
          Organizační struktura SPRSS 

schvaluje Základní listinu SPRSS
schvaluje SPRSS

schvaluje ustanovení řídící skupiny

Rada města
bere na vědomí Základní listinu SPRSS

bere na vědomí SPRSS
rozhoduje o jmenování a zániku členství člena v řídící skupině

Sociální odbor
předkládá výstupy ke schválení Radě a Zastupitelstvu města

Řídící skupina

Zodpovědnosti řídící skupiny:

koordinuje činnost
prezentuje u představitelů obcí

kompletuje výstupy obou pracovních skupin
pracuje s návrhy

vytváří konečné podoby

Zastupitelstvo 
města

Zastupitelstva 
obcí

Pracovní skupina pro seniory, 
osoby se zdravotním postižením a 

osoby pečující o osobu blízkou

Pracovní skupina pro děti, mládež, 
etnické skupiny, osoby bez 

přístřeší, osoby v nouzi a jiné

  Zodpovědnosti:   Zodpovědnosti:
· příprava SPRSS pro cílovou skupinu · příprava SPRSS pro cílovou skupinu
· stanovení cílů a opatření na úrovni prac. skupiny · stanovení cílů a opatření na úrovni prac. skupiny
· aktualizace SPRSS - jeho reálnost · aktualizace SPRSS - jeho reálnost



  v naší pracovní skupině   v naší pracovní skupině

Struktura pracovních skupin Struktura řídící skupiny
vedoucí pracovních skupin vedoucí pracovních skupin
zadavatelé zadavatelé
koordinátor koordinátor
zástupci obcí zástupce obce
poskytovatelé sociálních služeb poskytovatel sociálních služeb
uživatelé sociálních služeb uživatel sociálních služeb
veřejnost

Role koordinátora:
organizace přípravy jednání
shromažďování výstupů pracovních skupin
svolávání jednání
příprava potřebných materiálů a programu jednání
zpracovávání písemné verze SPRSS
zajišťování vnějšího připomínkového řízení
příprava katalogu sociálních služeb a jeho grafické znázornění
organizace Veletrhu sociálních služeb

· propagace SPRSS · propagace SPRSS
· poskytnutí prostoru pro názor veřejnosti · poskytnutí prostoru pro názor veřejnosti
· v jisté míře odpovědnost za realizaci cílů · v jisté míře odpovědnost za realizaci cílů
· navrhování cílů a opatření · navrhování cílů a opatření

  Pravomoci:   Pravomoci:
· navrhování postupů, opatření a nové členství · navrhování postupů, opatření a nové členství

· připomínkování SPRSS · připomínkování SPRSS
· podávání návrhů pro jednání naší i řídící skupiny · podávání návrhů pro jednání naší i řídící skupiny

Organizační struktura je nedílnou součástí Základní listiny SPRSS Albrechticka.
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