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Úvod 
 
 

Základní listina procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb slouží k vymezení 
pravidel, kterými se řídí plánování sociálních služeb na území mikroregionu Svazek obcí Hlučínsko 
 – západ.  
 
Jedná se o veřejný dokument, ke kterému se hlásí všichni účastníci plánování.  
 
Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, díky které lze nacházet řešení problémů a následně 
uskutečnit, co je naplánováno. Jde o zapojení širokého okruhu lidí do stanovení potřeb veřejnosti 
nejen v oblasti sociálních služeb.  
 
Proces plánování sociálních služeb regulují jednotlivá dílčí pravidla a organizační struktura, které jsou 
součástí základní listiny a které vycházejí z principů komunitního plánování sociálních služeb. 
 
Cílem komunitního plánování sociálních služeb je předcházet rizikům sociálního vyloučení, pomáhat 
nejzranitelnějším, usnadnit lidem z ohrožených skupin přístup k právům, zdrojům, zboží a sociálním 
službám. Užitím metody komunitního plánování sociálních služeb lze umožnit dosažení cílů a tím je 
uvádět v život. 
 
 

Principy komunitního plánování 
 
 

Principy komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které sebou proces plánování sociálních služeb 
přináší a které definují podstatu komunitního plánování.  

 
 

1. Princip triády  
 

 Komunitní plánování sociálních služeb je postaveno na spolupráci tří stran (tedy triády), 
kterými jsou uživatelé, zadavatelé, poskytovatelé. 

 
 
2. Princip rovnosti 

 
 Každý má právo starat se o věci veřejné a společné. 
 Každý má právo vyjádřit svůj názor. 
 Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován, je nutno dbát na rovnost postavení  

a hlasu.  
 Komunitní plánování propojuje aktivitu občanů s rozhodováním samosprávy. 
 Svobodné a rovné zapojení uživatelů do procesu komunitního plánování 

 
 
3. Princip skutečných potřeb 

 
 Analýza skutečných potřeb stojí v popředí před normativy a domnělými potřebami všech 

zúčastněných stran. 
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4. Princip dohody 
 

 Komunitní plán je svého druhu smlouva, ve které se tři strany, tedy triáda, navzájem 
zavazují ke spolupráci a součinnosti.  

 Dohoda je výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce o záměrech,  
o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.  

 Možnost zúčastnit se dohody mají rovněž zástupci všech obcí ze Svazku obcí 
mikroregionu Hlučísko – západ, kteří přistoupili ke spolupráci na tvorbě střednědobého 
plánu sociálních služeb  

 V komunitním plánování má přednost souhlasné rozhodnutí před hlasováním. 
 

 
5. Princip „Vše je veřejné“ 

 
 Plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými, informace o dění v něm jsou 

veřejně dostupné. Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko - západ informuje občany o 
procesu plánování v průběhu celého procesu na svých webových stránkách, ve 
zpravodajích jednotlivých obcí (je-li relevantní, v místních rozhlasech a prostřednictvím 
akcí a aktivit se zaměřením na sociální služby, případně jiné (např. Den sociálních služeb, 
akce MA21 apod.) 
 

 Informace o dění a výstupech plánování jsou předávány starostům obcí, které jsou členy 
Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko -  západ.  Starostové těchto obcí informují své 
občany dle svých možností a potřeb. 

 
 Součástí procesu komunitního plánování je rovněž konzultační proces, kdy jsou dle 

potřeby realizována veřejná slyšení, veřejná projednání, workshopy a kulaté stoly 
s tématikou komunitního plánování a pro připomínkování procesu komunitního 
plánování širokou veřejností.  

 
 
6. Princip dosažitelnosti řešení 
 

 Plánování sociálních služeb se může zaměřit na jeden i více problémů, ale musí zohlednit 
místní společenství – podmínky, přání lidí a lidské a materiální zdroje. 

 
 V procesu plánování a za účelem dosažitelnosti řešení je nutné hledat nové lidské a 

finanční zdroje, přitom zohlednit již vytvořené a osvědčené. Získávání finančních 
prostředků není možné bez konkrétního plánu. 

 
 Řešení, v něž komunitní plán vyústí, jsou kompromisem představ a možností místních 

zdrojů. 
 

 
7. Princip cyklického opakování 

 
 Komunitní plánování není uzavřený proces. Fáze, témata, problémy se cyklicky opakují. 

Je nutné se jimi opakovaně zabývat na nové úrovni. 
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8. Princip kompetence účastníků 

 
 V procesu plánování musí být zapojena profesionalita, kompetentní lidé s jasnými 

zodpovědnostmi a pozicí. Spolupráci napomáhá dobrá koordinace, mediace, koučování a 
řízení, dovednost budovat týmy a plánovat stejně jako využití znalostí, zkušeností a 
dovedností. 
 

9. Princip přímé úměry 
 

 Kvalita výstupů komunitního plánování je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu. Kvalitně 
probíhající proces komunitního plánování je stejně přínosný jako střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb. 

