kteří v roce 2016 žádali finanční podporu v programu I. zjistit finanční 

podporu ze Zlínského kraje. 

  

Ověřovatelé dnešního zápisu:  

Jarmila Ovčačíková, Petr Jelínek  

 

Termín příštího jednání:  

Nebyl stanoven 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 07.06.2016 

mailto:cabova.soc@roznov.cz�

