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Fotografie pro tuto stranu poskytla Komunitní klubovna KLUBKO Desná, Jiřetín p. B.

„Nepomáhá nám  
tolik pomoc našich přátel  

jako jistota,  
že by nám pomohli.“

 
Epikúros ze Samu
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Vážení občané,

každý z nás se může jednou dostat do situace, kterou 
nebude schopen řešit vlastními silami. Pokud se vy 
nebo vaši blízcí ocitnete v nepříznivé životní situaci, 
pomoci vám mohou poskytovatelé sociálních služeb 
působící v Libereckém kraji, především pak organizace 
působící ve vašem blízkém okolí, tj. v Mikroregionu 
Tanvaldsko.

Jak řešit nepříznivou sociální situaci? 
Základní informace poskytují všechny úřady obcí, 
pobočky Úřadu práce ČR, okresní správy sociálního 
zabezpečení a poskytovatelé sociálních služeb. Tyto 
subjekty vám mohou buď samy poskytnout specific-
kou pomoc, která vede k řešení nepříznivé sociální 
situace, nebo doporučit, na koho se máte jako občan 
možnost obrátit. 

Přehled organizací poskytujících sociální služby může 
být v tomto ohledu významným pomocníkem, proto 

jsme pro vás připravili katalog sociálních, souvisejí-
cích a návazných služeb, který se vám nyní dostává 
do rukou. Materiál obsahuje souhrnný přehled služeb, 
které můžete v rámci mikroregionu využít. Služby jsou 
v katalogu uspořádány podle abecedy, vyhledávání 
v obsahu na následující dvoustraně jsme vám usnadnili 
rozčleněním služeb do skupin podle jejich zaměření.

Pamatujte, že nemusíte vždy vše zvládnout sami a že 
požádat o pomoc není ostuda. Vše dobré vám přeje

Mgr. Marek Hotovec  
Předseda Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko

Úvodní slovo

Tento Katalog sociálních služeb byl vydán v rámci projektu:  
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu 
Tanvaldsko, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015111

EVROPSKÁ UNIE 

Operační program Zaměstnanost
Evropský sociální fond 
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Hospicová péče 
Hospic sv. Zdislavy, Liberec                     15

Péče o seniory
Anděl Strážný, z. ú., celostátní působnost                                                    7 
Domov a Centrum denních služeb, Jablonec n. N., p. o.                        8 
Domov důchodců Velké Hamry, p. o.                                                             9 
Dům penzion pro důchodce Smržovka                                                      13 
Komunitní služba Harrachov                                                                           19 
Pečovatelská služba město Desná                                                                 26 
Pečovatelská služba město Tanvald                                                              27 
Pečovatelská služba město Velké Hamry                                                    28 
Pečovatelská služba obec Josefův Důl                                                        29

Péče o mládež ohroženou společensky  
nežádoucími jevy 
Charita Most – Centrum sociálních služeb KOTVA, Tanvald             16 
Komunitní centrum Velké Hamry                                                                17 
Komunitní klubovna KLUBKO Desná, Jiřetín p. B.                    18 
Most k naději, z. s., Liberecko/Jablonecko                                               20 
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s., Tanvald                                                  24 
Rodinné centrum Maják, z. s.                                                                        30 
ROMA Tanvald, z. s.                                                                                             31 
Romany Art Workshop, z. s., Tanvaldsko                                                    32 

Romodrom o. p. s., Tanvald                                                                             33

Pomoc obyvatelům sociálně vyloučených lokalit 
Charita Most – Centrum sociálních služeb KOTVA, Tanvald               16 
Komunitní centrum Velké Hamry                                                                 17 
Komunitní klubovna Klubko Desná, Jiřetín p. B.                                     18 
Most k naději, z. s., Liberecko/Jablonecko                                                 20 
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s., Tanvald                                                    24 
Romany Art Workshop, z. s., Tanvaldsko                                                     32 
ROMA Tanvald, z. s.                                                                                              31 
Romodrom o. p. s., Tanvald                                                                              33
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Pomoc osobám bez přístřeší 
Dům Naděje, z. s., Jablonec nad Nisou                                                      12 
Most k naději, z. s., Liberecko/Jablonecko                                             20

Pomoc osobám v životní krizi 
Anděl Strážný, z. ú., celostátní působnost                                                 7 
Dům Naděje, z. s., Jablonec nad Nisou                                                     12 
Most k naději, z. s., Liberecko/Jablonecko                                               20 
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s., Tanvald                                                  24

Pomoc rodinám s dětmi 
Centrum LIRA, z. ú., Liberec                                                                             8 
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s., Tanvald                                                 24 
Pečovatelská služba město Velké Hamry                                                 28 
Rodinné centrum Maják, z. s., Tanvald                                                      30

