
 

 
 

Projekt „Komunitní plánování sociální služeb města Blansko“ 
CZ 1.04/3.1.03/78.00036 

 
 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 
 

 PRACOVNÍCH SKUPIN PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB 

 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

     1. Organizační řád je normou, která upravuje postavení pracovních skupin Komunitního    

         plánování sociálních služeb a práva a povinnosti jejich členů. 

     2. Organizační řád je závazný pro všechny účastníky jednání pracovních skupin. 

 

 
II. Pracovní skupiny 

 

1. Pracovní skupiny jsou formovány ze zástupců zadavatele, poskytovatelů a uživatelů 

sociálních služeb a zástupců institucí. 

2. Pracovní skupiny jsou tvořeny řádnými členy a hosty. 

3. Řádnými členy Pracovní skupiny jsou: 

- zástupci poskytovatelů registrovaných sociálních služeb 

- zástupci zainteresovaných organizací, občanských sdružení nebo iniciativ uživatelů, kteří 

se chtějí aktivně podílet na tvorbě a realizaci komunitního plánu a rozvoji sociální oblasti na 

Blanensku. 

- zástupci uživatelů a veřejnosti. 

4. Členství v Pracovní skupině je dobrovolné a převoditelné na jiného zástupce téže 

organizace. 

5. Členství v Pracovní skupině vzniká přihlášením nového člena nebo organizace do 

Pracovní skupiny - zájemce o členství v Pracovní skupině musí kontaktovat 

koordinátora. Ten zájemce seznámí s Organizačním řádem a Jednacím řádem 

Pracovní skupiny a nabídne mu účast na nejbližším jednání Pracovní skupiny v pozici 

hosta. Po té zájemce vyplní Přihlášku do Pracovní skupiny. 

6.  Řádné členství v Pracovní skupině vzniká přijetím člena pracovní skupinou formou 



 

hlasování, podepsáním přihlášky a seznámením se s Jednacím a Organizačním 

řádem. Dalšího jednání se již účastní jako člen Pracovní skupiny se všemi právy a 

povinnostmi člena. 

7. Členství v Pracovní skupině zaniká vystoupením člena z Pracovní skupiny a jeho 

písemným nebo ústním oznámením koordinátorovi komunitního plánování.  

8. Přihláška do Pracovní skupiny je uvedena v příloze tohoto Organizačního řádu. 

9. Pracovní skupina realizuje zejména tyto úkoly: 

- zjišťuje potřeby uživatelů sociálních služeb a analyzuje je, definuje problémové oblasti, 

- předkládá návrhy priorit, cílů, opatření a aktivit k jejich realizaci řídící skupině, 

- realizuje a vyhodnocuje plnění jednotlivých schválených cílů, opatření a aktivit, 

- vytváří prostředí pro řešení aktuálních otázek a problémů v sociální oblasti, 

- usiluje o vytváření partnerství organizací působících v sociální oblasti a iniciaci společných 

projektů. 

- podílí se na implementaci komunitního plánu sociálních služeb. 

10. Řádný člen zejména: 

- účastní se jednání v rámci jednání Pracovní skupiny, 

- participuje na činnosti Pracovní skupiny a přispívá podle svých znalostí, schopností a 

dovedností k dosahování cílů komunitního plánování, 

- má na jednání Pracovní skupiny hlasovací právo jedním hlasem. 

 

 

II. Hosté 

 

      a)  Mají právo účastnit se činnosti Pracovní skupiny. 

      b)  Mají právo předkládat Pracovním skupinám návrhy na projednávání. 

      c)  Mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na jednotlivé členy skupiny. 

      d)  Mají povinnost seznámit se s Organizačním řádem a jednacím řádem skupiny. 

      e)  Nemají hlasovací právo.         

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Změny a doplňky organizačního řádu podléhají schválení pracovní skupiny. 

2. Organizační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. 

 

 

V Blansku 25. 9. 2013 



 

 

Komunitní plánování sociálních služeb města 

Blansko CZ 1.04/3.1.03/78.00036 

 
Přihláška do pracovní skupiny v rámci komunitního 
plánování sociálních služeb v Blansku 
 
Jméno, příjmení, titul: 
 
Organizace (sociální služba): 
 
Adresa: 
 
Mobil: 
 
E-mail: 
 
Pozice (uživatel/poskytovatel/zadavatel): 
 
Pracovní skupiny, do nichž je možno se přihlásit (zvolenou pracovní skupinu prosím 
zakroužkujte nebo jinak označte): 
 

1. Senioři 

2. Občané se zdravotním postižením 

3. Mládež a rodina v krizi 

4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 
Datum:                                                                                                   Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil dne: 
                                                                               Mgr. Bc. Ivana Kouřilová 
                                                                                Koordinátor projektu 
 

 


