
 
 

JEDNACÍ   ŘÁD 
 

ŘÍDÍCÍ   SKUPINA  
 

• Řídící skupina je složena z  řad poskytovatelů, uživatelů a 
zadavatelů sociálních služeb.  

• Řídící skupina řídí a koordinuje proces Komunitního plánování 
sociálních služeb na území ORP Sušice, pověřuje realizační tým 
úkoly, posuzuje zprávy předkládané realizačním týmem a 
pracovními skupinami, hodnotí dosažené výsledky a přijímá 
zásadní rozhodnutí pro průběh komunitního plánování. 

• Členství v řídící skupině je dobrovolné. Členové řídící skupiny jsou 
povinni účastnit se každého jednání. V případě, že se někdo nebude 
moci zúčastnit, omluví se  koordinátorovi projektu.  

• Člen řídící skupiny za sebe může vyslat na setkání zástupce. 
Zástupce zde jedná jeho jménem. 

• Řídící skupina je usnášení schopná, pokud je přítomna 
nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí, závěry a výstupy budou 
přijaty na základě konsensu. V případě, že nelze dojít ke konsensu, 
bude přistoupeno k hlasování. Usnesení je přijato, pokud pro něj 
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 

• Řídící skupina se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. 
Setkání řídící skupiny svolává koordinátor projektu s nejméně 
sedmi denním předstihem. 

• Usnesení řídící skupiny jsou závazná pro členy řídící skupiny i pro 
členy pracovních skupin. 

• Z každého jednání řídící skupiny bude vyhotoven zápis. Zápisy 
budou veřejně k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách 
města Sušice a u koordinátora projektu. Veřejnost může vznášet 
připomínky k práci řídící skupiny. Každá připomínka bude 
projednána na dalším setkání řídící skupiny. Připomínky je možno 
vznášet písemnou formou zásláním na adresu Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví Sušice.  



 
 

 

JEDNACÍ   ŘÁD 

 
PRACOVNÍ   SKUPINY  

 
 

• Jsou základním článkem Komunitního plánování sociálních služeb na 
území ORP Sušice – mají určující vliv na výsledný obsah dokumentu. 

• Pracovní skupiny se skládají z  poskytovatelů sociálních  služeb, uživatelů 
sociálních služeb, zadavatelů siciálních služeb a veřejnosti. 

• Pracovní skupiny se budou scházet dle potřeby, nejméně však 1x za 2 
měsíce. Jednání pracovních skupin svolává koordinátor projektu a přesné 
datum setkání bude v dostatečném předstihu vyvěšen na webových 
stránkách Města Sušice. 

• Členství ve skupině je dobrovolné. Povinností členů PS je pravidelná 
účast na jednáních. Neúčast je nutné předem omluvit. Členem pracovní 
skupiny může být každý, kdo o to projeví zájem. Zájemci se mohou 
přihlásit u koordinátora nebo u vedoucí Odboru sociálních věcí Města 
Sušice.  

• Vedoucí pracovní skupiny je volen jejími členy. Vedoucí koordinuje práci 
skupiny, kontroluje plnění stanovených cílů a ověřuje zápis zpracovaný 
členem realizačního týmu. Spolupracuje s realizačním týmem a řídící 
skupinou. 

• Pracovní skupina je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční 
většina členů. Rozhodnutí, závěry a výstupy budou přijaty na základě 
konsensu. V případě, že nelze dojít ke konsensu, bude přistoupeno 
k hlasování. Každý člen má právo hlasovat, hlasování je platné, pokud při 
něm hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.   

• Z každého jednání pracovní skupiny bude vyhotoven zápis. Zápisy budou 
veřejně k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách města Sušice a u 
koordinátora projektu. Veřejnost může vznášet připomínky k činnosti 
pracovních skupin. Každá takováto připomínka bude projednána na 
dalším setkání pracovní skupiny. Připomínky je možno vznášet písemnou 
formou zasláním na adresu Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Sušice.  


