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STATUT
Říoící SKUPINA KoMUNlTNíHo pnruovÁttí soctÁurtícH st-uŽee V oRP HLlNsKo

článek l
Základní ustanovení

1. Statut upravuje postavení Řídícískupiny, vymezuje organizační zabezpečení projektu komunitního plánování
sociálních služeb (dále jen KPSS) v oRP Hlinsko; kompetence, č]enství a povinnostijednotliuých skupin a osob.

2. KPss je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním
specifikům i potřebám občanů. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení
v oblasti sociálních služeb.

3. Garantem realizace projektu komunitního plánování sociálních služeb v oRP Hlinsko je Místní akční skupina
Hlinecko, z.s.

+. Řiaici skupina (dále jen Řs) je stálým řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v

článek tl
Účastníci procesu komunitního plánování sociálních stužeb v oRP Hlinsko

1. Realizátor projektu: Místní akční skupina Hlinecko, z.s.
2. Zadavatel: Pardubický kraj, zástupci obcí spadajících do oRP Hlinsko, kteří jsou odpovědní za zajištění sociálních

služeb odpovídajících místním potřebám.
3. Poskytovatel: může jím být fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřizená obcí, krajem nebo

státem - Vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.
4. Uživatel: člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny.
5. Veřejnost
6. Dalšíorganizace: místní organizace i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká.

článek ltl
činnost Řídící skupiny

1. Zjišťuje potřeby a zdroje a hledá vhodná řešení v oblasti sociálních služeb.
2. Stanovuje dlouhodobé i krátkodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v postupných krocích a úkolech

k jejich dosažení.
3. Plánuje služby v oblasti sociální a sociálně zdravotní dle místních specifik a potřeb občanů.
4. Vypracovává systém sociálních služeb na místní úrovni, odpovídajícízj!štěným místním potřebám, reagujícím

na lokálníodlišnosti a zajišťujícím, že finanční prostředky na služby vynakládané budou efektivně využívány.
5. 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.

6. Prezentuje navenek své aktivity.
7. Zaměřuje se na hledání nouých lidských a finančních zdrojů.
8. Schvaluje složení pracovních skupin.
9. Navrhuje a schvaluje externí spolupracovníky pro realizaci KPSS.
10. Sleduje a vyhodnocuje realizaci komunitního plánu.

"Tento projekt je financovón z prostředků Evropského sociáIního fondu prostřednictvÍm operačního programu Zaměstnanost
o státního rozoočtu ČR."



č!ánek lv
SloženÍ Řídící skupiny

1. Řídící skupina má nejvýše 8 členů, ktenýmijsou předseda, koordinátor projektu, vedoucí projektu, 2 odborní
garanti a 3 vedoucí pracovních skupin.

2. Složení Řs, které je v souladu s principy KPSS.
3. Koordinátorem KPSS je pracovník MAS Hlinecko.
4. Funkční období č]enů není omezeno po celou dobu realizace projektu.

čtánek v
Předseda Řídící skupiny

1. Předsedu Řs hlasováním zvotí členové ŘS.

2. Předseda ŘS svolává (prostřednictvím koordinačního pracovníka) a řídí jednání Řs. lednání se koná podle
potřeby, v závislosti na fázi procesu KPSS, nejméně 1x za půl roku.

3. Podobu jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření zastupuje předsedu Řs jiný člen ŘS.

Tento statut nabyl účinnosti schvá|ením'zástupců Řídící skupin, o."........{d.,l.*p.!.(..
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Za realizátora projektu

"Tento projek je financovón z prostředků Evropského sociólního fondu prostřednict'|lím operačního programu Zaměstnanost
o stótního rozoočtu ČR."
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