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Vážení a milí spoluobčané,
po parném létě se do našich
příbytků pomalu vkrádá chladnější vzduch, který nám má
připomenout, že se nezadržitelně blíží bílé, zimní období.
Abychom vám toto sychravé
období zpříjemnili, připravili
jsme pro vás již sedmé vydání Zpravodaje Mikroregionu
Tanvaldsko.
V tomto čísle mimo jiné najdete
kalendář zimních akcí v Mikroregionu, ale i článek o tom,
jak bude pro území Tanvaldska
pracovat Centrum společných
služeb, které bylo v roce 2016
otevřeno Svazkem obcí Mikroregion Tanvaldsko v budově
Městského úřadu ve Smržovce.
Stále nabízí možnost využít
znalosti, zkušenosti a servis našich zaměstnanců – kromě poradenství obcím, neziskovkám
i občanům připravuje a koordinuje významné projekty pro
rozvoj území z nejrůznějších
oblastí – od prevence kriminality přes podporu cestovního
ruchu, sociálních služeb až po
rozvoj školství a vzdělávání.
Věřím, že i toto číslo zpravodaje
vám poskytne praktické informace a zajímavé čtení.
Za Mikroregion Tanvaldsko
Marek Hotovec,
předseda svazku

Tanvaldsko je rájem pro milovníky zimních sportů (skiareál Filip na Smržovce)

Co přináší Centrum společných služeb
mikroregionu a jednotlivým obcím?
Centrum společných služeb (CSS) Tanvaldsko vzniklo na základě zapojení Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko do projektu realizovaného Svazem měst a obcí ČR „Posilování administrativní
kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ již v roce 2016. Od té doby efektivně napomáhá
členským obcím naplňovat rozvojové cíle Tanvaldska. Co všechno patří do jeho činnosti a jak
jsou spokojeni jeho klienti?
CSS poskytuje poradenství v různých oblastech, organizuje setkání a školení pro
starosty i zastupitele přímo v místě a vydává Zpravodaj Mikroregionu Tanvaldsko.
Rovněž koordinuje přípravu a realizaci
projektových záměrů v různých oblastech od cestovního ruchu přes dopravní
obslužnost, odpadové hospodářství až po
sociální služby. Cílem tohoto snažení je
všestranný rozvoj obcí i území mikroregionu jako celku.

Centrum společných služeb – kontakty
Kateřina Preusslerová
tel.: 737 761 659
e-mail: katerina.preusslerova@tanvald.info
www.tanvaldsko.info

Dům s pečovatelskými byty v Harrachově

pokračování na straně 2

Tereza Šolcová
Veronika Hůzlová
tel.: 728 685 085
tel.: 725 814 977
e-mail: solcova@jiretinpb.cz
e-mail: veronika.huzlova@seznam.cz
www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/
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Co přináší Centrum společných služeb mikroregionu
a jednotlivým obcím?
CSS propaguje svazek i členské obce na webových stránkách i sociálních sítích prostřednictvím
různých sportovních, kulturních, turistických
i společenských aktivit, přípravou Kalendářů akcí
a propagací společných projektů.
Kancelář CSS napomáhá obcím ve zvýšení
kvality výkonu veřejné správy a podporuje tak
rozvoj veřejných služeb v území.

152 společným postupům v administrativě
a legislativě. Uspořádalo několik vzdělávacích
seminářů pro zástupce obcí a zastupitelů,
v rámci jejichž zajištění provedlo 21 aktivit. Věnovalo 80 aktivit setkáním starostů, 30 aktivit
zpracování rozvojových dokumentů, 12krát
přineslo obecné informace ke GDPR. Propagaci
svazku a území v mediální oblasti věnovalo
Od roku 2016 Centrum společných služeb pro- 251 aktivit. Ostatních aktivit bylo 48.
vedlo bezmála 2 000 aktivit v oblasti projekto- CSS zajišťuje poradenství i zpracování žádostí
o dotace ve výzvách Místní akční skupiny
vého poradenství (700 aktivit), legislativního
drobným podnikatelům v zemědělství
poradenství (400 aktivit), v oblasti přípravy
(zemědělské činnosti a nákupy strojů),
a realizace projektů (200 aktivit). Centrum
pomáhá obcím i neziskovým organizacím
90krát pomohlo obcím s veřejnými zakázkapři přípravě žádostí do výzev MAS Rozvoj
mi, 16 aktivit věnovalo sdílení dobré praxe,

Tanvaldska v Operačním programu životní
prostředí (realizace veřejné zeleně) a v Integrovaném regionálním operačním programu
(IROP) v oblasti bezpečnosti dopravy (chodníky, komunikace, lávky).
Díky práci Centra společných služeb Mikroregion Tanvaldsko získal dotaci na pořízení
společné projektové dokumentace k Domu
sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko
z Dotačního fondu Libereckého kraje. Dotace
je poskytnuta (na základě žádosti) na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení
pro rekonstrukci bývalého výrobního areálu
Viaflex ve Smržovce na Dům sociálních služeb
pro celé území Tanvaldska ve výši 1 milion Kč.

