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1. Specifikace platformy 
 

Založení odborné skupiny - základny pro efektivní řízení, koordinaci, optimalizaci a rozvoj 

sociálních služeb na území mikroregionu Tanvaldsko. Účastníky platformy budou: 

• obce 

• mikroregion Tanvaldsko 

• Centrum společných služeb mikroregionu Tanvaldsko 

• Rozvoj Tanvaldska, z.s. 

• poskytovatelé sociálních služeb 

• školy a školská zařízení 

• ORP Tanvald (jako obec zajišťující výkon státní správy pro oblast řešeného území a 

nejvýznamnější regionální zřizovatel sociálních služeb) 

• Liberecký kraj (vazba na krajskou síť poskytovatelů sociálních služeb, KISSOS) 

 

Úkoly platformy: 

• vyhodnocovat sociální situaci v řešeném území 

• poskytovat informace do jednotného systému 

• identifikovat potřeby a vznášet požadavky na systém sociálních služeb v území 

• komunikovat společné postupy (např. umístění zařízení sociálních služeb, koordinace 

terénní péče, sdružování finančních prostředků, společná stanoviska ke krajské 

sociální politice, apod.) 

• permanentní řízení plánování rozvoje sociálních služeb v řešeném území 

 

Nástroje platformy: 

• informační systém o sociálních službách (v řešení je návaznost na KISSOS LK) 

• katalog sociálních služeb (v diskusi návaznost na Katalog sociálních služeb LK) 

 

Práce platformy by měla být strukturovaná a systematizovaná, aby byla maximálně efektivní, 

tzn. účinná a personálně a ekonomicky maximálně úsporná. Pro systematizaci práce 

platformy bude využita základna informačního systému o sociálních službách.  

 

Členům platformy vznikne povinnost periodicky vyplňovat strukturované dotazníky o 

potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb a požadavcích na sociální služby (součást 

systému). Uvedené informace budou následně vyhodnocovány a: 

• koncepčně zpracovávány v rámci SPRSS 

• informačně zpracovávány v rámci zavedeného informačního systému pro další 

uživatele 

 

Všechny funkce by měly být dostupné v rámci informačního systému. 

 

 

Realizace platformy: 

• servisní organizace mikroregionu Tanvaldsko – Centrum společných služeb 
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Financování platformy: 

• dle vyjednání rozsahu partnerství a fungování platformy 

• ve vazbě na případnou podporu Libereckého kraje 

• projektové financování v rámci dotačních programů 

 

 

2. Koordinátor platformy 
 

Vytvoření pozice koordinátora sociální platformy – manažera, organizátora veškerého dění 

v oblasti propojení aktérů sociálních služeb v rámci sociální triády, tj. zřizovatelé – 

poskytovatelé – uživatelé.  

 

Úloha koordinátora: 

• shromažďovat informace z území a vyhodnocovat je 

• koordinovat realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

• zajišťovat aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

• organizovat akce v území (v sociální oblasti) – informační, osvětové, preventivní 

• monitorovat poptávku po sociálních službách a propojovat ji s nabídkou sociálních 

služeb 

• zajišťovat informační servis a konzultace pro všechny aktéry z území, zejména pro 

starosty obcí 

• komunikovat s poskytovateli služeb ve vazbě na potřeby v území 

• koordinovat spolupráci území mikroregionu Tanvaldsko v nadřazených územně-

správních celcích (SO ORP Tanvald, Liberecký kraj) 

• spravovat informační systém sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko 

• zajišťovat on-line „pohotovost“ v sociálním poradenství 

•  

Přepokládá se, že pozice KOORDINÁTORA bude vytvořena v rámci již existující organizace 

(mikroregion, MAS (?), jiná organizace) a bude řešena zastupitelnost pro zajištění on-line 

pohotovosti (např. ve formě sociální telefonické linky). 

 

Vytvoření pozice koordinátora informací o sociálních službách lze opřít nejen o potřebnost 

takovéto služby v území, ale také např. o ustanovení § 90, zák. č. 108/2006, o sociálních 

službách.  

 

 

3. Shrnutí významu platformy 
 

Cílem platformy je vytvoření fungujícího územního managementu v sociální oblasti 

(plánování → implementace → evaluace) pro účinné a včasné zajištění sociálních potřeb 

obyvatel řešeného území. Platforma taktéž z velké části převezme zákonné povinnosti obcí 

v oblasti zajištění služeb pro sociálně potřebné občany a bude schopná tyto služby zajistit 

výrazně efektivněji, odborněji a levněji. Jedná se zejména o kvalifikované poradenství, 

aktuální informování, vyhledávání vhodné služby, apod. Elektronická podpora činnosti 

platformy zajistí aktuálnost dat a aktuálních informací o sociální situaci v území. Žádoucí je 

vazba na vyšší systémy v rámci Libereckého kraje (KISSOS). 


