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ORGANIZAČNÝ PORIADOK RIADIACEJ A PRACOVNEJ SKUPINY PRE
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA TURZOVKA

I. Úvodné ustanovenie
1. Organizačný poriadok pracovnej skupiny (ďalej len OP) je normou, ktorá upravuje postavenie
pracovnej skupiny a práva a povinnosti jej členov.
2. OP je záväzný pre všetkých účastníkov jednania pracovnej skupiny (ďalej len PS ).
3. Organizačný poriadok PS schvaľuje Riadiaca skupina (ďalej len RS) Komunitného plánu
sociálnych služieb (ďalej len KPSS) mesta Turzovka, ktorú stanovuje primátor mesta
Turzovka. OP vrátane následných zmien a doplnkov navrhujú členovia PS. Každý člen PS
môže navrhnúť zmeny a doplnky OP.
4. Postavenie a definícia pracovnej skupiny:


Pracovné skupiny sú základným článkom plánovania sociálnych služieb na území
mesta Turzovka. PS sú vždy v danej oblasti sociálnych služieb zložené zo zástupcov
poskytovateľov sociálnych služieb, bez ohľadu na formu a zriaďovateľa, ďalej zo
zástupcov užívateľov a zadávateľa.



Manažér/ka jednotlivých pracovných skupín (ďalej len MPS) sú menovaní RS.
Manažér/ka pracovnej skupiny zodpovedá za výstupy PS, zastupuje ju navonok a
presadzuje záujmy príslušnej oblasti sociálnych služieb.

5. Pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti sociálnych služieb sú ustanovené RS KPSS. RS KPSS
sa pri vzniku PS riadi potrebami občanov, cieľmi sociálnej politiky mesta a súvislosťami, ktoré
definujú jej možnosti v oblasti poskytovaných sociálnych služieb. V kontexte prvého KPSS
mesta Turzovka s prieskumom sociálnych potrieb obyvateľov mesta Turzovka boli stanovené
nasledovné PS :
1. Rodina a deti
2. Seniori
3. Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny
4. Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením
II. Roly pracovných skupín
Pracovné skupiny:
1. Presadzujú záujmy užívateľov, poskytovateľov a zadávateľa v rámci rozvoja sociálnych
služieb v príslušnej oblasti.
2. PS sa podieľa na mapovaní existujúcich sociálnych služieb, zisťuje záujmy sociálnych
klientov a obyvateľov mesta v súvislosti s potrebnosťou sociálnych služieb a navrhuje
opatrenia smerujúce s naplneniu týchto potrieb a záujmov.
3. Sú zapojené do tvorby komunitných plánov sociálnych služieb vždy na dané obdobie,
presadzujúce princípy komunitného plánovania sociálnych služieb.
4. Podieľajú sa na implementácii KPSS primeraným a legitímnym spôsobom, napr. užívateľ
užívaním atď.
5. Prostredníctvom posudzovania zámerov a projektov jednotlivých poskytovateľov
sociálnych služieb, zohľadňujúc sociálne potreby obyvateľov mesta Turzovka, sa svojimi
odporučeniami podieľajú na príprave rozpočtu mesta Turzovka pre sociálne služby.
6. Uznesenie PS je doporučujúcim dokumentom vyjadrujúcim rozhodnutie členov PS.

7. Sú vonkajšími poradnými zbormi mesta Turzovka i ostatných verejnoprospešných
inštitúcií v oblasti riešenia problémov sociálnych služieb
8. V nadväznosti na KPSS vytvárajú koncepciu a víziu pre rozvoj sociálnych služieb v meste
Turzovka.
9. Mesto Turzovka poskytuje PS prostredníctvom manažéra/ky skupiny potrebnú súčinnosť
nevyhnutnú pre jej činnosť.

III. Organizačná štruktúra
1. PS je tvorená členmi a manažérom za danú oblasť sociálnych služieb.
2. PS riadi manažér za danú oblasť sociálnych služieb, ktorý je menovaný RS a po splnení
podmienok uvedených v čl. III., bode 2. Organizačného poriadku Riadiacej skupiny KPSS sa
stáva tiež členom RS KPSS.
3. Členom PS môže byť vždy jeden zástupca poskytovateľa a jeden zástupca užívateľov
z jedného zariadenia poskytujúceho sociálne služby v príslušnej oblasti (prípadne iné
podporné služby pre cieľové skupiny). Obdobne môže byť členom PS jeden zástupca inej
zainteresovanej organizácie alebo iniciatívy užívateľov. Členstvo v pracovnej skupine je
dobrovoľné. Členstvo v PS je prenositeľné. Na jednaniach pracovných skupín nie je vylúčená
možnosť účasti viacerých zástupcov jedného subjektu, ktorí potom majú v rámci jednania
pracovnej skupiny štatút hostí. Členstvo vo viacerých PS je možné a aktívna účasť v nich sa
nevylučuje. Kumulatívne zastupovanie viacerých subjektov, poskytovateľov alebo inštitúcií
nie je možné.
4. Členstvo v PS vzniká za týchto podmienok:


vek 18 rokov a spôsobilosť k právnym úkonom,



v prípade užívateľov sociálnych služieb bez spôsobilosti na právne úkony, prípadne zníženej
miery spôsobilosti na právne úkony MPS zohľadňuje kompetencie týchto jednotlivcov na
základe schopnosti prejaviť vôľu



vyjadrením súhlasu s organizačným a rokovacím poriadkom ich podpisom.



schválením príslušného záujemcu o členstvo manažérom PS

5. Členstvo v PS zaniká za týchto podmienok:
• vystúpením člena z PS,
• neospravedlnenou neúčasťou člena na troch po sebe idúcich stretnutiach PS.
6. Na jednanie PS môžu pravidelne dochádzať pozvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo.
Účasť hostí na jednaniach PS vopred schvaľuje MPS.
7. Členom pracovnej skupiny môžu byť v osobitných prípadoch a so súhlasom členov PS i
zástupcovia poskytovateľov a subjektov z iných obcí.
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