
Komunitní plánování sociálních služeb městské části Praha 5 

 ORGANIZA ČNÍ ŘÁD 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

1) Organizační řád  Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) upravuje vzájemné vztahy, 

úlohy, kompetence, zodpovědnost a způsoby komunikace jednotlivých účastníků KPSS MČ 

Praha 5. 

2) Organizační řád  zpracovávají členové Řídící skupiny v souvislosti s procesem KPSS, včetně 

jejich následných změn a doplňků. 

 

Článek II 
Účastníci procesu KPSS 

1) Garant KPSS 

2) Koordinátor KPSS 

3) Řídící skupina KPSS 

4) Pracovní skupiny KPSS:   

I.   Senioři a osoby se zdravotním postižením 

II.  Děti, rodina a mládež 

III.Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní 

     menšiny 

5) Vedoucí pracovních skupin  

6) Rada městské části Praha 5 - volení zástupci obyvatel 

7) Veřejnost 

Článek III 
Garant KPSS   

1) Garantem je věcně příslušný radní. 

2) Garant informuje orgány městské části o průběhu KPSS. 

3) Garant deleguje výkon činnosti na další členy týmu KPSS. 

4) Garant je předsedou Řídící skupiny KPSS. 

 
Článek IV 

Koordinátor KPSS 
 

1) Koordinátorem KPSS je pracovník ÚMČ Praha 5, Odboru sociálních problematiky a prevence 

kriminality (OSK). 

2) Zajišťuje agendu KPSS a koordinuje činnosti k tomu potřebné. 

3) Připravuje a svolává jednání Řídící skupiny i Pracovních skupin, předkládá členům k 

projednání návrhy materiálů, sestavuje program setkání. 

4) Spolupracuje a komunikuje v rámci KPSS s veřejností, poskytovateli i uživateli sociálních 

služeb. 

5) Zajišťuje informování o výsledcích KPSS. 



 

Článek V 
Řídící skupina KPSS 

 
1) Řídící skupinu tvoří: 

- JUDr. Petr Lachnit, garant KPSS, zástupce starosty, 

- Mgr. Diana Bubníková, předsedkyně Komise sociální a zdravotní, 

- Bc. Roman Sedlák, předseda Komise bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogové, 

-  PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, předsedkyně Komise etnické,  

- Ing. Vlasta Váchová, předsedkyně Komise bytové,  

- Ing. Ondřej Velek, předseda Komise transparentní a otevřenou veřejnou správu, 

- koordinátorka KPSS, Ivana Kosová, OSK 

- PhDr. Helena Volechová, vedoucí OSK,  

- Mgr. Marie Bosáková, ředitelka CSOP,  

vedoucí Pracovních skupin:  

- Mgr. Renáta Hejlová, III. pracovní skupina (PS) 

- Ivana Plášilová, II. PS 

- Jitka Straňáková, I. PS 

delegáti Pracovních skupin z řad  poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb:  

- Helena Chaloupková, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Praha 5, I. PS 

- Bc. Vojtěch Janouškovec, DiS., Progressive o.s., III. PS 

- Ing. Lenka Jiroudková, o.s. Veselý Smíchov, II. PS 

- Václav Kučera, Člověk v tísni, III. PS 

2) Řídící skupina koordinuje činnosti, aktivity a projednává výstupy Pracovních skupin a 

připravuje jejich realizaci.Vyhodnocuje naplňování komunitního plánu. 

3) Setkání Řídící skupiny se koná podle potřeby v závislosti na fázi procesu KPSS 

 
 

Článek VI 
Pracovní skupiny KPSS 

 

1) Pracovní skupina je tvořena vedoucí pracovní skupiny, koordinátorem KPSS,  zadavateli, 

poskytovateli a uživateli sociálních služeb, popřípadě dalšími zájemci o proces 

komunitního plánování sociálních služeb. 

2) Pracovní skupiny jsou základním článkem komunitního plánování  a jsou zřízeny na 

základě potřeb cílových skupin. 

3) Členové pracovních skupin mapují potřeby občanů konkrétních cílových skupin,   

spolupracují při formulaci cílů, priorit a opatření komunitního plánu pro svou cílovou 

skupinu. 

 

 

 



Článek VII 
Vedoucí pracovní skupiny 

 

1) Vedoucí pracovní skupiny je pracovník ÚMČ Praha 5, Odboru sociálních problematiky a 

prevence kriminality. Je členem Řídící skupiny.  

2) Vedoucí pracovní skupiny řídí proces koordinace plánování sociálních služeb v příslušné 

Pracovní skupině a zpracovává výstupy pro Řídící skupinu.  

 

Článek VIII 
Rada MČ Praha 5 

 
Rada městské části Praha 5 je orgán, který bude průběžně informován o procesu KPSS a je 

příslušný v konečné fázi ke schválení dokumentu.  

 

Článek IX 
Veřejnost  

 
1) Veřejnost je jedním z účastníků KPSS a bude průběžně informována o procesu, nejméně 

dvakrát za kalendářní rok. 

2) Názory veřejnosti jsou aktivně zjišťovány, vyhodnocovány, případně zapracovány do 

KPSS. 

Článek X 
Závěrečné ustanovení 

 
Tento organizační řád nabývá platnosti dnem schválení Radou městské části Praha 5. 


