Komunitní plánování sociálních služeb MČ Praha 10
Organizační řád
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Organizační řád je organizační předpis, který upravuje strukturu jednotlivých složek
Komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) MČ Praha 10 a je koncipován
v souladu s principy KPSS doporučenými metodikami MPSV.
2. Organizační řád schvaluje Rada MČ Praha 10, a to po projednání v koordinační skupině KPSS.
3. Organizační řád upravuje organizaci řízení procesu KPSS, úkoly a vzájemné vztahy
jednotlivých aktérů, rozsah jejich pravomocí a odpovědnosti.
4. V procesu KPSS je vždy snaha docílit při rozhodování konsensuálního rozhodnutí. Pokud se
nedaří dosáhnout shody v záměrech a aktivitách plánování, je možné hlasovat. Výstup
z procesu KPSS je schválen za předpokladu, že pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných. Jedná se o nouzový prostředek v případě, že se přítomní členové nedokážou
dohodnout.
5. Nedílnou součástí dokumentu je příloha č. 1 Organizační struktura KPSS a příloha č. 2
Jmenný seznam členů koordinanční skupiny KPSS.

Článek 2
Složky procesu KPSS
Procesu KPSS se účastní jednotlivé složky, které zajištují proces po odborné a procesní stránce
a vedou k jeho efektivitě a kvalitě.

Složky procesu KPSS:
-

Garant procesu KPSS
•

Politický

•

Odborný

-

Odbor sociální ÚMČ Praha 10

-

Koordinátor procesu KPSS

-

Metodik podpory procesu KPSS

-

Koordinační skupina KPSS

-

Odborní garanti pracovních skupin KPSS

-

Pracovní skupiny KPSS
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-

Delegáti pracovních skupin KPSS

-

Výbor zdravotní a sociální, Rada MČ Praha 10 a Zastupitelstvo MČ Praha 10
Článek 3
Garanti procesu KPSS

Politický garant procesu KPSS
Politickým garantem procesu KPSS je člen rady, odpovědný za sociální oblast a prosazující výstupy
procesu na politické úrovni MČ Praha 10.
Odborný garant procesu KPSS
Odborným garantem procesu KPSS je vedoucí Odboru sociálního ÚMČ Praha 10. Je odpovědný
za realizaci procesu v rámci Odboru sociálního ÚMČ Praha 10.
Mezi jeho kompetence patří:
-

zprostředkování toku informací mezi účastníky procesu KPSS a volenými orgány,

-

koordinace činností koordinační skupiny KPSS,

-

prezentování procesu KPSS a naplňování jeho závěrů,

-

rozhodnutí o vzniku úkolových pracovních skupin KPSS.
Článek 4
Odbor sociální ÚMČ Praha 10

Odbor sociální zodpovídá za zpracování veškerých podkladů a dokumentů v rámci procesu KPSS.
Článek 5
Koordinátor procesu KPSS
V rámci MČ Praha 10 vykonává funkci koordinátora procesu KPSS vedoucí oddělení sociální práce
Odboru sociálního ÚMČ Praha 10. Ten zodpovídá za koordinaci jednotlivých činností v rámci procesu
KPSS, dodržení časového harmonogramu procesu KPSS a za činnost koordinační skupiny KPSS
a pracovních skupin KPSS.
Koordinátor procesu KPSS zajišťuje:
-

aktualizaci a koordinaci procesu KPSS,

-

koordinaci naplňování komunitního plánu,

-

efektivní realizaci všech aktivit procesu KPSS,

-

spolupráci s organizacemi působícími v sociální oblasti,
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-

PR aktivity procesu KPSS,

-

aktualizaci materiálů pro prezentaci.
Článek 6
Metodická podpora procesu KPSS

V rámci procesu KPSS je zajištěna externí metodická podpora procesu KPSS.
Úkolem metodické podpory procesu KPSS je zejména:
-

poskytování metodických konzultací k průběhu procesu KPSS,

-

poskytování inspirací v realizaci metody komunitního plánování v oblasti sociálních služeb,

