Transformované zásady činnosti
Krajské koordinační struktury pro plánování rozvoje sociálních služeb
v Libereckém kraji

1) Úvod – účel dokumentu

Hlavním účelem tohoto dokumentu je co nejjednodušším způsobem popsat vymezení úkolů a
organizaci činnosti jednotlivých složek krajské koordinační struktury (dále také jen KKS).
Cílem je vytvoření dělného prostředí, ve kterém budou projednávány všechny zásadní
dokumenty týkající se rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji, a to za aktivní účasti
všech složek tzv. „triády“, tedy uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb a za účasti
politické reprezentace kraje i obcí.
Krajská koordinační struktura nemůže nést přímou odpovědnost za plánování, měla by ale být
významným a neopominutelným prvkem v procesu tvorby a projednávání plánů. Stanoviska
KKS by měla být velmi důležitými podklady pro rozhodování orgánů kraje, měst i obcí.
2) KKS - přehled skupin

Krajská koordinační struktura pro plánování rozvoje sociálních služeb se skládá z těchto
skupin:
 Krajská poradní skupina (celokrajská působnost)
 Územní řídící skupiny (působnost ve spádovém území ORP – celkem 10 skupin)
 Odborné pracovní skupiny (územní působnost ve spádovém území ORP, skupiny
ustaveny dle cílových skupin uživatelů – počet skupin může být v každém ORP jiný, a
to v přímé závislosti na územních potřebách)
Regionální působnost:
ORP Česká Lípa
ORP Nový Bor
ORP Liberec
ORP Frýdlant
ORP Jablonec
ORP Tanvald
ORP Železný Brod
ORP Semily
ORP Turnov
ORP Jilemnice
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3) Zásady činnosti
3.1. Krajská poradní skupina – KPS

Doporučené složení skupiny
počet

nominace

Zástupci obcí s rozšířenou působností, zástupci dalších obcí 30
– určenína základě jednání obcí v území (tři za každé
spádové území ORP)

Obecní/městská rada
(zastupitelstvo),
územní řídící skupina

Člen rady kraje pro sociální oblast

LK

Vedoucí odboru sociálních
problematiky menšin

1
věcí,

Manažer Krajské koordinační struktury

bezpečnosti

a 1

KÚLK

1

KÚLK

Poznámky:
 v případě potřeby mohou být přizváni další účastníci, zejména pak odborníci pro
projednávanou problemat iku, metodici a zástupci dalších dotčených orgánů a institucí.
Doporučená organizace činnosti
 Jednání krajské poradní skupiny (KPS) se konají zpravidla 2x ročně, v případě potřeby
častěji
 KPS je svolána k projednání zásadních plánovacích dokumentů vždy před jejich
závěrečným projednáním v orgánech LK, projednává zásadní otázky plánování
rozvoje sociálních služeb
 Za svolání KPS je zodpovědný člen rady kraje pro sociální oblast
 Za odborné zajištění je zodpovědný Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky
menšin KÚLK
 Za organizační a technické zajištění je zodpovědný krajský manažer Krajské
koordinační struktury
 termín plánovaného jednání KPS je oznámen členům vždy min. 2 měsíce předem
 v případě mimořádného jednání KPS je termín oznámen členům alespoň 15 dnů
předem
 aktuální evidenci členů KPS vede manažer KKS
 zpracování a projednání SPRSS LK a Akčních plánů se řídí přijatým speciálním
harmonogramem, který zahrnuje také projednání v KPS a územních řídících
skupinách. Tento harmonogram je rovněž předem projednán v KPS.
 podklady a podněty pro jednání (z územních řídících skupin i od jednotlivých členů
KPS) je třeba předat manažerovi nejpozději 1 měsíc před plánovaným termínem
jednání
 jednání KPS řídí zpravidla člen rady LK pro sociální oblast, není-li dohodnuto jinak
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Doporučené vymezení úko lů
 KPS projednává návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém
kraji (včetně jeho aktualizací) a přijímá k němu své stanovisko
 KPS projednává návrhy Akčních plánů rozvoje sociálních služeb v LK pro jednotlivé
roky a přijímá k nim svá stanoviska
 KPS projednává zprávy o naplňování přijatých plánů, podílí se na jejich sledování a
průběžném vyhodnocování
 KPS projednává zkušenosti zástupců jednotlivých regionů v oblasti procesu plánování
i realizace přijatých opatření, včetně jejich požadavků na uplatnění priorit v krajských
plánech
 KPS nebo vybraní členové z KPS budou informovány o probíhajícím dotačním řízení
(z MPSV nebo GF LK) a budou v případě zájmu přizváni také jako hodnotitelé
dotačních programů. Budou jim předány informace před schválením v RK a ZK o
návrhu rozdělení finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům sociálních
služeb. Jsou informována a podávají zpětnou vazbu., nesuplují roli sociálního výboru.
 O zamýšleném rozdělování finančních prostředků budou členové KPS informováni
také na základě Akčních plánů vždy na příslušný kalendářní rok.
Vnější vazby
 KPS předává svá stanoviska k projednávaným otázkám orgánům kraje, případně
dalším dotčeným subjektům, a to prostřednictvím člena rady LK pro sociální oblast ve
spolupráci a manažerem KKS
 Člen rady LK pro sociální oblast je povinen předložit stanoviska KPS příslušnému
orgánu kraje k projednání
 KPS se zabývá podněty územních řídících skupin i jednotlivých členů KPS
 KPS dostává od orgánů LK a dalších dotčených subjektů informace o projednání
plánů a dalších materiálů, ke kterým přijala svoje stanovisko, a to prostřednictvím
člena rady LK a manažera KKS, event. dalších zástupců kraje v KPS
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3.2 Územní řídící skupiny - ÚŘS