 
 

Popis organizační struktury 
 
 

Pracovní skupina 
 

 Je tvořena uživateli, zadavateli a poskytovateli  
 Řeší konkrétní úkoly stanovené řídící skupinou. 
 Vyhledává zdroje do procesu komunitního plánování. 
 Podává návrhy a připomínky řídící skupině. 
 Skupinu řídí volený manažer. 

 
   

Řídící skupina 
 

 Pracuje na základě principu triády ve složení zástupců obcí ve funkci starostů nebo 
místostarostů, zástupců uživatelů a zástupců poskytovatelů.  

 
 Je zodpovědná za proces střednědobého plánování sociálních služeb, činí zásadní 

rozhodnutí, předkládá zprávy o své činnosti Sněmu Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko 
– západ.  
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Jednací řády 
 

 

1. Jednací řád pracovních skupin 
 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Jednací řád upravuje přípravu a obsah jednání pracovní skupiny, průběh jednání, způsob 
usnášení se, náležitosti usnesení a kontroly plnění usnesení. 
 

2. Jednací řád je závazný pro členy pracovní skupiny. 
 
 

Článek 2 
Působnost 

 
1. Pracovní skupinu zřizuje řídící skupina. 

2. Vedoucí pracovní skupiny je volen na základě dohody svých členů (konsensus skupiny). 

3. Zástupce vedoucího pracovní skupiny (zástupce) je volen na základě dohody svých členů 
(konsensus skupiny). 

4. Pracovní skupina je ze své činnosti odpovědna řídící skupině, které předkládá výstupy ze své 
činnosti. 

5. Vedoucí pracovní skupiny zadává členům pracovní skupiny úkoly, členové pracovní skupiny 
mají odpovědnost za zadané úkoly. 

6. Pracovní skupina postupuje v souladu s programem rozvoje města Svazek obcí mikroregionu 
Hlučínsko - západ na období 2008-2015 a sociální politikou kraje. 

7. Pracovní skupina může spolupracovat s dalšími subjekty za účelem tvorby střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb. 

8. Vedoucí pracovní skupiny i zástupce může kdykoliv oznámit rezignaci na svou funkci. Své 
rozhodnutí oznamuje na jednání pracovní skupiny. 

 
 

Článek 3 
Složení pracovní skupiny 

 
1. O složení členů pracovní skupiny rozhoduje řídící skupina. Řídící skupina členy pracovní 

skupiny jmenuje i odvolává. 

2. Jednání pracovní skupiny se mohou se souhlasem vedoucího pracovní skupiny nebo zástupce 
účastnit hosté. 

3. Členové řídící skupiny se mohou zapojit do činnosti pracovní skupiny. 

4. Člen pracovní skupiny může kdykoliv ukončit své členství ve skupině. Své rozhodnutí 
oznamuje na jednání pracovní skupiny a řídící skupině. 
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Článek 4 
Jednání 

 
1. Vedoucí pracovní skupiny svolává jednání pracovní skupiny, řídí průběh jednání, zajišťuje  

a vyhlašuje výsledek hlasování, zabezpečuje dodržování programu jednání. 

2. Vedoucí pracovní skupiny může vznášet dotazy a připomínky na řídící skupinu. 

3. Při avizované nepřítomnosti vedoucího pracovní skupiny je výkonem činností vyplývajících z jeho 
role pověřen zástupce. 

4. Pracovní skupina se schází dle potřeby (minimálně jednou za 2 měsíce). 

5. Členové pracovní skupiny se účastní všech jednání osobně. 

6. Jednání pracovní skupiny je neveřejné. 

7. Organizační a technicko-administrativní záležitosti zajišťuje koordinátor – pracovník odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko - západ. 

8. Koordinátor zasílá pozvánku s programem, případně materiály k projednání, všem členům 
pracovní skupiny, případně hostům, nejpozději 5 dnů před jednáním. Členové pracovní skupiny 
potvrdí svou účast koordinátorovi nejpozději 2 dny před jednáním. 

9. O průběhu jednání se pořizuje zápis, a to do 10 dnů od jeho konání. Zápis ověřuje a podepisuje 
ten, kdo jednání řídil. Za vyhotovení zápisu odpovídá manažer pracovní skupiny. Za jeho uložení, 
ověření a rozeslání odpovídá koordinátor.  
Součástí zápisu je: 

a) prezenční listina přítomných členů pracovní skupiny s jejich vlastnoručními podpisy 
b) schválené usnesení, které podepisuje ten, kdo jednání řídil. 

10. Zpráva o jednání pracovní skupiny je zveřejněna na webových stránkách města Svazek obcí 
mikroregionu Hlučínsko - západ. 

 

Článek 5 
Rozhodování, hlasování, usnesení 

 
1. Pracovní skupina je usnášení schopná při účasti vedoucího nebo zástupce a nadpoloviční většiny 

členů pracovní skupiny. 

2. Při nepřítomnosti vedoucího nebo zástupce, nebo při neúčasti nadpoloviční většiny členů 
pracovní skupiny se jednání nekoná a je stanoven nový termín. 

