
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? 

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.  

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.  
 

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, 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 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. 
 

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). 

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).  

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 www.tanvaldsko.info. 
 

Mgr. Marek Hotovec, předseda Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko 
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