-

doporučování nových postupů.
Článek 7
Koordinační skupina KPSS

1. Koordinační skupina KPSS se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Jejím hlavním
úkolem je vyjadřovat se k činnostem v rámci procesu KPSS a monitorovat postup realizace
procesu KPSS.
2. Členy koordinační skupiny KPSS jsou zejména radní odpovědný za sociální oblast, předseda
Výboru zdravotního a sociálního, vedoucí Odboru sociálního ÚMČ Praha 10, koordinátor
procesu KPSS, delegáti a odborní garanti pracovních skupin KPSS.
3. Koordinanční skupina KPSS funguje na principu rovného postavení všech členů a rozhoduje
demokratickým způsobem na základě rovného přístupu k informacím.
4. Koordinační skupina KPSS je zodpovědná za proces KPSS a naplňuje principy a hodnoty
komunitního plánování.
5. Koordinanční skupina KPSS schvaluje cíle a priority procesu KPSS a dokumenty vzniklé v rámci
procesu KPSS.

Článek 8
Pracovní skupiny KPSS
1. Pracovní skupiny KPSS jsou základním článkem organizační struktury procesu KPSS na území
MČ Praha 10 a scházejí se dle potřeby.
2. Pracovní skupiny KPSS jsou vytvářeny na základě potřeb cílových skupin.
3. Pracovní skupiny KPSS řeší úkoly spojené s plánováním rozvoje sociálních a návazných služeb
na území MČ Praha 10, spolupracují na mapování potřeb a hledají možnosti řešení.
4. Členem pracovních skupin KPSS může být kdokoliv z řad občanů, poskytovatelů sociálních
a návazných služeb a dalších subjektů, kteří poskytují své služby občanům MČ Praha 10.
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5. Členové pracovních skupin KPSS spolupracují zejména při přípravě podkladů pro tvorbu
komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10.
6. Členové pracovních skupin KPSS volí své delegáty (maximálně dvě osoby z každé pracovní
skupiny KPSS) do koordinační skupiny KPSS. Delegát je odborník na téma dané pracovní
skupiny KPSS. Delegátovi vzniká nebo zaniká mandát po schválení přílohy č. 2 tohoto
dokumentu Radou MČ Praha 10.
7. Na území MČ Praha 10 působí tyto pracovní skupiny KPSS:
-

Rodina, děti a mládež,

-

Senioři,

-

Osoby se zdravotním postižením,

-

Osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Článek 9
Odborní garanti pracovních skupin KPSS

Každá pracovní skupina KPSS má odborného garanta z řad zaměstnanců Odboru sociálního ÚMČ
Praha 10, který se orientuje v problematice dané pracovní skupiny KPSS.
Odborní garanti pracovních skupin KPSS mají zejména tyto povinnosti:

-

účastnit se jednání pracovní skupiny KPSS,

-

podílet se na vedení pracovní skupiny KPSS,

-

vytvářet zápisy z jednáních pracovní skupiny KPSS.

Článek 10
Delegáti pracovní skupiny KPSS
Delegáti pracovní skupiny KPSS zastupují příslušnou pracovní skupinu KPSS na jednání koordinační
skupiny KPSS.
Delegáti pracovní skupiny KPSS zajišťují:
-

přenos informací a závěrů z jednání pracovní skupiny KPSS,

-

prosazování zájmů z jednání pracovní skupiny KPSS na jednání koordinační skupiny
KPSS.
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Článek 11
Výbor zdravotní a sociální, Rada MČ Praha 10 a Zastupitelstvo MČ Praha 10
Jedná se o volené orgány, které zajišťují výkon samostatné působnosti.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
Tento organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Radou MČ Praha 10.

Zpracovali:
Bc. Pavel Petřík, odborný garant procesu KPSS
Bc. Linda Zákorová, koordinátor KPSS
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