Pomoc zdravotně znevýhodněným osobám 
Anděl Strážný, z. ú., celostátní působnost                                                   7 
Centrum LIRA, z. ú., Liberec                                                                               8 
Domov a Centrum denních služeb, Jablonec n. N., p. o.                       9 
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace                 11 
Domov Harcov                                                                                                      10 
Dům penzion pro důchodce Smržovka                                                    13 
FOKUS Liberec o. p. s.                                                                                         14 
Charita Most – Centrum sociálních služeb KOTVA, Tanvald              16 
Komunitní centrum Velké Hamry                                                                 17 
Komunitní služba Harrachov                                                                         19 
Národní ústav pro autismus, z. ú., Smržovka                                           22 
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s., Tanvald                                                  24 
Pečovatelská služba město Desná                                                               26 
Pečovatelská služba město Tanvald                                                            27 
Pečovatelská služba město Velké Hamry                                                  28 
Pečovatelská služba obec Josefův Důl                                                       29 
Sdružení Tulipan, z. s., Liberec                                                                        34 
Společnost Dolmen, z. ú., Liberec                                                                 35
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Fotografie pro tuto stranu poskytlo Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. a fotobanka Pexels.com.

„Můžeš-li pomoci, pak pomoz.  
Pokud ne, alespoň neškoď.“

14. tibetský dalajlama
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Charakteristika sociální služby

Typ: tísňová péče – pomoc v krizových situacích  
(při pádu, zhoršení zdravotního stavu, napadení),  
podpora soběstačnosti, zachování kvality života  
v přirozeném prostředí

Forma: terénní sociální služba – komplexní služby  
v oblasti nepřetržité tísňové péče

Územní působnost: celá ČR

Anděl Strážný, z. ú.

        Sídlo:  Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 
        Kontaktní telefon:  800 603 030, 739 204 964 
        Web:  www.andelstrazny.eu 
        E-mail:  poptavka@andelstrazny.eu

Kontakty

„Poskytujeme jistotu, bezpečí 
a pomoc v krizových situacích  
doma i venku a ve chvílích, 
kdy klienti jsou sami, a to 
prostřednictvím SOS tlačítka.“

Cílová skupina – osoby bez omezení věku: 

•  senioři 

•  osoby se zdravotním postižením 

•   krátkodobě i pro osoby v krizi (osoby propuštěné 
z nemocnice, po dlouhodobé nemoci)
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Charakteristika sociální služby

Typ: sociálně aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi  
s poruchou autistického spektra (PAS), raná péče

Centrum LIRA, z. ú.

Sídlo:  Matoušova 406, 460 07 Liberec
Kontaktní telefon:  485 109 564, 724 400 832,  pro SAS: 724 400 829

Kontakty

Cílová skupina – rodiny s dětmi (od raného věku 
dítěte do dovršení 10 let): 
•  rodiny dětí s PAS nebo s podezřením na PAS

Cílová skupina – rodiny s dětmi (od narození 
do maximálně 7 let věku dítěte): 
•   rodiny s dětmi se zdravotním postižením nebo ohro-

žením vývoje v oblasti zrakové, mentální, pohybové

•  rodiny s dětmi s kombinovaným postižením

•  rodiny s dětmi s PAS

Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého člena 
rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným 
zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí 
a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít 
všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
Forma: terénní, ambulantní
Územní působnost: Liberecký kraj

2. Raná péče
Forma: terénní, ambulantní
Územní působnost: Liberecký kraj

Web:  www.centrumlira.cz
E-mail:  info@centrumlira.cz
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Charakteristika sociální služby

Typ: centrum denních služeb, DOZP ubytovací služba

Forma: centrum denních služeb (dle §45 Zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách); ambulantní 
služba sociální péče; domov pro osoby se zdravotním 
postižením (dle §48 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách – pobytová služba)

Územní působnost: Liberecký kraj

Domov a Centrum denních služeb, Jablonec n. N., p. o.

Sídlo: U Balvanu 4117, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Adresa působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: 
DOZP Lesní 27a, 466 01 Jablonec nad Nisou

DOZP Erbenova 21 Jablonecké Paseky,  
466 01 Jablonec nad Nisou 
Kontaktní telefon: 725 490 470 
720 254 324, 602 619 125 
Web: www.dcjbc.cz 
E-mail: info@dcjbc.cz

Kontakty

Osoby s mentálním postižením musí 
dostat možnost prožít svůj den jako 
ostatní lidé.  
„Barevný svět, barevnější život.“

Cílová skupina 
Děti a mládež ve věku 11–26 let,  
dospělí 27–80 let:

•  osoby s kombinovaným postižením

•  osoby s mentálním postižením
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Charakteristika sociální služby

Typ: bydlení: domov a chráněné byty; zaměstnávání: 
osobní asistence, chráněné a sociálně terapeutické dílny

Forma: pobytová služba – domov a chráněné bydlení; 
ambulantní služba – sociálně terapeutická dílna; terénní 
služba – osobní asistence

Územní působnost: Liberecký kraj

Domov Harcov, o. p. s.