Doporučené složení skupiny
počet

nominace

zástupci měst a obcí, které komunitně plánují a projeví 9
zájem o práci v ÚŘS – na základě dohody obcí ve
spádovém území

obecní / městská rada
(zastupitelstvo)

zástupci poskytovatelů a uživatelů služeb

5

odborné
skupiny

Manažer krajské koordinační struktury

1

KÚLK

Odborný koordinátor

1

KÚLK

pracovní

Poznámky:
 doporučený počet zástupců obcí vychází z předpokladu optimálního celkového počtu
členů skupiny
 obecně je možná a žádoucí zástupnost nominovaných osob
 způsob nominace si určí příslušný orgán
Doporučená organizace činnosti
(ÚŘS může mít činnost dále upřesněnou např. vlastním jednacím řádem nebo jiným vhodným
způsobem)
 jednání územní řídící skupiny (ÚŘS) se konají zpravidla 2x ročně, v případě potřeby
častěji (zpravidla před jednáním KKS)
 ÚŘS je svolána k projednání zásadních krajských plánovacích dokumentů vždy před
jejich závěrečným projednáním v orgánech LK (ještě před projednáním v KPS)
 za svo lání jednání ÚŘS a jeho organizaci je zodpovědný odborný koordinátor1 (dále
jen OK)
 termín příštího plánovaného jednání ÚŘS je oznámen členům vždy min. 2 měsíce
předem
 v případě mimořádného jednání ÚŘS je termín oznámen členům alespoň 15 dnů
předem
 ÚŘS ze svého středu zvolí předsedu ÚŘS, který zejména zastupuje ÚŘS a přenáší
stanoviska ÚŘS na jednání KPS
 Odborný koordinátor vede aktuální evidenci členů ÚŘS, odpovídá za přípravu
materiálů pro jednání ÚŘS, úzce přitom spolupracuje s předsedou ÚŘS, manažerem
KKS a dalšími experty
 zpracování a projednání SPRSS LK a Akčních plánů se řídí přijatým speciálním
harmonogramem, který zahrnuje také projednání v KPS a odborných pracovních
skupinách. Tento harmonogram je rovněž předem projednán v ÚŘS.

1

Odborný koordinátor je pozice nově vzniklá v souvislosti s plánovaným projektem LK, zaměřeným na
střednědobé plánování a tvorbu komunitních plánů na území kraje
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podklady a podněty pro jednání (z odborných pracovních skupin i od jednotlivých
členů ÚŘS) je třeba předat odbornému koordinátorovi nejpozději 1 měsíc před
plánovaným termínem jednání
jednání ÚŘS řídí zpravidla předseda ÚŘS, není-li dohodnuto jinak

