Komunitní plánování

Organizační řád KS
I.
Úvodní ustanovení
1.

Organizační řád (dále jen OŘ) je normou, která upravuje postavení koordinační
skupiny a práva a povinnosti jejich členů.

2.

OŘ je závazný pro všechny účastníky jednání koordinační skupiny (dále jen KS).

3.

OŘ včetně následných změn a doplňků navrhují členové KS. Manažerský tým bere
na vědomí OŘ KS. Každý člen KS může navrhnout změny a doplňky OŘ.
II.
Postavení a definice KS

1.

2.

KS jsou základním článkem procesu komunitního plánování. Členy KS pro jednotlivé
oblasti sociálních služeb a aktivit jsou zástupci poskytovatelů sociálních služeb,
ostatních organizací, bez ohledu na formu a zřizovatele, a dále osoby z cílových
skupin a angažovaní občané.
KS jsou ustanoveny podle příjemců sociální pomoci pro tyto oblasti:
oblast seniorů
oblast osob se zdravotním postižením
oblast rodin, dětí a mládeže
oblast osob v krizi
III.
Úloha KS

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

KS se odpovědně podílejí na procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále
jen KPSS) a naplňují principy a hodnoty komunitního plánování.
Zastupují a hájí zájmy poskytovatelů a uživatelů v rámci rozvoje služeb v příslušné
oblasti sociálních služeb a pomoci.
KS činí zásadní rozhodnutí a to zejména:
- stanovují cíle a priority KPSS
- vyhodnocují a monitorují plnění cílů KPSS
V návaznosti na aktuální komunitní plán vytvářejí koncepce a zpracovávají projekty
pro rozvoj sociálních služeb a aktivit ve městě.
Realizují společné projekty v sociálních službách.
Podílejí se na propojování a spolupráci jednotlivých služeb i mezi jednotlivými
oblastmi.
KS jsou vnějšími poradními skupinami statutárního města Děčín i ostatních
veřejnoprávních institucí při řešení problémů v sociální oblasti.
Usnesení KS je doporučujícím dokumentem vyjadřujícím svobodná rozhodnutí členů
tvořících KS.
KS vyslovuje souhlas s manažerem skupiny, kterého předkládá na vědomí radě města
odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Manažer odpovídá za výstupy KS, zastupuje ji
navenek a prosazuje zájmy příslušné oblasti. Splňuje požadavky vysokoškolského

10.

vzdělání a orientaci v sociální oblasti.
Statutární město Děčín poskytuje KS prostřednictvím manažera potřebnou součinnost
nezbytnou pro její činnost.
IV.
Organizační struktura

1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.

KS je tvořena členy a manažerem pro danou oblast příjemců sociální pomoci.
Členství v KS vzniká po účasti minimálně 3x na jednání KS (jako host), po
odsouhlasení nadpoloviční většinou členů KS a po podepsání organizačního a
jednacího řádu KS.
Členem KS může být vždy jeden zástupce organizace s jedním hlasovacím právem.
KS řídí manažer za danou oblast. Manažer je odsouhlasen při získání hlasů
nadpoloviční většiny přítomných. V případě závažného a opakovaného neplnění
povinností mohou členové KS manažera odvolat (předem dát na vědomí do programu
dalšího jednání). Pro odvolání manažera platí stejné podmínky jako pro jeho
schválení. Manažer, se po schválení radou města Děčín, stává členem manažerského
týmu.
Členství v KS je dobrovolné a hlasovací právo v KS je přenositelné na pověřeného
zástupce.
Členství v KS zaniká písemným oznámením o vystoupení člena z KS, zaniknutím
organizace a nedodržením stanovené 75% účasti na jednáních KS – dále viz bod č.
10 tohoto organizačního řádu.
Na jednání KS mohou pravidelně docházet pozvaní hosté, kteří nemají hlasovací
právo.
Členem KS mohou být se souhlasem členů KS i zástupci poskytovatelských subjektů
z jiných měst.
Členství v KS je podmíněno 75% účastí na jednáních KS za jeden kalendářní rok.
Do neúčasti se nezapočítávají předem omluvené absence. Za takovou absenci se
počítá absence s omluvou maximálně 1 kalendářní den předem, v případě zvlášť
závažných důvodů může člen KS omluvit svou neúčast i kratší dobu před jednáním
KS. Absence za uplynulý rok, příp. překročení hranice 25% neúčasti za období
jednoho kalendářního roku, bude řešena na 1. jednání KS v novém roce s následným
hlasováním o pokračujícím členství či vyloučení člena z KS. Pro odsouhlasení členství
či vyloučení je nutná nadpoloviční většina hlasů. Manažer může rovněž navrhnout
vyloučení člena KS na základě neplnění povinností.

Svým podpisem stvrzuji svůj souhlas se zněním Organizačního řádu koordinační skupiny,
jehož platnost nabývá účinnosti ode dne 1.4.2017
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