Zásady činnosti Krajské koordinační struktury pro plánování
rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji
Účel dokumentu

Cílem Krajské koordinační struktury (dále jen KKS) je vytvoření 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.
KKS nemůže nést přímou odpovědnost za plánování, měla by ale být významným
a neopomenutelným prvkem v procesu tvorby a projednávání plánů. Stanoviska KKS by
měla být velmi důležitými podklady pro rozhodování orgánů kraje, měst i obcí.
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 KKS nejsou sice rozhodovacími orgány, ale přesto mohou výrazně
přispět ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb na celém území Libereckého kraje.

KKS
Krajská koordinační struktura pro plánování rozvoje sociálních služeb se skládá z těchto
skupin:
 Kolegium obcí III.- II. typu (dále jen K21)

- celokrajská působnost

 Územní řídicí skupiny (dále jen ÚŘS)

- územní působnost

 Odborné pracovní skupiny (dále jen PS)

- územní působnost

 Monitorovací skupiny/týmy (dále jen MS/MT)

– územní působnost
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Kolegium obcí III. - II. typu – K21
Doporučené složení skupiny:
o Zástupci obcí III. – II. typu
o Člen rady kraje pro resort sociálních věcí
o Vedoucí odboru sociálních věcí
o Manažer KKS
o v případě potřeby mohou být přizváni další účastníci, zejména pak odborníci pro
projednávanou problematiku, metodici a zástupci dalších dotčených orgánů
a institucí.

 Jednání K21 se konají zpravidla 2x ročně, v případě potřeby častěji
 K21 je svolána k projednání zásadních plánovacích dokumentů vždy před jejich
závěrečným projednáním v orgánech LK, projednává zásadní otázky plánování
rozvoje sociálních služeb
 Za svolání K21 je zodpovědný člen rady kraje pro sociální oblast
 Za odborné zajištění je zodpovědný odbor sociálních věcí KÚ LK
 Za organizační a technické zajištění je zodpovědný manažer KKS
 Termín plánovaného jednání K21 je oznámen členům vždy min. 2 měsíce předem
(v případě mimořádného jednání K21 je termín oznámen členům alespoň 15 dnů
předem)
 Aktuální evidenci členů K21 vede manažer KKS
 Podklady a podněty pro jednání (z územních řídicích skupin i od jednotlivých členů
K21) je třeba předat manažerovi KKS nejpozději 1 měsíc před plánovaným termínem
jednání
 Jednání K21 řídí zpravidla člen rady LK pro sociální oblast, není-li dohodnuto jinak
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Územní řídicí skupiny – (dále jen ÚŘS)
Doporučené složení skupiny:
o Zástupci samospráv měst a obcí, kteří ve spádové oblasti komunitně plánují
o Zástupci poskytovatelů sociálních služeb
o Zástupci veřejnosti
o Manažer KKS (tj. zástupce KÚ LK)
o v případě potřeby mohou být přizváni další účastníci, zejména pak odborníci pro
projednávanou problematiku, metodici a zástupci dalších dotčených orgánů
a institucí.

 Jednání ÚŘS se konají zpravidla 2x ročně, v případě potřeby častěji
 ÚŘS je svolána k projednání zásadních krajských plánovacích dokumentů vždy před
jejich závěrečným projednáním v orgánech LK (ještě před projednáním v K21)
 Za svolání jednání ÚŘS a jeho organizaci je zodpovědný předseda či jiná pověřená
osoba
 ÚŘS ze svého středu zvolí předsedu ÚŘS, který zejména zastupuje ÚŘS a přenáší
stanoviska ÚŘS na jednání K21, předseda vede jednání ÚŘS
 Pověřená osoba vede aktuální evidenci členů ÚŘS, odpovídá za přípravu materiálů pro
jednání ÚŘS, úzce přitom spolupracuje s předsedou ÚŘS, manažerem KKS a dalšími
experty
 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 svých Akčních plánů rozvoje sociálních služeb v LK pro
jednotlivé roky a přijímá k nim svá stanoviska
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 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

Odborné pracovní skupiny (dále jen OPS)
OPS vznikají dle potřeb území a mění se v čase dle potřeb.
Složení OPS by mělo zahrnout zástupce všech tří částí triády, může být ale v území odlišné
podle konkrétních místních podmínek.

Monitorovací skupiny/týmy (dále jen MS/MT)
Pro účel monitoringu vznikly monitorovací skupiny/týmy (dále také „MS“, „MT“), které jsou
složeny ze zástupců všech složek stávající plánovací struktury v konkrétním území.
Tyto skupiny shromažďují data a sledují plnění jednotlivých opatření prostřednictvím garantů
plnění aktivit. Ve svých komunitních a akčních plánech.
Výsledkem jsou zprávy o proběhlém monitoringu s možnými návrhy pro případné změny
a aktualizaci strategických dokumentů či náměty pro zhotovení krátkodobého / jednoletého
plánu – akčního plánu na příslušný rok.
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