
 
 
 
 
 

Co bude dál s naším Komunitním centrem? 
 

Tento dotaz padl i na zastupitelstvu města Tanvald. Nízkoprahové Komunitní centrum 
Tanvald zahájilo svoji činnost v září 2010 pod vedením Libereckého romského sdružení. Jeho 
činnost se rozjela velmi rychle. Již během několika týdnů centrum navštěvovalo 73 mladých 
lidí z našeho města i okolních obcí a měst. Mládež se tu věnovala zejména volnočasovým 
aktivitám-tanci, zpěvu, hraní na hudební nástroje. Byly také součástí kulturního programu na 
Tanvaldských slavnostech. Město Tanvald vyšlo poskytovateli velmi vstříc  a to pronajmutím 
budovy za symbolickou částku 1000 Kč za rok. 

Koncem roku 2011 proběhla u poskytovatele sociálních služeb, Libereckého romského 
sdružení, kontrola Ministerstva práce a sociálních věcí. „Tato poukázala jak na drobnosti, tak 
na pochybení zásadního rázu v účetních výkazech,“ řekl Pavel Petráček, radní kraje pro resort 
sociálních věcí. Podle mluvčí MPSV Viktorie Plívové „ šlo zejména o účelové navyšování 
konečných cen přes personálně a ekonomicky propojené subdodavatele“. Na základě těchto 
výstupů ukončil Liberecký kraj v prosinci 2011 všechny smluvní vztahy s Libereckým 
romským sdružením. 

Ukončení této spolupráce ovšem způsobilo problémy v městech, kde sdružení 
provozovalo Nízkoprahová komunitní centra a prováděli terénní práci. 

„Také v Tanvaldě chceme komunitní centrum zachovat. Je to velmi užitečný projekt, 
chodily tam desítky dětí, hledáme proto organizaci, která by projekt převzala,“ řekl starosta 
Petr Polák. 

Kraj tudíž vypsal v nejbližším možném termínu nová výběrová řízení na zajištění 
těchto služeb v Libereckém kraji. Na mimořádném zasedání v únoru letošního roku Rada 
Libereckého kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky poskytovatelů  i pro Komunitní 
centrum Tanvald.  

V průběhu měsíce března zde zahájí svoji činnost Oblastní charita Most 
(http://www.charitamost.cz/kom_cen.html ). Tato organizace má dlouholeté zkušenosti 
v oblasti sociálních služeb, zejména zřizování a vedení nízkoprahových zařízení. Jejich 
projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se zaměřuje na děti ze sociálně slabých rodin 
od 15ti let, respektive na vyloučená společenství.  

Popřejme Oblastní charitě Most mnoho úspěchů a rychlý rozjezd jejich činnosti 
v našem regionu. V některém z příštích čísel Vám Oblastní charitu Most, její činnosti a 
aktivity představíme podrobněji. 

         Žaneta Fišerová 
  
 

 