Zástupci obcí hodnotí služby CSS
„Děkuji pracovnicím Centra společných služeb za služby pro Harrachov. Společně jsme
spolu tvořily žádost o finanční podporu při výstavbě domu s pečovatelskými byty na
Ministerstvo pro místní rozvoj – povedlo se a byty už jsou téměř hotové. Na základě
žádosti je poskytnuta dotace 12,6 mil. Kč. Dále jsme spolupracovali na žádosti na MMR
pro opravu místní komunikace ve městě, také se povedlo. Poradenská činnost při
různých záležitostech našeho města byla vedena na jedničku, děkuji! Do budoucna
vidím jako velmi důležitou věc společnou terénní sociální službu a s ní související věci –
začínáme s tím v předstihu a myslím, že je to velmi dobře.“
Eva Zbrojová, starostka Města Harrachov
„Služeb Centra společných služeb jsme zatím využili při těchto konkrétních zadáních:

Vybavení pečovatelského bytu v Harrachově

Pomoc se zakázkou „Demolice č.p. 4“,
Kompletní zpracování žádosti o dotaci na elektrokompostéry pro MŠ a MZŠ
+ vyhodnocení a vyúčtování dotace,
Kontrola dokumentace pro výběrové řízení na prodloužení vodovodu.
Využíváme také poradenství v legislativní oblasti, jednalo se například o kontrolu správnosti pachtovní smlouvy pro zemědělce, úpravu smluv na likvidaci TKO, řešení nelegální
stavby optické sítě na katastru obce, řešení rizikového chování mládeže na autobusových
zastávkách, pomoc s rozborem dopisu z Ministerstva financí (povinnost informovat MF),
radili jsme se u zkoušek ZOZ u nového zaměstnance (sekretářky). CSS nám připravilo
i Změnový list stavby při rekonstrukci hřbitovní zdi. Se službami jsme spokojeni, vážíme si
perfektního přístupu a díky tomu našeho ušetřeného času.“
Andrea Princová, starostka Městysu Zásada
Kuchyňský elektrokompostér JRK

„V posledním období Město Desná spolupracovalo s Centrem společných služeb Mikroregionu Tanvaldsko v následujících projektech:
1) Rekonstrukce Riedlovy vily, kde jsme společně hledali kontakty na Ministerstvu kultury, zpracovatele projektu a partnera v Norsku.
2) Předání železničních zastávek z města Desná na SŽDC, kde jsme domlouvali společný postup v rámci mikroregionu s dalšími městy.
3) Předběžné společné jednání týkající se případných projektů v zajištění sociální péče v rámci mikroregionu.
Se spoluprací s Centrem společných služeb jsme spokojeni. Ceníme si toho, že se na něj můžeme kdykoliv obrátit.“
Jaroslav Müller – tajemník MěÚ Desná

Máte dobrý nápad pro vaši neziskovku či podnik a nevíte si rady, jak získat podporu?
Navštivte Centrum společných služeb Tanvaldsko, rádi vám pomůžeme!
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„Obec Zlatá Olešnice děkuje za vypracování vyúčtování dotací z Programu obnovy venkova Libereckého kraje na rekonstrukci obecních komunikací, vyúčtování dotace z programu Podpora
jednotek požární ochrany, projektu Rekonstrukce chlebové pece v rodném domě Antala Staška
a projektu Pořízení dobového itineráře do světnice RD Antala Staška (také z dotace Libereckého
kraje). Dále bych chtěl poděkovat za vypracování formuláře o střetu zájmů.“
Jiří Černý, starosta obce Zlatá Olešnice
„Pro obec Plavy byly v rámci poradenství CSS zpracovávány „obecně závazné vyhlášky“ a „veřejné
zakázky malého rozsahu“ na opravu sokolovny, projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení
na projekt Galerie Muzyka.“
Ing. Milan Hloušek, starosta obce Plavy

