Jednací řád pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením,
ustavené v rámci komunitního plánování sociálních služeb v Brně
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento jednací řád upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a hlasování a zajišťování
úkolů pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením, ustavené v rámci
komunitního plánování sociálních služeb v Brně (dále též KPSS).
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Článek 2
Postavení a základní úkoly pracovní skupiny
Pracovní skupina je ustavena dle cílové skupiny jako orgán, ustavený v rámci KPSS.
Odpovídá zejména za vytváření profilu dané cílové skupiny, definice problémových
oblastí, formulace strategických cílů, priorit a opatření k jejich naplnění.
Plní úkoly spojené s přípravou a připomínkováním KPSS.
Pracovní skupina se skládá z vedoucího a dalších členů – zástupců zadavatele,
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
Jménem pracovní skupiny vystupuje její vedoucí, člen Koordinační skupiny KPSS.
Pracovní skupina je odpovědná ze své činnosti Koordinační skupině KPSS.
Článek 3
Výčet cílových podskupin
Pracovní skupina se dále člení na podskupiny:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

osoby bez přístřeší a v krizi

-

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

-

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

-

pachatelé trestné činnosti

-

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (drogy + alkohol)

Článek 4
Jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát do roka.
Pracovní skupinu svolává vedoucí prostřednictvím Referátu komunitního plánování a
projektů dle stanoveného harmonogramu a určuje místo, čas a program jednání.
Jednání pracovní skupiny se zúčastňují její členové. Členem je každý, kdo se dostaví na
jednání a zapíše se do prezenční listiny s uvedením požadovaných kontaktních údajů. Na
jednání mohou být přizváni další odborníci nebo hosté.
Jednání pracovní skupiny řídí její vedoucí, příp. jiný člen pracovní skupiny, pověřený
jejím vedoucím.
V případě odstoupení nebo odvolání vedoucího pracovní skupiny volí pracovní skupina
nového vedoucího nadpoloviční většinou všech přítomných.
Jednání pracovní skupiny je veřejné.
O jednání pracovní skupiny pořizuje určený člen zápis, který podepisuje vedoucí pracovní
skupiny. Součástí zápisu jsou přijatá usnesení pracovní skupiny. O účasti členů se pořizuje
prezenční listina, která tvoří přílohu zápisu. Nejpozději do 7 dnů po skončení jednání
skupiny musí být zápis předán koordinátorovi KPSS.

8. Zápis z jednání pracovní skupiny je vždy po doručení na Referát komunitního plánování a
projektů uveřejněn na webových stránkách www.socialnipece.brno.cz, fyzicky je
k nahlédnutí na Referátu komunitního plánování a projektů a dále je každému členu
skupiny zaslán elektronickou poštou případně jinak, dle domluvy.
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Článek 5
Usnesení a hlasování pracovní skupiny
Pracovní skupina se usnáší dvěma způsoby – pomocí společného konsensu a pomocí
hlasování. Metoda společného konsensu v případech, které se týkají principů a hodnot
komunitního plánování obecně a metoda hlasování se upřednostňuje v organizačně –
technickém zabezpečení činnosti.
V případě hlasování se pracovní skupina usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů.
V případě zastoupení jedné poskytovatelské organizace více členy, mají tito členové při
hlasování pouze jeden hlas.
V případě použití metody společného konsensu je vždy třeba hledat taková řešení, která
nebudou konfliktní, ale efektivní. Pokud se v rámci hledání společného konsensu
nedosáhne shody ani po dlouhé a důkladné diskuzi přichází na řadu krizový scénář:





bude důkladně zapsán problém a názory všech zúčastněných
bude shromážděno co nejvíce materiálů k dané problematice
bude zajištěn externí vyjednavač – mediátor problému
bude zajištěno přizvání odborníka na danou problematiku

Článek 6
Organizačně technické zajištění činnosti
Organizačně-technické a administrativní práce, související s činností pracovní skupiny,
zabezpečuje vedoucí pracovní skupiny v součinnosti s Referátem komunitního plánování a
projektů.
Článek 7
Jiná ustanovení
1. V zájmu úspěšného splnění společných úkolů pracovní skupiny vzájemně spolupracují,
popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více cílových skupin a oblastí.
2. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou pracovní skupiny jednat společně a podávat
Koordinační skupině KPSS společné návrhy a stanoviska.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Tento Jednací řád byl projednán a schválen pracovní skupinou dne ……………..
2. Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení pracovní skupině.
3. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dne … ………..
V Brně, dne ……………………..

……………………………………
vedoucí pracovní skupiny

……………………………………
koordinátor KPSS

