
Zápis z 11. jednání Sociální komise  
konané dne 25.08.2015, 15.00 – 17.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

Přítomni:předseda: Petr Jelínek,Bc. Markéta Blinková, Bc. Zlatuše Lušovská, DiS., MVDr. Jana  

Malcová, Bc. Klára Maňáková, Jarmila Ovčačíková, 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:Ing. Rudolf Konečný,Bc. Lenka Oravcová, DiS., Bc. Hana Sulovská 

Omluveni: Ing. Rudolf Konečný, Bc. Lenka Oravcová, DiS., Bc. Hana Sulovská 

Hosté: Mgr. Alena Jungová, Alena Slováková, DiS., Bc. Blanka Vašková 

 

Jednání Sociální komise zahájil předseda pan Jelínek. Přítomným sdělil, že Bc. Hana Sulovská se 

z dnešního jednání omlouvá a zároveň rezignuje na všechny funkce. Rezignace byla členy 

Sociální komise přijata. 

 

Ředitelka Iskérky Mgr. Alena Jbaili požádala o přítomnost ekonomky Iskérky Mgr. Aleny Jungové 

na jednání Sociální komise. Paní Jungová byla seznámena s grantovým systémem Města Rožnov 

p. R. 

 

O účast na jednání Sociální komise požádala paní Alena Slováková, DiS. a Bc. Vlasta Vašková, 

pracovnice terapeutické komunity Renarkon.Představily svůj záměr zřídit Poradnu pro 

závislosti v Rožnově p. R. Jde o zřízení zcela nové sociální služby – nejde o pobočku Renarkon, o. 

p. s.Posláním Poradny by mělo být poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro 

osoby závislé na nealkoholových drogách, alkoholu nebo drogami a alkoholem ohrožené a jejich 

rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby. Poradna by měla nabízet komplexní služby 

mladistvým i dospělým. Paní Slovákové a paní Vaškové bylo doporučeno, aby se zúčastnily 

pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, kde by svůj záměr přednesly. 

 

Paní Ovčačíková vznesla  tyto požadavky: 

1) Členy Sociální komise seznámit s programem jednání předem. 

2) Písemné materiály zasílat v časovém předstihu. 

3) Účast hostů nahlásit členům Sociální komise předem. 

4) Stanovit ověřovatele každého zápisu. 

5) Zápisy z jednání Sociální komise zasílat členům e-mailem. 



S těmito požadavky souhlasili i ostatní členové Sociální komise. 

 

Předmětem dalšího jednání byl připravovaný jarmark neziskových organizací v sociální oblasti, 

který proběhne v Rožnově p. R. 23.09.2015. Členové Sociální komise podporují myšlenku Města 

Rožnov p. R. uspořádat jarmark neziskových organizací v sociální oblasti. Informovanost členů 

Sociální komise o této akci však považují za velmi špatnou. Členové Sociální komise by se do 

přípravy této akce rádi zapojili. Členové Sociální komise se shodli na tom, že  v navrženém 

programu je malý prostor pro prezentaci sociálních služeb.  

 

Úkoly: 

1) Vyzvat členy Sociální komise, aby do příštího jednání Sociální komise prostudovali 

Zásady jednání pracovní skupiny a Zásady jednání řídící komise.  

2) Oslovit členy Sociální komise, aby zaslali návrh anketních otázek – maximálně 5 na 

anketní lístky, prostřednictvím kterých budou zjišťovány potřeby sociálních služeb 

občanů v rámci jarmarku sociálních služeb dne 23.09.2015. 

3) Požádat na KÚ ve Zlíně o bližší informace v souvislosti s podáváním rozvojových plánů 

pro další období. 

 

Ověřovateli dnešního zápisu byli ustanoveni Bc. Klára Maňáková a Jarmila Ovčačíková. 

 

Další  termín jednání  Sociální komise  byl stanoven na úterý 01.09.2015 v 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 26.08.2015 

mailto:cabova.soc@roznov.cz

