
Zápis z 12. jednání Sociální komise  
konané dne 01.09.2015, 14.00 – 16.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

Přítomni:předseda: Petr Jelínek,Bc. Markéta Blinková,Ing. Rudolf Konečný, 

Bc. Klára Maňáková,Bc. Lenka Oravcová, Jarmila Ovčačíková 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.,MVDr. Jana Malcová 

Omluveni: Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.,MVDr. Jana Malcová  

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

 

Jednání Sociální komise zahájil předseda pan Petr Jelínek. Uvedl, že na 2. jednání pracovní 

skupiny OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM  byl vedoucím této pracovní skupiny nově 

zvolen Ing. Jiří Růžička.  Členové Sociální komise navrhují, aby Ing. Jiří Růžička byl jmenován 

členem Sociální komise.  

 

Ing. Jan Kučera, MSc. podrobně informoval členy Sociální komise o připravovaném jarmarku  

neziskových organizací v sociální oblasti. Připomněl, že hlavním cílem této akce je zviditelnění a 

prezentace aktivit neziskových organizací působících v sociální oblasti široké veřejnosti i 

místním firmám. Uvedl, že se jedná o 1. ročník – pilotní projekt, který by měl ukázat, zda o 

takovou akci budou mít občané zájem. Vyslechl připomínky a náměty členů Sociální komise. 

Některé náměty bude možno realizovat ještě v letošním roce, další mohou být využity v dalších 

ročnících. V letošním roce přislíbilo účast  cca 20 organizací působících v sociální oblasti. 

 

Dále Ing. Jan Kučera, MSc. hovořil o jednání se starosty okolních obcí ohledně financování 

sociálních služeb. Jelikož jednání s některými zástupci obcí ještě pokračují, bude členy komise 

průběžně informovat. 

 

Na dnešním jednání Sociální komise měly být projednány připomínky k Zásadám jednání 

pracovní skupiny a k Zásadám jednání řídící komise. Vzhledem k nepřítomnosti některých členů 

komise, budou Zásady projednány, za přítomnosti místostarosty, na příštím jednání Sociální 

komise. 

 



Před jednáním Sociální komise zaslali členové návrhy otázek na připravovanou anketu. Anketní 

lístky budou rozdávány návštěvníkům jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti. Ze 

zaslaných otázek byly na anketní lístky vybrány tyto otázky: 

 

1. Využíváte sociální služby? 

a. ano 

b. ne 

 

2. Pokud budete potřebovat sociální službu, víte, na koho se obrátíte s žádostí o pomoc?  

Uveďte: 
 

3. Máte dostatek informací o sociálních službách, které můžete v Rožnově a regionu využít? 

a. ano 

b. ne 

c. nevím 

 

4. V Rožnově postrádám sociální službu pro: 

a. rodiny s dětmi 

b. osoby se zdravotním postižením 

c. seniory 

d. osoby ohrožené sociálním vyloučením 

e. ostatní – uveďte:  

 

Členové Sociální komise se shodli na tom, že anketní lístky budou k dispozici na stáncích, kde 

bude probíhat prezentace neziskových organizací. 

Úkoly: 

1) Informovat Ing. Jana Kučeru, MSc., že dobrovolníci na distribuci anketních lístků 

nebudou potřeba. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu byli ustanoveni Bc. Markéta Blinková a Ing. Rudolf Konečný. 

 

Další  termín jednání  Sociální komise  byl stanoven na pondělí 21.09.2015 ve 14.00 hodin v malé 

zasedací místnosti v hlavní budově MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail:cabova.soc@roznov.cz 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 02.09.2015 
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