Domov a dílny Harcov

Sídlo: Vlčí vrch 323/54, 460 01 Liberec 15

Kontaktní telefon: 482 750 220

Web: www.domov-harcov.cz

E-mail: domov-harcov@volny.cz

Kontakty

Cílová skupina   

Dospělí lidé s mentálním/kombinovaným 

postižením, kteří z důvodu svého zdravotního 

postižení potřebují pomoc jiné fyzické osoby. 
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Charakteristika sociální služby

Typ:  
domovy pro seniory, domovy se zvláštním  
režimem

Forma:  
pobytová služba

Územní působnost:  
Velké Hamry, Tanvaldsko, Jablonecko

Domov důchodců Velké Hamry, p. o.

Sídlo: Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry 

Kontaktní telefon: 483 368 711

Web: www.dd-velkehamry.cz

E-mail: ddvhamry@volny.cz

Kontakty

Cílová skupina

•   mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let)

•   osoby s chronickým onemocněním, senioři: dospělí 
(27–64 let), mladší senioři (65–80 let), starší senioři 
(nad 80 let)
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Charakteristika sociální služby

Dům Naděje, z. s., Jablonec nad Nisou

Sídlo: K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5

Adresa působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: Emílie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kontaktní telefon: 483 317 120, 775 889 661

Web: www.nadeje.cz

E-mail: nadeje@nadeje.cz

Kontakty

Typ: terénní programy

Forma: terénní programy, nízkoprahová denní centra,  
noclehárny, azylové domy

Územní působnost: Jablonec nad Nisou – pro klienty 
z okresu Jablonec nad Nisou

Cílová skupina  
Osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se 
ztrátou domova nebo bydlení, kterou nejsou 
schopny řešit vlastními silami:
•  osoby bez přístřeší
•  oběti trestné činnosti
•  osoby v krizi

bude na straně 12
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Charakteristika sociální služby

Typ:  
pečovatelská služba

Forma:  
ambulantní, terénní

Územní působnost:  
Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou,  
Albrechtice v Jizerských horách, Desná

Dům penzion pro důchodce (DPD) Smržovka, p. o.

Sídlo: Tyršova 1340, 468 51 Smržovka

Kontaktní telefon: 728 806 218

Web: www.dpdsmrzovka.cz

E-mail: dpd.smrzovka@volny.cz

Kontakty

Cílová skupina 
Bez omezení věku:
•  osoby s chronickým onemocněním
•  osoby s kombinovaným postižením
•  osoby s tělesným postižením
•  osoby se zdravotním postižením
•  rodiny s dítětem/dětmi
•  senioři

prohodit s následující str. Dům Naděje, 
aby to bylo podle abecedy (plus změny v 
obsahu)
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Charakteristika sociální služby

Typ: podpora samostatného bydlení,  
sociální rehabilitace
Forma: terénní, ambulantní
Územní působnost: Tanvald

FOKUS Liberec o. p. s.

Sídlo: Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov

Adresa působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: Protifašistických bojovníků 183, 468 41 Tanvald

Kontaktní telefon: 485 163 440 (Liberec),  

722 693 965 (podpora samostatného bydlení Jablonec n. N. – Tanvald),  

606 588 356 (multidisciplinární tým)

Web: www.fokusliberec.cz

E-mail: i.kovarova@fokusliberec.cz

Kontakty

„Pomáháme duševně nemocným,  
aby žili jako my ostatní.“

Cílová skupina
Osoby s chronickým duševním onemocněním: 
•  mladí dospělí 19–26 let
•  dospělí 27–64 let
•  senioři 65–80 let
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Charakteristika sociální služby

Typ:  
odlehčovací služby pobytové a terénní

Forma:  
hospicová péče lůžková, terénní odlehčovací služby, 
pobytové odlehčovací služby, půjčovna kompenzačních 
pomůcek a odborné sociální poradenství

Územní působnost:  
sídlo Liberec, klienti z Liberce a Jablonce n. N.  

a jejich okolí do 30 km

Hospic sv. Zdislavy

Sídlo: Pod Perštýnem 321/1  
460 01 Liberec IV – Perštýn

Kontaktní telefon: 605 111 313

Web: www.hospiczdislavy.cz

E-mail: info@hospiczdislavy.cz

Kontakty
Cílová skupina 

těžce a nevyléčitelně nemocní dospělí klienti 

a jejich rodiny prostřednictvím zdravotní,  

sociální, psychologické a duchovní podpory
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Charakteristika sociální služby

Typ: odborné sociální poradenství, nízkoprahová  

zařízení pro děti a mládež

Forma: ambulantní/terénní

Územní působnost: Tanvald

Charita Most

Sídlo: Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most 1 

Adresa působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: 

Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Kontaktní telefon: 476 119 999, 775 713 302

Web: www.charita-most.cz

E-mail: lochmanova@charita-most.cz

Kontakty

Centrum sociálních služeb KOTVA:  
„Plavete v tom?   
Přijďte – pomůžeme vám 
najít záchranné lano.“

Cílová skupina 
•   sociální poradenství – osoby v krizi, bez pří-

střeší, žijící ve vyloučených lokalitách, vedoucí 
rizikový způsob života nebo osoby, jež jsou tímto 
způsobem života ohroženy, etnické menšiny  
ve věku 19–80 let

•   nízkoprahová zařízení – děti a mládež ve věku 
6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
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Charakteristika sociální služby

Typ: sociální, terénní komunitní práce

Forma: Komunitní práce s cílovou skupinou – podpora 
v oblasti bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, vzdě-
lávání a sociálních služeb. Posilování zodpovědnosti 
za vlastní život a sebedůvěry s využitím propojování 
činnosti komunitních a sociálních pracovníků.