3. Hosté a členové řídící skupiny, kteří se jednání pracovní skupiny účastní, mají hlas poradní. 

4. Při rozhodování je určující to, zda se jedná o oblast zásadního významu. 
O tom, zda se jedná o oblast zásadního významu či nikoliv rozhodují všichni členové pracovní 
skupiny hlasováním. 
O oblasti zásadního významu se nehlasuje; přijímá se konsensus. Pokud nedojde ke konsensu, 
variantní řešení se předkládají řídící skupině k rozhodnutí. 
O oblastech, které nejsou zásadního významu, se hlasuje. Při rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas 
toho, kdo jednání řídí (vedoucí resp. zástupce). 

5. Text usnesení formuluje ten, kdo jednání řídil. 

6. Usnesení je přijato a je platné, je-li vysloven souhlas nadpoloviční většiny všech členů pracovní 
skupiny. 
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7. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly jsou 
v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a určením odpovědné osoby za splnění 
úkolů. 

 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny a doplňky jednacího řádu podléhají schválení řídící skupiny. 

2.   Tento jednací řád byl projednán a schválen SOMHZ na sněmu dne 9. 7. 2013. 

3.   Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení sněmem SOMHZ.  
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2. Jednací řád řídící skupiny 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Jednací řád upravuje přípravu a obsah jednání řídící skupiny, průběh jednání, způsob usnášení se, 

náležitosti usnesení a kontroly plnění usnesení. 

2. Jednací řád je závazný pro členy řídící skupiny. 
 
 

Článek 2 
Působnost 

 
1. Řídící skupina je ze své činnosti odpovědna Sněmu Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko - západ, 

které předkládá výstupy ze své činnosti. 

2. Řídící skupina může spolupracovat s dalšími subjekty za účelem tvorby střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb. 

3. Vedoucí řídící skupiny i zástupce může kdykoliv oznámit rezignaci na svou funkci. Své rozhodnutí 
oznamuje na jednání řídící skupiny a zastupitelstvu města. 

 
 

Článek 3 
Složení řídící skupiny 

 
1. Členy řídící skupiny, vedoucího řídící skupiny a jeho zástupce jmenuje zastupitelstvo města. 

2. Jednání řídící skupiny se mohou zúčastnit členové zastupitelstva a se souhlasem vedoucího 
skupiny nebo zástupce další hosté. 

3. Členové řídící skupiny se mohou zapojit do činnosti pracovní skupiny. 

 
 

Článek 4 
Jednání 

 
1. Vedoucí řídící skupiny svolává jednání řídící skupiny, řídí průběh jednání, zajišťuje a vyhlašuje 

výsledek hlasování, zabezpečuje dodržování programu jednání. 

2. Při avizované nepřítomnosti vedoucího řídící skupiny je výkonem činností vyplývajících z jeho role 
pověřen zástupce. 

3. Řídící skupina se schází dle potřeby (minimálně jednou za 2 měsíce). 

4. Členové řídící skupiny se účastní všech jednání osobně. 

5. Jednání řídící skupiny je neveřejné. 

6. O průběhu jednání se pořizuje zápis, a to do 10 dnů od jeho konání. Zápis ověřuje a podepisuje 
ten, kdo jednání řídil. Za vyhotovení zápisu, jeho uložení, ověření a rozeslání odpovídá 
koordinátor.  
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Součástí zápisu je: 
a) prezenční listina přítomných členů řídící skupiny s jejich vlastnoručními podpisy 
b) schválené usnesení, které podepisuje ten, kdo jednání řídil. 

7. Zpráva o jednání řídící skupiny je zveřejněna na webových stránkách jednotlivých obcí.  

 

Článek 5 
Rozhodování, hlasování, usnesení 

 
1. Řídící skupina je usnášení schopná při účasti vedoucího nebo zástupce a nadpoloviční většiny 

členů pracovní skupiny. 

2. Při nepřítomnosti vedoucího nebo zástupce, nebo při neúčasti nadpoloviční většiny členů řídící 
skupiny se jednání nekoná a je stanoven nový termín. 

3. Hosté a členové zastupitelstva, kteří se jednání řídící skupiny účastní, mají hlas poradní. 

4. Při rozhodování se přijímá konsenzus. Pokud nedojde ke konsenzu, hlasuje se. Při rovnosti počtu 
hlasů rozhoduje hlas toho, kdo jednání řídí (vedoucí resp. zástupce). 

5. Text usnesení formuluje ten, kdo jednání řídil. 

6. Usnesení je přijato a je platné, je-li vysloven souhlas nadpoloviční většiny všech členů řídící 
skupiny. 

7. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly jsou 
v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a určením odpovědné osoby za splnění 
úkolů. 

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Změny a doplňky jednacího řádu podléhají schválení řídící skupiny. 

1. Tento jednací řád byl projednán a schválen sněmem SOHZ. Jednací řád nabývá platnosti  
a účinnosti dnem schválení řídící skupinou. 

 
 

Provádění změn v základní listině 
 
 

V základní listině lze provádět změny. Změny vyplývající z rozhodnutí pracovních skupin a řídící 
skupiny lze provádět po předchozím schválení řídící skupinou.  
 