Světnice Antala Staška v jeho rodném domě

Místní akční plánování Tanvaldska II ve školství
Místní akční skupina (MAS) Rozvoj Tanvaldska, z. s., ve spolupráci s obcí Jiřetín pod Bukovou realizují projekt „MAP Tanvaldsko II“ zaměřený na podporu rozvoje školství v ORP Tanvald. Na jaře se do projektu zapojily všechny základní školy a školky na území tanvaldského regionu. Cílem spolku MAS Rozvoj Tanvaldska, jehož členy jsou obce, neziskovky i podnikatelé, je vytvořit podmínky pro co
nejlepší systém vzdělávání.
Projekt MAP II se skládá z několika zásadních
aktivit, které je třeba dle pravidel dodržet. Jedna
aktivita se například zaměří na prohloubení
společného plánování ve školství díky činnosti
pracovních skupin složených z ředitelů, učitelů
a pracovníků MAS Rozvoj Tanvaldska. Další
aktivitou jsou „Kluby ředitelů“, v jejímž rámci se
vedoucí pracovníci škol budou setkávat s odborníky na aktuální problematiku ve školství
a vyměňovat si zkušenosti.
Formativní analýza zlepší proces učení
V řadě škol již od května probíhá proces
formativní analýzy, která bude podkladem pro
vyhodnocení potřeb školy a sestavení nového
školního plánu. Formativní analýza je průběžné hodnocení, jehož hlavním cílem je pomoci
žákům v učení – poskytnout žákovi, učiteli i rodičům informaci o tom, jak žák dokáže používat
to, co se naučil, zda volí efektivní způsoby učení,
v čem se zlepšil, kde má slabá místa a jak má
postupovat, aby nedostatky odstranil.
Zásadní je účel hodnocení: zatímco sumativní
hodnocení (např. známka na vysvědčení) podává informaci o tom, zda žáci vědí či rozumějí,
formativní hodnocení je více o objevování
toho, co žáci vědí, čemu rozumějí nebo co
můžou udělat pro to, aby lépe porozuměli. Díky
formativnímu hodnocení dosahují žáci lepších
výsledků, zejména žáci slabší a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž se snižuje
nerovnost ve vzdělávání. Zlepšuje se také třídní
klima, protože žáci nejsou porovnáváni mezi sebou, jsou zapojeni do procesu učení i hodnocení a učí se přijímat za své učení zodpovědnost.
Na proces formativního hodnocení pak bude
navazovat na zapojených školách supervize,
která změří zkušenosti na jednotlivých školách
a umožní přebírání postupů nejlepší praxe mezi
školami.
Rozvoj polytechnického vzdělávání
V plánu aktivit jsou dále vzdělávací semináře
pro pedagogy či modernizace učeben. Projekt

Změny v pojetí vyučování
Ve školách nyní slýcháme nové pojmy jako
integrace, inkluze, inkluzivní vzdělávání,
společné vzdělávání a často si s těmito pojmy
neumíme poradit. V moderním pojetí školství
21. století jde o:

Vzdělávací systém potřebuje změny (foto: Pexels.com)

pamatuje také na polytechnické vzdělávání
dětí. Bude pořízeno několik balíčků informačních technologií, které bude sdílet více škol.
Balíčky obsahují mimo jiné metodiky a výukové
stavebnice na míru. Pedagogové se mohou těšit
na Polytechnické fórum zaměřené na novinky
v oblasti ICT.
Slabším žákům pomůže specialista
V rámci projektu bude v regionu působit
specialista na individuální podporu rodin žáků
ohrožených školním neúspěchem. Využije při
tom Feuersteinovu metodu instrumentálního
obohacování, zaměřenou na rozvoj umění učit
se. Metoda klade důraz na rozvíjení řeči, která
je nástrojem každé intelektuální činnosti a je
důležitá pro zpracování přijímaných informací,
vyjádření vlastních myšlenek a strategií i používání získaných informací za jiných okolností.

odstranění segregovaného vzdělávání dětí
se speciálními potřebami a jejich začlenění
do hlavního vzdělávacího proudu (zřizovat
speciální školy pouze pro těžce zdravotně
postižené),
ř ešení postupného přechodu na integrované základní vzdělávání, které umožní vytvářet co nejlepší podmínky pro všechny žáky,
pro rozvoj talentů i pro integraci zdravotně
a sociálně znevýhodněných,
postupné zavádění funkce školních psychologů a školních speciálních pedagogů,
m
 inimalizaci trvalého vyčleňování žáků
se sociálními, zdravotními a učebními
problémy,
m
 inimalizaci selekce na 2. stupni a promyšlenou redukci víceletých programů
gymnázií.
Pro rodiče se připravuje aktivita nazvaná „Kavárna pro rodiče“, jež umožní rodičům diskutovat o výchovných či vzdělávacích tématech
a bude odbourávat jejich vžité a často mylné
představy o moderním vzdělávacím procesu.