Územní působnost: Velké Hamry a okolí 

Komunitní centrum Velké Hamry

(neregistrovaná sociální a komunitní služba)

Sídlo: Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry 

Kontaktní telefon: 773 517 149

Web: www.velke-hamry.cz/o-meste/projekty-mpsv-a-esf/komunitni-a-socialni-prace-ve-velkych-hamrech-1/

E-mail: terenniprace@velke-hamry.cz

Kontakty

Cílová skupina 
osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením 
ohrožené, především rodiny s dětmi

„Bezpečné prostředí pro rodiny s dětmi 
i jednotlivce z Velkých Hamrů, kde 
mohou najít řešení svých problémů.“
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Charakteristika sociální služby

Typ: komunitní klubovna

Forma: komunitní práce s cílovou skupinou 

Územní působnost: Desná, Jiřetín pod Bukovou  

a území Mikroregionu Tanvaldsko

Komunitní klubovna KLUBKO Desná, Jiřetín p. B.

(neregistrovaná sociální a komunitní služba)

Sídlo: Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Jiřetín pod Bukovou 

Kontaktní telefon: 604 600 867

Web: www.jiretinpb.cz/clanky/aktuality/komunitni-klubovna-klubko.html

www.facebook.com/Klubovna-Klubko-102006858194235/  

E-mail: klubovnaklubko@gmail.com

Kontakty

Cílová skupina – bez omezení věku:  
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby 

s  různými druhy znevýhodnění – obyvatelé sociálně 

vyloučení nebo tímto ohrožení. Zejména se jedná 

o žáky, ženy na mateřské či rodičovské dovolené,  

mládež s rizikovými faktory a osoby v nepříznivé 

životní situaci (závislosti, zadluženost).  
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Charakteristika sociální služby

Typ:  
komunitní služba

Forma:  
Komunitní služba Harrachov (charakterem pečovatelská služba), zaměstnanec města

Územní působnost:  
Harrachov

Komunitní služba Harrachov

(neregistrovaná sociální a komunitní služba)

Sídlo: Harrachov 150, 512 46 Harrachov

Kontaktní telefon: 481 528 133

Web: www.harrachov.cz

E-mail: mesto@harrachov.cz

KontaktyCílová skupina 
Osoby 27–64 let, mladší senioři (65–80 let),  
starší senioři (nad 80 let):
•  senioři
•  osoby s tělesným postižením
•  osoby se zdravotním postižením
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Charakteristika sociální služby

Typ:  
terénní programy, ambulantní programy,  
pobytová služba

1. Terénní programy 
Forma: terénní programy pro osoby ohrožené drogou, 
služby sociální prevence v Libereckém kraji 
Územní působnost: Jablonec nad Nisou, Tanvald

Most k naději, z. s.
2. Ambulantní programy 
Forma: K-Centrum Liberec a Jablonec nad Nisou 
Územní působnost: Liberec, Jablonec nad Nisou a okolí

3. Dům na půl cesty 
Forma: Dům na půl cesty – pobytová sociální  
služba podle zákona 108/2006 Sb., § 58 
Územní působnost: Liberecký kraj (sídlo v Liberci)Cílová skupina  

• terénní programy – osoby 15–64 let ohrožené zá-
vislostí nebo závislé na návykových látkách 
• sociální prevence – osoby 15–64 let bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách nebo 
sociálním vyloučením ohrožené

Cílová skupina – osoby  starší 15 let ohrožené  
závislostí na omamných a psychotropních  
látkách, již závislé osoby, problémoví uživatelé drog, 
ale také experimentátoři, rodinní příslušníci, partneři 
a přátelé těchto lidí.

Cílová skupina – mladí lidé do 26 let věku  
opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zaří-
zení a lidé, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.
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„Člověče, máš-li problém, přijď nebo zavolej, napiš, vzkaž nám – pokusíme se  
najít společně mosty k naději – pomůžeme ti hledat nezávislost, důvěru  
a normalitu a kontakty na ty, kteří ti pomohou…“

Kontakty

1. Terénní programy
Terénní služba Tanvald
       Kontaktní telefon: 725 457 258
        E-mail: vedouci.tp@mostknadeji.cz

3. Dům na půl cesty
       Adresa: Felberova 256/11, 460 01 Liberec
       Kontaktní telefon: 725 128 620, 727 971 129
       E-mail: dpc@mostknadeji.cz

Působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: 

2. Ambulantní programy
(K-Centrum Liberec a Jablonec nad Nisou)

       Adresa: Střelecká 5437/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
       Kontaktní telefon: 482 713 002
       E-mail: kc.liberec@mostknadeji.cz

Sídlo: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 
Web: www.mostknadeji.eu
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Charakteristika sociální služby

Typ: ambulantní, pobytové, terénní služby
Forma: ambulantní/terénní
Územní působnost: Liberecký kraj

Národní ústav pro autismus, z. ú.

