
Tisková zpráva Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko ze dne 20. 6. 2022 
 

Obce a města Mikroregionu Tanvaldsko připravily svůj Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb pro území Mikroregionu Tanvaldsko. 
 

Rozvoj sociálních služeb na území obcí Harrachov, Kořenov, Desná, Tanvald, Smržovka, 
Velké Hamry, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl, Plavy, 
Zlatá Olešnice a Zásada plánovali zástupci těchto obcí společně s lidmi z území.  
Lidé, kteří potřebují pomoc formou sociální služby i ti, kdo s touto tematikou pracují nebo se 
o i zajímají, se mohli sejít v rámci odborných pracovních skupin:  
1) SENIOŘI A ZTP,  
2) DĚTI – RODINA - VZDĚLÁVÁNÍ   
3) OSOBY A SKUPINY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÉ. 
Scházela se i pracovní skupina poskytovatelů sociálních služeb.  
Pracovní jednání se společně zabývala sociálními problémy občanů a definovala akutní i 
dlouhodobé potřeby v sociální oblasti.  
Tyto potřeby se propsaly do dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v 
území Mikroregionu Tanvaldsko pro roky 2022 – 2024. 
V průběhu předchozích dvou let práce na projektu kromě vzniku dokumentu 
Střednědobého plánu vznikly tyto výstupy: 
1) Nový Katalog sociálních služeb v tištěné i elektronické podobě. Katalog s přehledem 
sociálních i souvisejících služeb pro naše území je možné obdržet na obecním či městském 
úřadě. V průběhu letních prázdnin by katalogy měly být rozvezeny do všech 12 obcí 
Mikroregionu Tanvaldsko. 
2) Nový webový portál pro uživatele služeb, jejich rodinné příslušníky a další potenciální 
zájemce – www.sostanvaldsko.cz. Na těchto velmi přehledných webových stránkách lze 
vyhledávat sociální a související služby, poskytované na Tanvaldsku, v Jablonci nad Nisou a 
Liberci dle životních situací a problémů. Může se jednat o tyto situace nebo jim podobné: 
péče o seniory, krize, zdravotní postižení (dítě i dospělý), sociální vyloučení, péče o umírající, 
dluhy a finanční problémy, násilí v rodině, duševní poruchy, výchovné problémy s dětmi, 
drogy a další závislosti, bydlení, krizové situace v rodině. Na webových stránkách lze nalézt 
všechny kontakty a je doporučeno poskytovatele ihned oslovit. Je to taková podrobnější 
varianta katalogu. 
3) A pokud si potřebujete ještě popovídat, tak máme i základní poradenství v oblasti 
plánování a poskytování služeb, které bude poskytováno na telefonním čísle 
+420 606 082 695. 
 

Pro vlastní praxi plánování a rozvoje sociálních služeb sloužících občanům Tanvaldska má 
velký význam to, že se celé území společně věnuje průběžnému zaznamenávání potřeb lidí a 
sbírá kontinuálně podklady pro rozšiřování služeb či navyšování jejich kapacit. Plánujeme 
komunitní metodou, to znamená, že se stále potkáváme a komunikujeme s lidmi v území. 
Probíhají i dále setkání pracovních skupin Senioři a osoby se ZTP, Děti, rodina, vzdělávání, 
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. Jednání pracovních skupin 
probíhají několikrát do roka. Stále se setkáváme pravidelně i s poskytovateli sociálních a 
souvisejících služeb, s pracovníky komunitních center a kluboven. Od nich získáváme cenné 
informace z terénu o počtech uživatelů, o potřebnosti a také o chybějících kapacitách - to 
když musejí někdy klienty i odmítnout. 

http://www.sostanvaldsko.cz/


Pokud máte zájem potkávat se v pracovních skupinách či jakýmkoliv námětem přispět 
k plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb, zapojte se. Informace získáte rovněž na 
telefonním čísle +420 606 082 695. 
 
Ing. Kateřina Preusslerová, koordinátorka KPSS 
 

 
 

Projekt byl v letech 2020 – 2022 spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost, 
registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015111. 

 
 
Projekt „Koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko“ je v roce 
2022 a 2023 podporován Libereckým krajem 

 
 


