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A) Společné financování sociálních služeb



Většinu podpory financoval 
Rožnov (ORP)

Málo prostředků do 
sociální oblasti ze strany 
města a obcí

Města a obce nezřizují 
sociální služby – vše 
NNO a příspěvkové 
organizace kraje

Obce nemají administrativní 
a právní aparát na řešení 
sociální oblasti



Mikroregion 
Rožnovsko

Dolní Bečva
Horní 
Bečva

Prostřední 
Bečva

Hutisko-
Solanec

Vidče

Rožnov pod 
Radhoštěm

Valašská 
Bystřice

Jedna částka

Poskytovatel sociální 
služby



Obce pošlou 
prostředky

MRR vyhlásí 
výzvu

Poskytovatelé 
pošlou žádosti

Kontrola žádostí 
MRR

Hodnocení 
žádostí 

odbornou komisí

Schválení Valnou 
hromadou MRR



Jedna žádost -
jedna smlouva

Poskytovatelé sociálních 
služeb

Obce

Rožnov

Donátoři



Zdroje financování sociálních služeb

Stát 

ÚSC Klienti Donátoři

% výkonu 
Rožnovsko

% výkonu 
ostatní



Specifika Rožnovska pro tento systém

 Nezřizujeme sociální služby -> platíme za služby pro naše 
občany (ne na našem území)

 Mikroregion = území ORP

 Malý počet obcí – snazší domluva

 Zkušení a odvážní starostové obcí – ochota jít do nového 
systému



B) Psí útulek Rožnovsko



Společný problém všech 
obcí – zatoulané zvíře –
odchyt a umístění

Dosluhující psí útulek, 
nesplňující normy

Zájem podpořit 
společenskou 
odpovědnost a sociální 
podnikání

Předpokládané náklady na 
útulek k 10 mil. Kč



Mikroregion 
Rožnovsko

Dolní Bečva Vigantice

Horní 
Bečva

Prostřední 
BečvaHutisko-

Solanec

Vidče

Rožnov pod 
Radhoštěm

Valašská 
Bystřice

Založení společnosti

Psí útulek Rožnovsko    
s. r. o.



Financování projektu a jeho startu

Zdroje na investici a rozjezd

4 836 000 Kč Obce mikroregionu (z toho 4 500 000 Kč Rožnov)

4 165 000 Kč dotace IROP – sociální podnikání

Náklady na útulek 

7 050 000 Kč výstavba

1 951 000 Kč vybavení, začátek provozu, finanční rezerva



www.psiutulekroznovsko.cz

http://www.psiutulekroznovsko.cz/


C) Zapojení občanů



Zapojení občanů

Veřejné fórum

Zveřejněné 
podklady na ZM, 

online přenos 
jednání i záznam  

Interpelace vedení 
města a úřadu

Lepší místo Místní ankety 

Poradní orgány 
rady – nominace i 

od veřejnosti

Veřejná 
projednání s 

občany

Sběr drobných 
námětů

Průzkum kvality 
života



D) Cestovní ruch



Spolupráce subjektů



Město, obklopeno sluncem prozářenými loukami, modrými horami, stráněmi vonícími 
jalovcem a borůvčím, si podnes uchovalo přívětivou tvář. 

Kdo někdy do Rožnova zavítal, rád se vrací.

Děkuji za Vaši pozornost. 