Chráněné bydlení: 
•  mladí dospělí 19–26 let
•  dospělí 27–64 let
V pobočce pro Liberecký kraj nabízíme služby pro děti a dospělé s autismem a jejich rodiny.  
Zaměřujeme se především na oblast pomoci v rovině terapií a  odlehčovacích služeb.

Sídlo: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8-Libeň
Adresa působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: Údolní 26, 468 51 Smržovka
Kontaktní telefon: 235 302 111 (Praha), 774 824 410 (Smržovka – Mgr. Julius Bittman)
Web: www.nautis.cz
E-mail: nautis@nautis.cz

Kontakty

Cílová skupina 
Ambulantní, terénní služby v Libereckém kraji:
•  osoby s jiným zdravotním postižením

•  osoby se zdravotním postižením

•  rodiny s dítětem/dětmi

•  děti a mládež od 1 roku do 26 let

•  dospělí 27–64 let
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Fotografie pro tuto stranu poskytlo Komunitní centrum Velké Hamry.

„Není nikdy příliš pozdě,  
abychom se vzdali svých předsudků.“

 
Henry David Thoreau
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Charakteristika sociální služby

1. Odborné sociální poradenství
Forma: ambulantní, terénní služba
Územní působnost: Tanvald

Občanské sdružení D.R.A.K. z. s.

„Život ve vlastních rukou!“

2. Sociálně aktivizační služby pro seniory  
a osoby se zdravotním postižením
Forma: ambulantní, terénní služba
Územní působnost: Tanvald

Typ:  
sociální poradenství, sociálně aktivizační služby,  
terénní programy

Cílová skupina  
Bez omezení věku:
•  osoby s kombinovaným postižením
•  osoby s tělesným postižením
•  osoby v krizi
•  rodiny s dítětem/dětmi

Cílová skupina 
Mladí dospělí 19–26, dospělí 27–64,  
senioři 65–80 let, senioři nad 80 let:
•  osoby s kombinovaným postižením 
•  osoby s tělesným postižením 
•  osoby se zdravotním postižením 
•  senioři
Pomáháme lidem s osobními, rodinnými, zdravotními 
nebo finančními problémy. Ve čtvrtek od 9 do 15 hodin 
provozujeme sociální ošatník, kam může přijít kdokoli, 
kdo má finanční nouzi.
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Sídlo: Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5

Adresa působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: U Školky 579, 468 41 Tanvald

Kontaktní telefon: 485 102 668 (Liberec), 702 020 398 (Tanvald)

Web: www.sdruzenidrak.org

E-mail: info@sdruzenidrak.org

Kontakty

Cílová skupina 
•  děti a mládež ve věku 6–26 let ohrožené spole-
čensky nežádoucími jevy
•  osoby bez omezení věku: osoby s kombinova-
ným postižením, osoby s tělesným postižením, 
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 
rodiny s dítětem/dětmi

4. Terénní služby
Forma: terénní služba
Územní působnost: Tanvald

3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Forma: ambulantní, terénní služba
Územní působnost: Tanvald

Cílová skupina  
rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku
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Charakteristika sociální služby

Typ:  
pečovatelská služba

Forma:  
terénní služba

Územní působnost:  
Desná

Pečovatelská služba město Desná

Sídlo: Krkonošská 318, 468 61 Desná

Kontaktní telefon: 737 248 436, 737 248 438, (Městský úřad Desná), 731 849 485 (Pečovatelská služba Desná)

Web: www.mesto-desna.cz

E-mail: epodatelna@mesto-desna.cz, matrikaved@mesto-desna.cz, ps@mesto-desna.cz

Kontakty

Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením:
•  dospělí 27–64 let
•  mladší senioři 65–80 let
•  starší senioři nad 80 let
Pečovatelská služba se snaží umožnit svým klientům 
zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně 
žít a zapojovat se do běžného života. Zachovávat 
vazby s rodinou, přáteli i využívat vlastní schopnosti 
a dovednosti.
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Charakteristika sociální služby

Forma: ambulantní, terénní služba
Územní působnost: Tanvald

Pečovatelská služba město Tanvald

„Pečovatelská služba města Tanvald  
je zařízení, které prostřednictvím svých 
služeb pomáhá seniorům.“

Sídlo: Palackého 359, 468 41 Tanvald • Působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: Vítězná 614, 468 41 Tanvald
Kontaktní telefon: 483 369 630 (MěÚ Tanvald, kontaktní osoba Mgr. Vladimíra Součková),  
483 394 260 (Pečovatelská služba Tanvald, kontaktní osoba D. Holinová)
Web: www.tanvald.cz
E-mail: vsouckova@tanvald.cz

