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Vážení obyvatelé mikroregionu
Tanvaldsko, milí návštěvníci,
po parném létě se do našich
příbytků pomalu vkrádá chladnější
vzduch, který nám má připomenout, že
se nezadržitelně blíží bílé, zimní období. Abychom vám toto sychravé období
zpříjemnili, připravili jsme pro vás již
páté vydání Zpravodaje Mikroregionu
Tanvaldsko. V tomto čísle mimo jiné najdete kalendář podzimních a zimních
akcí v mikroregionu, ale i článek na
téma vzniku Centra sociálních služeb
pro celé území Tanvaldska.
Věřím, že i toto číslo vám poskytne
praktické informace a zajímavé čtení.
Nadále nabízíme možnost využít
znalosti, zkušenosti a servis našich zaměstnanců z Centra společných služeb,
které sídlí v budově Městského úřadu
ve Smržovce.
Za Mikroregion Tanvaldsko
Marek Hotovec, předseda svazku
Zimní túry po krkonošských hřebenech potěší turisty krásnými výhledy

Centrum společných služeb Tanvaldsko
V České republice je 6 253 měst a obcí, z toho u 5 800 dosahuje počet obyvatel maximálně tří tisíc. Jsou malá města a obce českým
rodinným stříbrem, nebo problémem? Díky vysokému počtu sídel je sice správa věcí veřejných velmi blízko občanům, ale zajištění
nutné kvality a efektivity může být někdy obtížné. Klíčem k efektivnímu a kvalitnímu výkonu veřejné správy i na těch nejmenších
obcích je meziobecní vzájemná spolupráce.
Celkem 83 Dobrovolných svazků obcí (DSO)
v České republice, které se zapojily do projektu
Svazu měst a obcí, založilo tzv. Centra společných služeb (CSS). Jejich zaměstnanci poskytují
členským obcím odborné a další poradenství
související s výkonem veřejné správy. Jaké jsou
přínosy těchto center?
Jedno CSS dnes například poskytne svým členským obcím více než 600 služeb ročně. Odborné
poradenství představuje 73 % těchto služeb, a to
ve věci splnění náležitostí činnosti orgánů obce,
je také právním poradenstvím, konzultacemi k legislativě, poradenstvím k realizaci i financování
akcí a projektů, k veřejným zakázkám, průzkumům trhu, propagaci i ke strategickému plánování. Dalších 27 % zahrnuje přínos informací do
území, vzdělávání starostů a výměnu zkušeností.

Na jakých tématech dnes obce spolupracují nejčastěji? Jsou to volnočasové aktivity, společná
propagace a rozvoj v cestovním ruchu, podpora
lokální ekonomiky, vzdělávání ve školství, zkvalitňování odpadového hospodářství, koordinace
zajišťování sociálních služeb, podpora bezpečnosti v regionu apod.
Starostové členských obcí Tanvaldska nejvíce
využívají služby „dotačního managementu“, na
který zejména menší obce nemají administrativní kapacitu. CSS komplexně zajišťuje danou
agendu od podání žádostí přes pomoc při administraci žádostí až po práci v systému MS2014+
a podobně. Praktické zkušenosti pracovníků CSS
jsou využívány v širokém spektru oblastí, jako
je životní prostředí (odpadové hospodářství),
doprava (cyklostezky, naučné stezky, místní
komunikace), školství (vzdělávání a investice
do základních i mateřských škol), kulturní akce,

sociální služby. Starostové, ale i zástupci ostatních organizací vnímají práci zaměstnanců CSS
pozitivně a roste počet zájemců o služby CSS.
Další výhodou pro obce zapojené do projektu je
i možnost sdílení vzorových dokumentů zkontrolovaných právníky (např. smlouvy, směrnice
a vyhlášky, různé formuláře), ale také sdílení zkušeností a dobré praxe (např. v oblasti sběru odpadů, tvorby obecně závazných vyhlášek) nebo
realizace přeshraniční spolupráce. V návaznosti
na rychle se měnící povinnosti a komplikovanost
svěřené agendy zajišťujeme vzdělávání starostů
a pracovníků úřadů, nabízíme možnost poradit
se nad konkrétními případy s odborníky.
CSS se díky projektu stalo profesionálním
zázemím, které je vždy k dispozici nejen starostům obcí, ale i školám, spolkům i samotným
občanům.
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Plánování regionálního rozvoje
v Mikroregionu Tanvaldsko
V rámci projektu plánování regionálního rozvoje, jehož nositelem je Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko, bude zpracován program
rozvoje každé z deseti členských obcí (Harrachov, Kořenov, Desná, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl,
Velké Hamry, Plavy, Zlatá Olešnice, Zásada) – města Tanvald a Smržovka již mají svoje programy rozvoje zpracovány – a Program
rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko. Komplexní realizaci zajišťují pracovníci Mikroregionu Tanvaldsko a Centra společných služeb.

