Statut Partnerské platformy
PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS SKCH

registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600
Článek 1
Úvodní stanovení
a) Partnerská platforma projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH,
z.s. (dále jen „PAPLA) je zřízena pro účely projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na
území MAS SKCH (dále jen PRSS).
b) Platformou rozumíme široké a otevřené partnerství subjektů především na území MAS
SKCH, z.s. Toto partnerství spočívá v zajištění spolupráce všech relevantních aktérů
v oblasti sociálních a souvisejících služeb v daném území.
Článek 2
Působnost PAPLA
a) PAPLA je jako schvalovací orgán součástí organizační struktury PRSS.
b) Členové PAPLA diskutují, připomínkují a vyjadřují se k podkladům a návrhům odborného
týmu.
c) Úkolem členů PAPLA je podporovat šíření informovanosti a dodávat váhu a prestiž
rozhodnutím, na kterých se členové shodnou.
d) PAPLA schvaluje konečnou podobu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Článek 3
Složení PAPLA
a) PAPLA je ustavena na základě principu partnerství a nemá právní subjektivitu.
b) PAPLA si volí svého předsedu hlasováním a definuje si vlastní postupy rozhodování.
c) PAPLA je nejširším orgánem projektu a její členové jsou uvedeni níže:
Zástupci realizátora projektu PRSS (např. koordinátor atd.)
Zástupci zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, např.
- členské obce MAS SKCH
- zástupce Pardubického kraje
- zástupce města Chrudim (ORP)

- zástupci příspěvkových organizací v kraji a v městech
- nestátní neziskové organizace
Zástupci spolupracujících subjektů:
- zástupci relevantních projektů a aktivit
- komunitní školy
- Univerzita Pardubice
- zástupci uživatelů sociálních služeb (asociace, kluby, spolky apod.)
-zástupci relevantních projektů a aktivit
Ustanovující počet členů je 28.
Článek 4
Jednání PAPLA
a) Postup při jednání PAPLA se řídí Jednacím řádem PAPLA, který schvaluje PAPLA na svém
prvním zasedání.
b) Činnost PAPLA je organizačně, administrativně a technicky zabezpečována akčním řídícím
výborem projektu.
Článek 5
Závěrečné ustanovení
a) Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho podpisu předsedou PAPLA.

V Chrasti dne 1. 2. 2018
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