Kontakty

Osoby se zdravotním postižením: 
•  dospělí 27–64 let
•  mladší senioři 65–80 let
•  starší senioři nad 80 let

Osoby s tělesným postižením: 
•  dospělí 27–64 let
•  mladší senioři 65–80 let
•  starší senioři nad 80 let

Cílová skupina 
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Charakteristika sociální služby

Forma: terénní služba
Územní působnost: Velké Hamry a v obcích Plavy, 
Zásada, Držkov, Zlatá Olešnice

Pečovatelská služba město Velké Hamry

Sídlo: Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry
Kontaktní telefon: 483 369 811
Web: www.velke-hamry.cz
E-mail: socialniprace@velke-hamry.cz

Kontakty

Chcete nadále žít doma přes zhoršení  
zdravotního stavu?  
Pečovatelská služba Velké Hamry pomáhá osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého 
věku, nepříznivého zdravotního stavu, chronického 
onemocnění, zdravotního postižení nebo úrazu.

Služba nabízí podporu a pomoc v domácím prostředí 
zejména v oblasti hygieny, orientace, podání jídla aj.

Služba pomáhá s tím, co bez pomoci druhé osoby nelze 
zvládnout a co nelze zajistit za pomoci rodiny, blízkých 
nebo běžně dostupných služeb (tj. služeb s rozvozem 
stravy, úklidových firem, firem s dovozem potravin atd.).

Cílová skupina – osoby bez omezení věku:
•  osoby s chronickým duševním onemocněním 
•  osoby s chronickým onemocněním 
•  osoby s tělesným postižením 
•  osoby s kombinovaným postižením 
•  osoby se sluchovým postižením 
•  osoby se zrakovým postižením 
•  osoby se zdravotním postižením 
•  rodiny s dítětem/dětmi 
•  senioři
Služba se poskytuje také osobám, které trpí  
neurodegenerativním onemocněním.
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Charakteristika sociální služby

Typ:  
pečovatelská služba

Forma:  
terénní služba

Územní působnost:  
Josefův Důl

Pečovatelská služba obec Josefův Důl

Sídlo: Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl

Kontaktní telefon: 725 157 561

Web: https://josefuvdul.eu/obec/pecovatelska-sluzba/

E-mail: spjd@josefuvdul.eu

Kontakty

Cílová skupina
•   osoby s jiným zdravotním postižením: dospělí 27–64 let,  

služba je poskytována od  40 let věku
•  senioři: mladší senioři 65–80 let, starší senioři nad 80 let

Pečovatelská služba se snaží umožnit svým klientům zůstat co nejdéle v domácím  
prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života. Zachovávat vazby s rodinou,  
přáteli i využívat vlastní schopnosti a dovednosti.
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Charakteristika sociální služby

Typ: pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochra-
ny dětí dle zákona č. 363/2021 Sb., komunitní práce, 
mateřské centrum

Forma: doprovod pěstounských rodin a související 
poradenství; doprovázení rodin s ohroženými dětmi, 
poskytování poradenství a pomoci při řešení problé-
mů souvisejících s péčí o dítě; poradenství (logoped,  

Rodinné centrum Maják, z. s. 

psycholog); volnočasové aktivity pro rodiny; setká- 
vání komunity/rodin napříč generacemi; preventivní  
prorodinné programy a akce, předškolní vzdělávání; 
vzdělávací a výchovné programy; příměstské tábory

Územní působnost: Tanvald a Mikroregion Tanvaldsko; 
sociálně-právní ochrana dětí: obce Tanvaldska (ORP Tan-
vald) a Zásada, Držkov, Josefův Důl, Rokytnice n. J.

(neregistrovaná sociální a komunitní služba) „V Majáku se dostane pomoci  
každému, kdo o ni požádá.“

Sídlo: U Školky 579, 468 41 Tanvald

Kontaktní telefon: 734 754 654, 774 825 085

Web: www.centrumajak.cz

E-mail: info@centrumajak.cz

Kontakty

Cílová skupina 
pěstounské rodiny, rodiny s ohroženými dětmi, 
rodiny ohrožené sociálním vyloučením, funkční 
rodiny, děti, mládež, rodiče, prarodiče
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Charakteristika sociální služby

Typ: komunitní centrum

Forma: terénní komunitní práce – volnočasové 
aktivity, podpora v oblasti vzdělávání; posilování 
kompetencí a posílení odpovědnosti za svůj život

Územní působnost: Tanvaldsko

ROMA Tanvald, z. s. 