Plánování budoucnosti obcí
Program rozvoje obce je koncepčním dokumentem, který bude
sloužit jako nástroj řízení rozvoje obcí v dalších letech. Zpracované
programy rozvoje jednotlivých obcí budou obsahovat rozvojové
směry, opatření a konkrétní aktivity (projekty), které bude obec realizovat či jejich realizaci podporovat. Důležitost zpracování programu
rozvoje obcí podtrhuje i skutečnost, že dokument bude jedním
z podkladů pro určování směru rozvoje celého území Mikroregionu
Tanvaldsko.
Aktuálně ve všech zpracovávaných obcích probíhají analytické práce,
které spočívají ve sběru a vyhodnocování dat z administrativních
zdrojů (tj. zejména z různých statistik a úředních podkladů) a ve
vyhodnocování údajů a informací z uskutečněného dotazníkového
šetření v obcích. Projektový tým průběžně provádí zpracovatelská
terénní šetření v jednotlivých obcích. Výstupy všech uvedených analytických činností budou ve finále sloužit k popisu rozvojové situace
v každé obci a ke specifikaci jejích silných a slabých stránek, rozvojových možností a rizik.

Do projektu se zapojuje veřejnost
Dotazníkové šetření, jako součást sběru dat z území, proběhlo ve
všech obcích v období od května do července 2018 a mělo jak standardní písemnou formou, tak formu elektronickou (vyplňování dotazníků on-line). V celém regionu se do dotazníkového šetření zapojilo
téměř 250 respondentů. Dotazník zjišťoval jak pozitivní, tak negativní
stránky rozvoje daných obcí. Aktuálně probíhá vyhodnocení tohoto
šetření, výsledky budou k dispozici na webových stránkách projektu.

Zimní pohled na Smržovku z areálu Filip

Pro zpracování rozvojového dokumentu obce je důležité zapojePostup realizace projektu a informace
ní široké laické i odborné veřejnosti, která svými náměty, názory
k němu můžete sledovat na stránkách
a doporučeními může aktivně ovlivnit další směřování rozvoje území.
Dotazníkové šetření je jednou z možností, jak se veřejnost mohla do
www.tanvaldsko.eu.
projektu zapojit. Po zpracování analýz jednotlivých
obcí plánuje realizační tým veřejná setkávání s obyvateli obcí.
Plánování rozvoje obce má smysl, pojďte se nad budoucností

Jarní komunitní projednávání

své obce zamyslet s námi a podílejte se na ní. Vždyť právě vy
tuto budoucnost ve své obci budete žít.

Veřejná setkávání s obyvateli obcí, tzv. komunitní
Zajistěte si tedy, aby byla co nejlepší, aby vaše potřeby byly
projednávání, budou ve všech obcích probíhat na
uspokojeny. Budeme rádi za jakékoliv konstruktivní, věcné
jaře příštího roku. V té době už budou mít obyvatelé k dispozici výsledky všech právě probíhajících
a zdůvodněné náměty a požadavky.
analytických prací a budou se moci aktivně zapojit
do diskuse k uvedeným zjištěním, specifikovat své
Zpracovatelé se budou každým vaším podnětem zabývat. Pro předklápotřeby a přání v obcích, identifikovat problémy,
dání námětů nemusíte využívat jen výše popsané formy spolupráce,
které je nejvíce pálí a navrhovat řešení. O konání veřejných setkání
tj. dotazníkové šetření a veřejná setkání. Pro komunikaci se zpracovateli
k programům rozvoje obcí budou obyvatelé včas informováni, a to jak
můžete využít také e-mailovou adresu planovani@tanvaldsko.eu. Nově
na webu projektu, tak obvyklým způsobem v každé obci.
jsme také přímo na úvodní stránku projektu www.tanvaldsko.eu přidali
Po důkladné analýze obcí a jejím projednání s veřejností budou
přímý odkaz „Kontaktujte nás“. V jakékoliv komunikaci se zpracovateli
zpracovány tzv. návrhové části jednotlivých programů rozvoje obcí.
projektu nezapomeňte uvést, o jakou obec se jedná, abychom váš
To znamená, že budou specifikovány rozvojové cíle a z nich vychánámět správně zařadili.
zející opatření a konkrétní aktivity, které se v následujících letech
v obcích uskuteční v zájmu jejich příznivého vývoje. Tato část proEvropská unie
jektu bude zpracovatelsky probíhat v létě příštího roku, aby se široká
Evropský sociální fond
veřejnost mohla na podzim téhož roku k budoucnosti a budoucímu
Operační program Zaměstnanost
směřování své obce vyjádřit na dalších veřejných setkáních.
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Vznik Centra sociálních služeb
v Mikroregionu Tanvaldsko

Statistické údaje, zprávy médií i pouhý pohled kolem sebe potvrzují, že naše populace stárne. Navíc určité procento obyvatelstva
trpí nějakým zdravotním omezením, často trvalým. Obce by v tomto ohledu měly být připravené a nečekat, co nabídne či nařídí stát.
Starostové obcí spojených do Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se shodují, že řízení a rozvoj sociálních služeb musí mít ve svých
rukách především obce – samosprávy, aby je mohly operativně řídit dle aktuálních skutečných potřeb občanů v území.