Systematicky se proto pěstuje nejen slovní
zásoba, ale i obsahově a formálně přesné
vyjadřování. U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení – při každém úkolu jsou v duchu
základní myšlenky programu („Nechte mě, já si
to rozmyslím…“) vyzývány, aby si jej rozmyslely.
Tím je také kontrolována a omezována jejich
hyperaktivita a žák přijímá podíl odpovědnosti
na svém učení. Každému dítěti se umožňuje dosáhnout úspěchu. Nehodnotí se proto
známkami, nesoutěží se, respektuje se individuální tempo žáka a klade se důraz na spolupráci
a naslouchání.

Tento projekt r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011083 je financován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
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Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko
Po úspěšném ukončení etapy zaměřené na zpracování analytických částí programů rozvoje obcí a mikroregionu a jejich projednání
s obcemi i veřejností se projekt posunul do své druhé fáze, zaměřené na tvorbu návrhových částí.
V září byly s představiteli obcí definovány návrhové části programů
rozvoje. V říjnu se v zapojených obcích uskuteční komunitní projednávání s veřejností nad již velmi konkrétními tématy/projekty,
jejichž realizace je plánu v příštích sedmi letech. Konstruktivní podněty
a návrhy a aktivní účast široké veřejnosti je vítána!
Na stránkách www.tanvaldsko.eu může každý občan sledovat postup
realizace projektu a sdělit své návrhy k rozvoji obce vyplněním jednoduchého formuláře na záložce „komunitní projednávání“. Zpracovatelé

podněty vyhodnotí a využijí při tvorbě Programu rozvoje obce.
Postup realizace, termíny veřejných projednávání návrhových částí
Programů rozvoje obcí můžete sledovat na www.tanvaldsko.eu.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Plánování rozvoje obce má smysl,
pojďte se nad budoucností své obce zamyslet s námi a podílejte se na ní.
Termíny veřejných projednávání
Obec			Termín			Místo
Albrechtice v J. h.		

17. 10. 2019 od 16:00

budova OÚ Albrechtice v J. h.

Desná			

14. 10. 2019 od 16:00

Riedelova vila

Harrachov		

31. 10. 2019 od 16:00

místo bude upřesněno na webu www.tanvaldsko.eu nebo www.harrachov.cz

Josefův Důl		

15. 10. 2019 od 16:00

muzeum a IC Josefův Důl

Kořenov			

30. 10. 2019 od 16:00

budova OÚ Kořenov

Plavy			

2. 10. 2019 od 17:00

školní envirocentrum

Velké Hamry		

31. 10. 2019 od 17:00

zasedací síň MÚ Velké Hamry

Zlatá Olešnice		

16. 10. 2019 od 17:00

zasedací síň OÚ Zl. Olešnice

Zásada			

29. 10. 2019 od 17:00

zasedací síň úřadu městysu Zásada

Komunita v Majáku nabízí prostor pro komunikaci
a řešení problémů
Projekt Komunita v Majáku podporuje místní komunitu rodin z Tanvaldska a občanské soužití napříč všemi generacemi prostřednictvím komunitní práce. Je dalším projektem využívajícím evropské dotační prostředky z Operačního programu zaměstnanost,
které jdou do regionu díky výzvám MAS Rozvoj Tanvaldska.
Cílem projektu Komunita v Majáku (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009820) je
podchytit komunitu lidí z různých cílových skupin, kteří mají podobné problémy a zájmy, a pracovat s nimi jako s celkem podle jejich potřeb.
Projekt podporuje také vlastní aktivitu cílové skupiny a spolupráci všech jejích
členů. Pomáhá lidem posunout se v oblasti znalostí a dovedností, v odpovědnosti za svůj osobní a rodinný, resp. občanský život. Snahou je také další
rozvoj a aktivizace vzniklé komunity. Působením komunitního sociálního
pracovníka se mezi členy rozvíjí vzájemná důvěra, spolupráce, komunikace,
solidarita a respekt a sílí schopnost komunity zvládat znevýhodňující a obtížné situace.
Činnost komunitního centra je každodenní, 5 dní v týdnu, a 1–2krát měsíčně
jsou akce o víkendu. Při pravidelném setkávání se sdílejí vzájemné vztahy,
podobné problémy, dochází k výměně zkušeností. Důraz je kladen na vztahy
mezi jednotlivými členy komunity a vzájemnou komunikaci. Jsou mapovány
potřeby cílových skupin, na které navazují smysluplné aktivity pro celé rodiny.
Práce v komunitě podporuje vzájemné vztahy členů.
Komunitní pracovnice: Mgr. Zuzana Koldovská, tel. 605 757 771.

Komunita v Majáku se schází každý všední den
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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