
  
 
 

 

S T A T U T 

KOORDINAČNÍ - ŘÍDÍCÍ SKUPINY PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

KYJOVSKA  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Koordinační - řídící skupina je stálým řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem Rady města 

Kyjova v oblasti realizace komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS). 

(2) Město Kyjov poskytuje Koordinační – řídící skupině potřebnou součinnost. 

(3) Koordinační - řídící skupina je Radě města Kyjova ze své činnosti odpovědna. 

Článek 2 

Působnost Koordinační - řídící skupiny 

 Koordinační - řídící skupina:  

(1) zjišťuje potřeby v oblasti sociálních služeb, 

(2) stanovuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v postupných 

krocích a úkolech k jejich dosažení, 

(3) plánuje služby v oblasti sociální a sociálně-zdravotní a v oblasti návazných služeb dle místních 

specifik a potřeb občanů, 

(4) projednává a schvaluje podobu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

(5) prosazuje jednotlivé priority a opatření vyplývající z komunitního plánu v rámci politické 

reprezentace měst a obcí Kyjovska, iniciuje jejich řešení, 

(6) předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na principech 

partnerství mezi všemi účastníky, pracuje s informacemi a zohledňuje již vytvořené a 

osvědčené spolupráce, zapojuje místní společenství, 

(7) prezentuje navenek své aktivity, 

(8) zaměřuje se na hledání nových lidských a finančních zdrojů, 

(9) koordinuje činnost pracovních skupin, včetně evidence jejich členů, 

(10) při realizaci KPSS může spolupracovat s externími spolupracovníky,  

(11) sleduje a vyhodnocuje realizaci komunitního plánu. 



  
 
 

Článek 3 

Složení Koordinační - řídící skupiny 

(1) Koordinační - řídící skupina je uzavřenou skupinou, kterou tvoří garant Koordinační – řídící skupiny, 

vedoucí jednotlivých pracovních skupin KPSS, koordinátor  KPSS a její další členové. 

(2) Garant Koordinační - řídící skupiny a jednotliví členové Koordinační – řídící skupiny jsou schváleni 

Radou města Kyjova.  

(3) Koordinátorkou KPSS  je pracovnice MěÚ, odboru sociálních věcí a školství. 

(4) Funkční období členů není omezeno. 

(5) Členství v Koordinační - řídící skupině končí  

a) odstoupením člena/garanta Koordinační - řídící skupiny,  

b) v případě opakované neomluvené nepřítomnosti (3x) na jednání Koordinační - řídící 

skupiny, 

(6) Přijetí nového člena do Koordinační – řídící skupiny podléhá schválení Rady města Kyjova po 

návrhu Koordinační – řídící skupiny. 

(7) Členství v Koordinační - řídící skupině je nezastupitelné.  

Článek 4 

Garant Koordinační - řídící skupiny 

(1) Garant Koordinační - řídící skupiny odpovídá za její činnost Radě města Kyjova. 

(2) Po dobu jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření zastupuje garanta Koordinační - řídící skupiny jiný 

člen Koordinační - řídící skupiny, případně koordinátorka. 

Článek 5 

Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 

 

(1) Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb svolává a vede setkání Koordinační - řídící 

skupiny. Setkání se koná podle potřeby, minimálně jedenkrát za půl roku, v závislosti na fázi 

procesu KPSS. Koordinátorka dále zejména: 

a) vede činnost Koordinační - řídící skupiny, 

b) má právo podepisovat doporučení a další materiály schválené Koordinační - řídící 

skupinou, 

c) předkládá jejím členům k projednání návrhy materiálů Koordinační - řídící skupiny,  

d) sestavuje program setkání. 

(2) Účastní se rozdělování grantů z rozpočtu města Kyjova na zasedání sociálně - zdravotní komise. 



  
 
 

Článek 6 

Členové Koordinační - řídící skupiny 

(1) Koordinační – řídící skupina funguje na principu rovného postavení všech členů. 