Pro lepší a intenzivnější zajištění potřebných sociálních služeb není
nutno zřizovat novou organizaci a stavět nákladný nový objekt. Pro
naplnění aktuálních potřeb v regionu je spíše žádoucí zrekonstruovat
některou nevyužitou budovu a posílit a propojit všechny stávající sociální služby – ve Smržovce, Tanvaldu, Desné a Velkých Hamrech.
Na základě informací vzešlých z procesu aktualizace komunitního
plánování sociálních služeb, oficiálního průzkumu potřeb obcí v ORP
Tanvald a zejména s využitím znalostí starostů o potřebách jejich obcí
přikročily obce Mikroregionu Tanvaldsko k přípravě záměru pro zřízení
společného místa poskytování nových a rozšíření původních sociálních
služeb v regionu. Jedná se o vznik Centra sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko se sídlem ve Smržovce a třemi „detašovanými
pracovišti“.
Sídlo počítá s pokrytím Smržovky, Jiřetína p. B. a Josefova Dolu. Jedno
detašované pracoviště by bylo určeno pro obce Harrachov, Kořenov,
Desná, Albrechtice v J. h., další pro Tanvald a třetí pro lokalitu Velké
Hamry, Plavy, Zlatá Olešnice a Zásada.
Centrum sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko by poskytovalo nové služby: denní stacionář, odlehčovací službu, osobní asistenci, sociální poradenství a půjčovnu rehabilitačních pomůcek.

Co je DENNÍ STACIONÁŘ?

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Denní stacionář poskytuje tyto služby: pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění stravy, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Co je ODLEHČOVACÍ SLUŽBA?

Sociální služby pomáhají lidem v různých životních situacích

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH POMŮCEK

Vhodné pomůcky přispívají ke zvládání běžných úkonů každodenního
života a ke kvalitní péči v domácím prostředí: například polohovací
lůžka, antidekubitní polohovací pomůcky, doplňky k lůžku, rehabilitační a hygienické pomůcky.

BEZPLATNÁ POMOC V OBLASTI
SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Služba bude určena pro ty, kdo hledají informace, kontakty, podporu
a doprovázení v péči o své blízké – seniory, nevyléčitelně nemocné
nebo zdravotně postižené. Poradenství umožní lépe se zorientovat
v dostupných službách, oprávněných nárocích (např. na příspěvky
na péči) a bude zahrnovat i jejich zprostředkování. Samozřejmostí je
zachování mlčenlivosti a nestrannosti, zachování důstojnosti klienta,
respektování přání a volby klienta, anonymita.

Je to terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě
nezbytný odpočinek.

Vznik Centra sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko může být
financován z více dotačních zdrojů (program IROP, výzva prostřednictvím MAS RT, rozpočet ČR). Provoz centra bude financován vícezdrojově (finanční příspěvky MPSV, Libereckého kraje, příspěvky obcí za své
občany, finanční spoluúčast klientů).

Základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Projekt je v současné době ve stadiu přípravy a je možné jej ještě doplňovat, samozřejmě s ohledem na možnosti obcí a podporované aktivity
(dotované činnosti a služby).

Co je OSOBNÍ ASISTENCE?