(neregistrovaná sociální a komunitní služba) „Jekhetane dživaha –  
– budeme žít spolu.“

Sídlo: Krkonošská 339, 468 41 Tanvald 

Kontaktní telefon: 608 396 500

Web: www.romatanvald.cz

E-mail: info@romatanvald.cz

KontaktyCílová skupina 
Dorost 16–18 let, mladí dospělí 19–26 let,  
dospělí 27–64 let:
•   osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
•    osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy
•   etnické menšiny 
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Charakteristika sociální služby

Typ:  
komunitní práce (Umělecká dílna Patrika Kotlára)

Forma:  
komunitní práce s romskou LGBT komunitou na 
Jablonecku; aplikace metod komunitní práce do 
sociálně vyloučených lokalit; sdílení dobré praxe, 
osvěty; workshopy a volnočasové aktivity pro děti  
žijící v sociálně vyloučených lokalitách, umožňující  
jim trávit smysluplně volný čas; podpora talentovaných 
dětí; romská platforma na Jablonecku a Frýdlantsku, 
informační a edukační činnost

Územní působnost:  
Tanvaldsko, Jablonecko, Frýdlantsko

Romany Art Workshop, z. s. 

(neregistrovaná sociální a komunitní služba)

Sídlo: Sportovní 553, 468 41 Tanvald
Adresa působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: 
Krkonošská 370, 468 41 Tanvald,  
Šumburk nad Desnou
Kontaktní telefon: 725 082 674
Web: www.romanyartworkshop.cz
E-mail: info@romanyartworkshop.cz

Kontakty

„Džas dureder! Jdeme dál!“

Cílová skupina  

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách:  

děti, mládež, dospělí, romská LGBT komunita
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Charakteristika sociální služby

Typ:  
terénní služba

Forma: 
terénní programy

Územní působnost: 
Tanvald, Smržovka

Romodrom o. p. s.

„Známe naši cestu.“ 

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Adresa působiště v Mikroregionu Tanvaldsko: 
Krkonošská 90, 468 41 Tanvald
Kontaktní telefon: 212 242 558
Web: www.romodrom.cz
E-mail: andreastastna@romodrom.cz

KontaktyCílová skupina

Dorost 16–18 let, mladí dospělí 19–26 let,  
dospělí 27–64 let:
•  osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

•   osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy 

•  etnické menšiny 
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Charakteristika sociální služby

Forma: 
•  Služby komunitního centra TULIPAN v Jablonci 
nad Nisou a v Liberci: odborné poradenství (sociální, 
dluhové, psychologické, individuální); činnost ko-
munitního sociálního pracovníka; skupinové aktivity: 

Sdružení Tulipan, z. s.

Sídlo: Sokolská 113/8, 460 01 Liberec 1
Adresa působiště:  
Komunitní centrum Jablonec nad Nisou:  
Poštovní 25/9 (v OC EVEKO);  
Komunitní centrum Liberec:  
Frýdlantská 1351/15, Liberec I.
Kontaktní telefon: 771 144 990
Web: www.sdruzenitulipan.cz
E-mail: pangracova@sdruzenitulipan.cz

Kontakty

aktivizační a výchovně-vzdělávací aktivity, svépomocné 
skupiny s přítomností peer-konzultantů

•  Registrovaná služba: chráněné bydlení pro 10 osob 
s duševním onemocněním v Liberci
Typ: chráněné bydlení; Komunitní centrum TULIPAN 
v Jablonci nad Nisou a v Liberci; aktivity nespadající mezi 
registrované sociální služby; sociálně terapeutické dílny
Územní působnost: Liberecký kraj

Cílová skupina 
Dospělé osoby 18–80 let s mentálním znevýhod-
něním, které nejsou z důvodu zdravotního  
postižení uplatnitelné na otevřeném  
nebo chráněném trhu práce:
•   osoby s kombinovaným postižením

•   osoby s poruchou autistického spektra

•   osoby s mentálním postižením  
i duševním onemocněním
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Charakteristika sociální služby

Typ: podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení, 
sociálně terapeutická dílna

Forma: podpora samostatného bydlení (PSB) – terénní 
služba; chráněné bydlení – pobytová služba; sociálně 
terapeutická dílna – ambulantní služba

Územní působnost: Liberecký kraj

Společnost Dolmen, z. ú.

Sídlo: nám. Českých bratří 36/1, 460 05 Liberec

Kontaktní telefon: 725 841 763, 774 714 737

Web: www.spolecnostdolmen.cz

E-mail: info@spolecnostdolmen.cz

Kontakty

Cílová skupina  
Dospělí lidé (od 18 let) s mentálním znevýhodněním, 
s poruchou autistického spektra a kombinovanými 
vadami (mentálním znevýhodněním a chronickým 
duševním onemocněním:

Terénní služba PSB pomáhá lidem, kteří bydlí sami  
nebo se náhle ocitli sami (nejčastěji po smrti blízké 
osoby) a potřebují pomoc s péčí o sebe, o domácnost 
nebo se začleněním do společnosti. Je také určena 
lidem, kteří se chtějí osamostatnit a bydlet nezávisle 
na rodičích či pobytovém zařízení a potřebují v tom 
podporu. 

