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MEMORANDUM  
o rozvoji spolupráce v sociální oblasti na území mikroregionu Tanvaldsko 

 
 

Vyhlašovatel 
MIKROREGION TANVALDSKA 

zastoupený: Mgr. Markem Hotovcem, předsedou svazu obcí MIKROREGION TANVALDSKA 
se sídlem: Palackého 359, 468 41 Tanvald 

IČ0: 70852871 
  
 

Článek I. 
Východiska spolupráce 

1. Na základě předběžné ústní dohody s klíčovými aktéry v území a přesvědčení o nutnosti 
aktivní spolupráce, posílení komunikace se starosty obcí v mikroregionu v oblasti plánování 
a organizace rozvoje sociálních a souvisejících služeb vyhlašuje MIKROREGION 
TANVALDSKA toto Memorandum o rozvoji spolupráce v sociální oblasti na území 
mikroregionu Tanvaldsko (dále jen Memorandum). 

2. Vyhlášení Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obcí 
MIKROREGIONU TANVALDSKA při realizaci společných kroků směřujících k rozšíření a 
zlepšení poskytování sociálních služeb na celém území mikroregionu Tanvaldsko.  

3. Aktéry spolupráce jsou zejména obce mikroregionu Tanvaldsko, poskytovatelé sociálních 
služeb, poskytovatelé souvisejících služeb a zástupci uživatelů sociálních služeb v řešeném 
území. 

 
Článek II. 

Cíl spolupráce 

1. Memorandum je základem pro rozvoj spolupráce a koordinaci činnosti územních partnerů 
při realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území mikroregionu 
Tanvaldsko na období 2022 – 2024.  

3. Spolupráce bude naplňována procesem plánování sociálních služeb v celém území, 
sdílením odbornosti a dobré praxe, výměnou informací, vzájemnými konzultacemi  
a setkáváním, přijetím společných stanovisek a společných cílů, určením způsobu naplnění 
těchto cílů společným postupem či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními 
předpisy.  

 
Článek III.  

Zásady spolupráce a principy součinnosti 

1. Ve prospěch naplňování cílů si budou zástupci všech aktérů spolupráce poskytovat 
maximální součinnost.  

3. Všichni aktéři spolupráce si budou vzájemně poskytovat materiály, které se týkají 
problematiky sociálních služeb. 

4. Všichni aktéři spolupráce si budou vyměňovat všechny relevantní poznatky o vývoji 
v oblasti problematiky sociálních služeb.  
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5. Všichni aktéři spolupráce budou formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi a 
realizací odborných seminářů hledat v řešené sociální oblasti společná stanoviska, cíle a 
postupy k jejich naplnění a následnému vyhodnocování. 

6. Pro zajištění managementu sociální oblasti v řešeném území se tímto Memorandem 
ustavuje Sociální platforma mikroregionu Tanvaldsko (dále také Platforma) jako stálá 
konzultační skupina a výkonná pozice koordinátora sociální platformy (dále také 
Koordinátor). 

 
Článek IV. 

Sociální platforma a koordinátor sociální platformy 

1. Sociální platforma je stálá odborná pracovní skupina se zaměřením na efektivní řízení, 
koordinaci, optimalizaci a rozvoj sociálních služeb.  

2. Sociální platformu ustavuje iniciátor Memoranda, MIKROREGION TANVALDSKA, který 
zároveň poskytuje zázemí pro její činnost. 

3. Členové Sociální platformy jsou nominováni MIKROREGIONEM TANVALDSKA z řad 
zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zástupců obcí a zástupců uživatelů sociálních 
služeb. 

4. Členství v Sociální platformě je dobrovolné bez nároku na odměnu. 

5. Úkoly Sociální platformy jsou zejména: 

a) vyhodnocování sociální situace v řešeném území 

b) poskytování informací do jednotného systému 

c) identifikování potřeb a vznášení požadavků na systém sociálních služeb v území 

d) komunikace společných postupů (např. umístění zařízení sociálních služeb, 

koordinace terénní péče, sdružování finančních prostředků, společná stanoviska ke 

krajské sociální politice) 

e) permanentní řízení plánování rozvoje sociálních služeb v řešeném území 

6. Činnost platformy řídí koordinátor sociální platformy. Platforma se schází minimálně 
dvakrát ročně a dále dle potřeby vyhodnocené koordinátorem nebo kterýmkoliv z členů 
platformy. Jednání platformy svolává a řídí koordinátor. Z jednání jsou zpracovávány závěry, 
které jsou vždy zveřejněny na webových stránkách mikroregionu Tanvaldsko. 

7. K informování o své činnosti využívá sociální platforma webové stránky 
www.tanvaldsko.eu. 

8. Sociální platforma využívá ke své práci informační systém sociální platformy. Informační 
systém obsahuje katalog sociálních služeb, katalog souvisejících (návazných) služeb a 
administrátorský datový modul. Náklady spojené s provozem informačního systému 
(doména, webhosting) nese MIKROREGION TANVALDSKA. 

9. Náklady spojené s jednáním sociální platformy (prostory pro jednání, náklady na materiály 
a občerstvení) nese MIKROREGION TANVALDSKA. 



 

3/3 
Název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015111                                  
Zpracovatel: MIKROREGION TANVALDSKA, Palackého 359, 468 41 Tanvald, IČO: 70852871 

10. O činnosti sociální platformy jsou pravidelně informovány volené orgány 
MIKROREGIONU TANVALDSKA. Výroční zpráva sociální platformy je též zveřejňována na 
webových stránkách MIKROREGIONU TANVALDSKA. 

11. Výkonným pracovníkem sociální platformy je koordinátor sociální platformy. 

12. Koordinátor sociální platformy je pracovníkem Centra společných služeb 
MIKROREGIONU TANVALDSKA s úvazkem 0,5 ve prospěch aktivit v rámci sociální 
platformy. 

12. Mzdové, personální a materiálně technické náklady spojené s činností koordinátora 
sociální platformy nese v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci MIKROREGION 
TANVALDSKA. 

13. Úkoly koordinátora sociální platformy jsou zejména: 

• shromažďování informací z území a jejich vyhodnocování; 

• koordinace realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb; 

• zpracovávání ročních akčních plánů pro realizaci Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb; 

• zajišťování aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb; 

• organizování akcí v území (v sociální oblasti) – informačních, osvětových, 
preventivních; 

• monitorování poptávky po sociálních službách a její propojování s nabídkou 
sociálních služeb; 

• zajišťování informačního servisu a konzultací pro všechny aktéry z území, zejména 
pro starosty obcí; 

• komunikace s poskytovateli služeb ve vazbě na potřeby v území; 

• koordinování spolupráce území mikroregionu Tanvaldsko s Libereckým krajem; 

• správa informačního systém sociální platformy mikroregionu Tanvaldsko;  

• zajišťování on-line pohotovosti v sociálním poradenství. 
 
 

Článek V. 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
1. O vyhlášení tohoto Memoranda rozhodlo zasedání starostů MIKROREGIONU 
TANVALDSKA usn. č. …..….. ze dne     …….............  
 
2. Memorandum je vyhlášeno na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu. O 
ukončení platnosti Memoranda rozhoduje vyhlašovatel. 
 
V Tanvaldu dne                                                                      
 
  

 
          

 
Mgr. Marek Hotovec  
předsedou svazu obcí  

MIKROREGION TANVALDSKA 

 


