
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havířově 

 

Organizační řád pracovních skupin 

 
I. Úvodní ustanovení 

 

1. Organizační řád (dále jen OŘ) je normou, která upravuje postavení pracovních skupin, 

práva a povinnosti jejich členů. 

 

2. OŘ je závazný pro všechny účastníky jednání pracovních skupin (dále jen PS). 

 

3. OŘ včetně následných změn a dodatků navrhují členové PS a tento schvaluje Komise 

pro plánování sociálních služeb (dále jen komise). O změnu nebo doplnění OŘ může 

také požádat manažer sociálních služeb. 

 

4. PS zřizuje komise (řídící skupina) na návrh manažera sociálních služeb.  

 

5. Postavení a definice PS: 

PS jsou základním článkem koordinace sociálních služeb na území města Havířova. 

PS jsou vždy v dané oblasti složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb bez 

ohledu na formu a zřizovatele, zástupců organizací návazných aktivit, uživatelů 

sociálních služeb či návazných aktivit, zadavatele, zástupců institucí i široké 

veřejnosti. 

Vedoucí jednotlivých PS jsou jmenování Radou města Havířova po projednání                   

v komisi. Vedoucí pracovní skupiny odpovídá za výstupy PS. 

 

6. PS zřizuje v případě potřeby pracovní podskupinu (podskupiny). 

 

7. PS jsou ustanoveny pro oblasti služeb pro tyto cílové skupiny:        

 

 Děti, mládež a rodina 

 Občané se zdravotním postižením 

 Senioři 

 Občané ohroženi drogou 

 Občané v přechodné krizi a etnické menšiny 

 

 

II. Role pracovních skupin 

 

1. Zastupují a hájí zájmy poskytovatelů, uživatelů a zadavatele v rámci rozvoje 

sociálních služeb v příslušné oblasti. 

 

2. Prosazují principy komunitního plánování sociálních služeb. 

 

3. Zajišťují dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních 

služeb občanům města Havířova. 

 

4. Podílejí se na zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb občanů města Havířova. 

 

5. Jsou zapojeny do tvorby komunitního plánu sociálních služeb vždy na dané období. 



 

6. Podílejí se na realizaci a vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb. 

 

7. V návaznosti na aktuální komunitní plán zpracovávají podklady pro rozvoj sociálních 

služeb ve městě Havířově. 

 

8. Podílejí se na propojování a spolupráci jednotlivých služeb i mezi jednotlivými 

oblastmi sociálních služeb. 

 

9. Zabývají se realizací společných akcí a aktivit podporujících uvedenou oblast. 

 

10. Svou iniciativu, náměty a stanoviska realizují v jednotlivých oblastech služeb. 

 

11. Členové PS mohou vznést podněty, připomínky, případně stížnosti k procesu 

komunitního plánování a to vedoucímu PS, který je předkládá k projednání                       

na nejbližším jednání PS. 

 

12. Výstupy PS jsou doporučujícím dokumentem pro komisi. 

 

13. Metodické vedení, řízení a kontrola úkolů PS a jejich vedoucích je v kompetenci 

manažera sociálních služeb, který zastupuje a hájí zájmy PS v komisi. 

 

14. Město Havířov poskytuje PS prostřednictvím manažera sociálních služeb potřebnou 

součinnost nezbytnou pro její činnost. 

 

 

III. Organizační struktura 

 

1. PS je tvořena členy a vedoucím, kterého ze svého středu navrhují členové PS 

nadpoloviční většinou všech svých hlasů. Vedoucí PS si zvolí svého zástupce. 

V případě závažného a opakovaného neplnění povinností, může být vedoucí PS 

odvolán Radou města Havířova na návrh komise. Vedoucí PS může kdykoliv oznámit 

rezignaci na svou funkci. Své rozhodnutí oznámí na jednání PS.  

 

2. Úkolem vedoucího pracovní skupiny je svolávat jednání PS, řídit jejich průběh, 

pořizovat zápisy z jednání a kontrolovat plnění úkolů členů skupiny.  

 

3. Jednání PS se řídí jednacím řádem pracovních skupin.  

 

4. Členství v PS je dobrovolné, jednotlivé PS jsou otevřené pro všechny, kteří se chtějí 

podílet na rozhodování a poskytování sociálních služeb ve městě Havířově.  

 

5. Členství vzniká za těchto podmínek: 

a) na základě písemné přihlášky zájemce, 

b) schválením členství manažerem sociálních služeb a členy PS, 

c) vyjádřením souhlasu s organizačním a jednacím řádem.  

 

6. Členství zaniká za těchto podmínek: 

a) vystoupením člena z PS oznámením vedoucímu pracovní skupiny nebo 

manažeru sociálních služeb, 



b) opakovanou neomluvenou neúčastí člena na třech po sobě jdoucích setkáních 

PS. 

 

7. Členové mohou v případě nemožnosti zúčastnit se jednání PS určit svého zástupce, 

který v rámci zástupu na daném jednání uplatňuje práva a povinnosti stálého člena 

skupiny. Případné delegování oznámí vedoucímu pracovní skupiny nejpozději den 

před jednáním PS. 

 

8. Členem PS mohou být i zástupci poskytovatelských subjektů se sídlem v jiných 

obcích. Podmínkou je, že mají zařízení sociálních služeb na území města Havířova 

(případně ve správním obvodu města Havířova) nebo poskytují terénní sociální služby 

či jiné aktivity na území města Havířova (případně ve správním obvodu města 

Havířova) nebo občanům města Havířova v případě služeb ambulantních.                           

 

V případě deklarace obcí ve správním obvodu města Havířova (Horní Suchá, Těrlicko, 

Albrechtice a Horní Bludovice) zapojit se aktivně do procesu komunitního plánování, bude 

tento organizační řád na návrh PS nebo manažera sociálních služeb předložen ke schválení 

komisi o provedení změny organizačního řádu nebo doplnění dodatkem k stávajícímu 

organizačnímu řádu ve smyslu rozšíření koordinace sociálních služeb a dalších aktivit o další 

správní obvod.  

 
IV. Závěrečné ustanovení 

 

Změny a doplnění organizačního řádu pracovních skupin podléhají schválení komise.                    

O změnu nebo doplnění může požádat komise, členové PS a manažer sociálních služeb. 

 

 

Tento organizační řád pracovních skupin nabývá účinnosti schválením „Komise pro 

plánování sociálních služeb“ dne 13. 3. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