Rodinám s dospělým členem se zdravotním zne-
výhodněním nabízí možnost včas se připravit 
na co nejvíce samostatný život i pomoc při 
naplňování aktuálních potřeb člena se zdravotním 
znevýhodněním.
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Proč jsme tady? 
Mezi logické souvislosti, proč tento mikroregion vznikl, patří 
nejen vzájemná geografická blízkost obcí, spojení kulturní-
mi a historickými tradicemi i společnými problémy a zájmy, 
ale také zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů 
přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivé obce. 

Naše cíle 
Svazek chce společně postupovat při dosahování ekologic-
ké stability zájmového území, jeho trvalé a přívětivé oby-
vatelnosti, zaměstnanosti i při realizaci regionální politiky 

České republiky a Evropské unie. Spolupracuje v oblasti 
ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, při koordinaci 
územního plánování v regionálním měřítku a slaďuje 
zájmy a činnosti místních samospráv. Mezi hlavní společ-
né priority patří řešení sociální problematiky a vážných 
či kritických životních situací svých občanů v území.

Kde nás najdete? 
Díky dlouhodobé intenzivní meziobecní spolupráci člen-
ských obcí Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko a díky 
usilovné práci na mnoha projektech byly získány i dotač-

Mikroregion Tanvaldsko
Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko se nachází v severovýchodní části Libereckého kraje na rozhraní  
Jizerských hor a Krkonoš. Území mikroregionu je tvořeno katastrálními územími 12 obcí, přičemž 5 z nich  
má statut města. Mikroregion má charakter funkčního regionu s jasně identifikovatelnými a vymezenými 
funkcemi a interakcemi mezi spádovými středisky Tanvald a Smržovka a zbylými obcemi. 
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Důležité kontakty
Centrum společných služeb obcím Mikroregionu Tanvaldsko 
MěÚ Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka (1. patro)

Manažerka Mikroregionu Tanvaldsko 
Veronika Hůzlová • Tel.: 725 814 977 • E-mail: veronika.huzlova@seznam.cz

Projektová manažerka Mikroregionu Tanvaldsko – koordinátorka KPSS  
Ing. Kateřina Preusslerová • Tel.: 737 761 659 
E-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info

Poradce pro rozvoj mikroregionu  
Tereza Šolcová • Tel.: 728 685 085 • E-mail: solcova@jiretinpb.cz

www.tanvaldsko.info

ní prostředky a mohla být vytvořena 
poradenská kancelář Centrum společ-
ných služeb obcím Mikroregionu Tan-
valdsko. V této strukturované a profe-
sionálně vedené kanceláři byly zřízeny 
na základě definovaných a žádaných 
potřeb obcí pozice Manažer, Poradce 
v oblasti regionálního rozvoje a Projek-
tový manažer svazku. 

Vzájemná spolupráce prostřednictvím 
Centra společných služeb obcím Mikro-
regionu Tanvaldsko je klíčem k efektiv-
nějšímu a kvalitnějšímu výkonu veřejné 
správy i v těch nejmenších obcích.
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O projektu
Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
v území Mikroregionu Tanvaldsko pro období  
2022–2024 má za cíl vytvořit koncepci a systém rozvoje 
sociální oblasti na území mikroregionu. 

Klíčové aktivity

1. Vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních  
služeb v území Mikroregionu Tanvaldsko pro období 
2022–2024 metodou komunitního plánování se 
zapojením poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů 
sociálních služeb.

2. Navržení systému monitoringu a hodnocení vzhle-
dem k nastaveným cílům a parametrům projektu.

3. Sdílení informací, zapojování účastníků a získávání 
zpětné vazby prostřednictvím:

•  webových stránek, 
•  informačních materiálů, 
•  tematických workshopů, 
•  mediální prezentace.

4. Vytvoření pozice Koordinátor rozvoje sociálních  
služeb v území Mikroregionu Tanvaldsko.

Do realizace a výstupů projektu lze nahlédnout 
na www.tanvaldsko.eu.

Platforma pro stálou informovanost aktérů rozvoje 
i sběr informací potřebných pro rozvoj sociálních 
služeb: www.sosTanvaldsko.cz. 

EVROPSKÁ UNIE 

Operační program Zaměstnanost
Evropský sociální fond 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko, 
registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015111.
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Fotografie pro tuto stranu poskytlo Rodinné centrum Maják, z. s.

„Člověk se plně projeví,  
teprve když změří své síly 

s nějakou překážkou.“  

 Antoine de Saint-Exupéry
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Albrechtice v Jizerských horách / www.albrechtice-jh.cz
Desná / www.mesto-desna.cz
Harrachov / www.harrachov.cz
Jiřetín pod Bukovou / www.jiretinpb.cz
Josefův Důl / www.josefuvdul.eu
Kořenov / www.korenov.cz

Plavy / www.plavy.cz
Smržovka / www.smrzovka.cz
Tanvald / www.tanvald.cz
Velké Hamry / www.velke-hamry.cz
Zásada / www.zasada.cz
Zlatá Olešnice / www.zlata-olesnice.cz

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko 
Palackého 359 
468 41 Tanvald
IČO: 708 528 71
www.tanvaldsko.info
E-mail: rozvoj.tanvaldska@seznam.cz