(2) Členové Koordinační - řídící skupiny jsou povinni účastnit se jejího jednání.  

(3) Členové mají právo předkládat Koordinační - řídící skupině návrhy. 

(4) Členové Koordinační - řídící skupiny mají právo navrhnout doplnění programu jejího setkání.  

(5) Pokud se člen Koordinační - řídící skupiny nemůže jednání účastnit, je jeho povinností omluvit 

se předem koordinátorce. 

(6) Koordinátoři Hodonínska a Veselska (hosté KPSS) jsou pravidelně informováni o plánovaném 

setkání, jejich účast je nutná v případě, že Koordinační – řídící skupina řeší témata týkající se  

i jejich regionu.  

(7) Členové Koordinační – řídící skupiny mohou po konzultaci s koordinátorkou pozvat hosta 

(soulad s plánovaným programem setkání). 

Článek 7 

Realizační koordinační – řídící skupina 

(1) Realizační koordinační – řídící skupina tvoří pracovní jádro Koordinační – řídící skupiny.  

(2) Členy Realizační koordinační – řídící skupiny jsou koordinátorka a vedoucí I., II. a III. pracovní 

skupiny. 

(3) Setkání Realizační koordinační – řídící skupiny se koná obvykle 1 krát za čtvrt roku, v závislosti 

na fázi procesu KPSS.  

(4) Výstupy ze setkání se přenesou do Koordinační – řídící skupiny. 

 

Článek 8  

Externí spolupráce 

(1) Koordinační - řídící skupina může požádat o spolupráci odborníky nebo odborné instituce, kteří 

nejsou jejími členy (dále jen "experti"). 

(2) Experti se mohou na pozvání garanta Koordinační - řídící skupiny (prostřednictvím 

koordinátorky) účastnit jejího jednání buďto jako hosté k určité problematice, nebo mohou 

zpracovávat expertízy na základě zadání Koordinační – řídící skupiny. 

Článek 9 

Zabezpečení činnosti Koordinační - řídící skupiny 



  
 
 

(1) Činnost Koordinační - řídící skupiny zabezpečuje odbor sociálních věcí a školství MěÚ v Kyjově 

osobou koordinátorky. 

(2) Odbor sociálních věcí a školství v souvislosti s KPSS:  

a) administrativně a technicky zabezpečuje činnost Koordinační - řídící skupiny  

a jejích pracovních skupin, 

b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Koordinační - řídící skupiny, 

c) soustřeďuje a zpracovává odborné podklady pro jednání Koordinační - řídící skupiny na 

základě pokynů garanta Koordinační – řídící skupiny, 

d) pravidelně aktualizuje informace zveřejněné o Koordinační - řídící skupině a její 

činnosti, včetně informací o pracovních skupinách a jejich činnosti, 

e) je odborným pracovištěm pro otázky systému sociálních služeb. 

Článek 10 

Jednací řád Koordinační - řídící skupiny 

(1) Jednací řád upravuje způsob jednání Koordinační - řídící skupiny. Jednací řád, jeho změny 

a doplňky podléhají schválení Rady města Kyjova.  

Článek 11 

Zpřístupnění Statutu veřejnosti 

(1) Statut je přístupný veřejnosti na internetových stránkách města Kyjova www.mestokyjov.cz   

a na stránkách KPSS Kyjovska www.pomocobcanum.kyjovsko.cz. Na internetových stránkách 

se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu. 

Článek 12  

Závěrečná ustanovení 

(1) Tento Statut byl schválen Radou města Kyjova dne 27. 6. 2011 a nabývá účinnosti dnem 

schválení. 

(2) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení Rady města Kyjova.  

(3) Statut Koordinační – řídící skupiny má platnost časově neomezenou. 

(4) Změna Statutu byla schválena Radou města Kyjova dne … a nabývá účinnosti dnem schválení. 