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

Máte-li k této věci podnětné návrhy a nápady, přihlaste se u starosty
ve své obci. Dlouhodobější návrhy je možné také zařadit do programu rozvoje vaší obce či Mikroregionu Tanvaldsko, takže je dobré se
zúčastnit veřejných projednávání těchto strategických dokumentů,
která proběhnou na podzim 2018 a na jaře 2019. Veřejná projednávání
budou včas oznámena a více informací najdete zde:
www.tanvaldsko.eu, www.tanvaldsko.info.
V každém případě nám dejte vědět o svém nápadu. Podněty je možné
zasílat na e-mail: rozvoj.tanvaldska@seznam.cz nebo i do Centra společných služeb na Smržovce, kontakty najdete na straně 4.
Mgr. Marek Hotovec, předseda Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko
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Jak proudí do regionu peníze z Programu rozvoje
venkova, Operačního programu Zaměstnanost a IROP
Místní akční skupina Rozvoj Tanvaldska ukončila výzvu na předkládání projektů v Operačním programu Zaměstnanost s názvem
Sociální podnikání I, Sociální začleňování a prorodinná opatření.
Pod těmito výzvami mohly neziskové organizace, OSVČ nebo podnikatelé žádat například o podporu vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (zřízení nového nebo
rekonstrukci stávajícího sociálního podniku, vzdělávání zaměstnanců
sociálního podniku, komunitní centra…), na zařízení pro děti zajišťující
péči v době mimo školní vyučování, pořádání příměstských táborů atd.
Do kanceláře MAS dorazily tyto žádosti:
1. Mateřské a dětské centrum Maják, z.s., podalo žádost o dotaci na
projekt „Příměstské tábory v Majáku 2019–2021“;
2. Středisko volného času Tanvald, p. o., podalo žádost o dotaci na
„Příměstské tábory“;
3. Mateřské a dětské centrum Maják, z.s., podalo žádost o dotaci na
projekt „Komunitní sociální práce v Majáku“.
Hodnoticí komise MAS tyto projekty projednala a po úpravách ze
strany řídícího orgánu byly schváleny.
V tomto operačním programu byla také 20. srpna 2018 vyhlášena
výzva Sociální podnikání II.
V rámci výzvy byla podána žádost o dotaci na projekt „Centrum
služeb“. Jde o společný sociální podnik obce Jiřetín pod Bukovou a města Velké Hamry, který se zabývá tříděním a následným
využitím a zpracováním komunálních odpadů. Zaměstná 6 obtížně
zaměstnatelných osob po dobu 20 měsíců. Projekt byl hodnoticí
komisí i řídicím orgánem schválen k financování.
V Integrovaném regionálním operačním programu (zkráceně IROP)
je ukončen příjem žádostí o podporu pro dvě výzvy – Bezpečnost dopravy a Infrastruktura pro vzdělávání, s celkovou alokací 36 526 320 Kč.
Aktuálně je vyhlášena 62. výzva Sociální infrastruktura, která bude
ukončena v září 2018. Pod touto výzvou se ukrývá například rozvoj
sociálních služeb, rozvoj komunitních center nebo sociální bydlení.
Také v Programu rozvoje venkova bude vyhlášena fishe (výzva) na
projekt týkající se přeshraniční spolupráce, na podporu rozvoje turis-

Horské regiony profitují z turistického ruchu díky krásné přírodě

tického ruchu. Do tohoto projektu by se s námi zapojila polská MAS.
Dále se očekává vyhlášení výzvy v Operačním programu životní
prostředí, kde Ministerstvo životního prostředí stále ještě upravuje
podmínky. Výzva bude zaměřena na zvelebení zeleně v obcích.

Přesné znění výzev MAS RT v rámci IROP, OPZ a PRV včetně
jejich jednotlivých opatření včetně alokací zjistíte z webových
stránek www.masrt.cz.
Poradit se můžete zde:
Tereza Šolcová, e-mail: solcova@jiretinpb.cz, tel.: 728 685 085
Poradenství poskytuje i Centrum služeb Mikroregionu
Tanvaldsko.
Podrobnější informace naleznete na www.masrt.cz v záložce realizace
SCLLD (zkratka pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje).
Pro rozvoj školství se připravuje plán vzdělávání „MAP II“:
Místní akční plán II bude navazovat na MAP I, který se setkal s velice
kladnými ohlasy, a to především z řad pedagogů. MAP II bude vycházet z akčního plánu, který byl zpracován již v minulém roce. V září 2018
bude právě MAS Rozvoj Tanvaldska podávat žádost o podporu.

Tanvaldský Špičák zprovozní novou lanovku
Sjezdový areál na Tanvaldském Špičáku potěší lyžaře v nové zimní
sezoně další lanovkou, která nahradí kotvový vlek na Špičáku II a bude
obsluhovat černou sjezdovku a modrou trať s názvem Kostelní.
Čtyřsedačky s bublinou přispějí ke zvýšení komfortu lyžařů i za větrného

Nová čtyřsedačková lanovka zvýší komfort lyžařů

počasí či v případě sněžení. Přepravní kapacita se zvýší asi dvojnásobně,
jízda potrvá dvě a půl minuty. Na trase nové lanové dráhy vztyčili stavbaři
deset nosných sloupů a lanovka má i depo pro uložení sedaček přes noc.
www.skijizerky.cz

Výstavba horní stanice na vrcholu Tanvaldského Špičáku

Celkový pohled na areál Špičák II

Centrum společných služeb – kontakty
Kateřina Preusslerová
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info
www.tanvaldsko.info

Tereza Šolcová
Veronika Hůzlová
tel.: 728 685 085
tel.: 725 814 977
e-mail: solcova@jiretinpb.cz
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz
www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/
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