Doporučené vymezení úkolů
 ÚŘS koordinuje činnost odborných pracovních skupin pro jednotlivé cílové skupiny
(na spádovém území ORP), včetně zjišťování aktuálního stavu potřeb a nabídky
sociálních služeb
 ÚŘS projednává výstupy a požadavky plánů jednotlivých měst a obcí a přijímá k nim
svá stanoviska a spolupracuje s dalšími ÚŘS v sousedních územích
 ÚŘS projednává návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém
kraji (včetně jeho aktualizací) a přijímá k němu své stanovisko
 ÚŘS projednává návrhy Akčních plánů rozvoje sociálních služeb v LK pro jednotlivé
roky a přijímá k nim svá stanoviska
 ÚŘS se aktivně podílí na přípravě plánů v oblasti rozvoje sociálních služeb pro celé
území LK
 ÚŘS projednává zprávy o naplňování přijatých plánů, podílí se na jejich sledování a
průběžném vyhodnocování
 ÚŘS je platformou pro vzájemnou diskusi všech zásadních aktérů sociálních služeb,
tj. zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů z příslušného spádového území ORP
Vnější vazby






ÚŘS předává svá stanoviska k projednávaným otázkám KPS, případně dalším
dotčeným subjektům, a to prostřednictvím odborného koordinátora a manažera KKS
Předseda ÚŘS, případně určený zástupce se účastní jednání KPS a uplatňuje tam
stanoviska přijatá ÚŘS
předseda ÚŘS a odborný koordinátor úzce spolupracují s manažerem KKS a dalšími
experty, účastní se dle potřeby pracovních jednání na KÚLK
ÚŘS se zabývá podněty odborných pracovních skupin i jednotlivých členů ÚŘS
ÚŘS dostává od orgánů měst a obcí a dalších dotčených subjektů informace o
projednání plánů a dalších materiálů, ke kterým přijala svoje stanovisko, a to
prostřednictvím odborného koordinátora nebo zástupců obcí v ÚŘS
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3.3. Odborné pracovní skupiny (OPS)

Pro činnost odborných pracovních skupin je doporučeno použít stejné (podobné) zásady jako
pro činnost ÚŘS. Složení OPS by mělo zahrnout zástupce všech tří částí triády, může být ale
v území odlišné podle konkrétních místních podmínek a zájmu o práci.
Tam, kde v území již existuje fungující pracovní struktura (komise, pracovní skupiny apod.),
bude zapojena do této navrhované (např. protidrogová komise).
Důvody doporučeného rozdělení byly vysvětleny v materiálu, který pro LK zpracovala
poradenská firma INSTAND v roce 2007, a který byl projednán se všemi dotčenými subjekty.
Cílové skupiny:
SENIOŘI (S)
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ZP)
OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM (O)
NÁRODNOSTNÍ A ETNICKÉ MENŠINY (M)
OSOBY OHROŽENÉ A ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH (Z)
Cílové skupiny uživatelů jsou chápány ve smyslu zákona o sociálních službách.
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) sociální službou činnost nebo soubor činností podle zákona zajišťujících pomoc a
podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,
b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou situaci, životní návyky a způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv
a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit
vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před
sociálním vyloučením atd.
Senioři:
skupina zahrnuje seniory, kteří se trvale při zajištění svých potřeb v oblasti sebeobsluhy,
péče o prostředí nebo udržování sociálních kontaktů neobejdou bez pomoci druhé osoby.
Osoby se zdravotním postižením:
skupina zahrnuje:
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
Osoby ohrožené sociálním vyloučením:
skupina zahrnuje:
podskupinu rodiny s dětmi, popř. mladé lidi do 26let:
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
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osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
rodiny s dítětem/dětmi
podskupinu obětí:
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
oběti trestné činnosti
osoby komerčně zneužívané
podskupinu osob sociálně vyloučených:
osoby bez přístřeší
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
osoby v krizi:
skupina není omezena věkem, může se týkat jednotlivců i rodin
Národnostní a etnické menšiny:
skupina zahrnuje:
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
etnické menšiny
imigranti a azylanti
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
Osoby ohrožené a závislé na návykových látkách:
skupina zahrnuje:
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Závěrem:
Uvedené zásady činnosti je potřeba brát jako doporučení zejména pro zahájení práce celé
krajské koordinační struktury, předpokládá se jejich postupné doplňování a dolaďování podle
praktických zkušeností a konkrétních potřeb jednotlivých skupin.
Hlavním cílem zůstává koordinace a pružnost celého procesu plánování, zajištění dobrého
přenosu informací mezi všemi úrovněmi a vytvoření prostředí pro zapojení všech dotčených
aktérů. Jednotlivé skupiny krajské koordinační struktury nejsou sice rozhodovacími orgány,
ale přesto mohou výrazně přispět ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb na celém
území Libereckého kraje.
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