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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Tanvald v oblasti předškolní výchovy
a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a životní
prostředí z hlediska možností zvýšení
zaměstnanosti

Gestor tvorby strategie

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Schvalovatel strategie

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko

Forma a datum schválení/projednání

Schválena na jednání starostů dne 10. 9.
2015

Doba realizace strategie

2015-2024

Odpovědnost za implementaci

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán byl zpracován dle metodických pokynů. Na jejím zpracování se podílel
celý realizační tým a společně se zástupci všech obcí na území SO ORP byla
vedena diskuze. Z té vzešly skutečné potřeby obyvatel. Starostům byla stručně
vysvětlena pravidla sestavování akčních plánů a také byly opět představeny
jednotlivé akční plány – cíle, které si již sami starostové zvolili v předešlém projektu
MOS v oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství
a životního prostředí.
Nejprve bylo vybráno šest akčních plánů vzešlých ze všech čtyř zmiňovaných
témat.
Starostové se jednoznačně shodli nad následujícími cíli:
v oblasti školství
 cíl 1.3. Propagace školy, rozšíření nabídky školy o volnočasové aktivity
a mimoškolní činnosti, motivace rodičů k zapsání dětí do školy v místě
 cíl 3.1. Využití dotačních prostředků pro školy k financování sdílených
speciálních pedagogických pracovníků
 cíl 4.1. Využití dotačních prostředků pro zřízení svazkové učňovské školy
v oblasti sociálních služeb
 cíl 2.2. Podpora činností terénních pracovníků (asistenti, prevence
kriminality) rozšíření na celé území DSO Mikroregion Tanvaldsko
 cíl 3.1. Zřízení a rozšiřování terénních sociálních služeb (zejm.
pečovatelské služby)
v odpadovém hospodářství

cíl 1.1. Vybudování zařízení k nakládání s BRO po území Mikroregionu
Tanvaldsko

cíl 2.1. Pořízení společné techniky k nakládání k BRO
a v oblasti životního prostředí
 cíl 1.2. Realizace osvěty a poradenství pro technologie šetrné k životnímu
prostředí a využívání obnovitelných zdrojů energie.
U druhého jednání byly přítomným zástupcům obcí stručně vysvětleny jednotlivé
body v sestavování akčních plánů, které se musí naplnit dle metodiky pro tvorbu
akčních plánů. Starostové si zvolili názvy jednotlivých rozvojových aktivit, realizátora
rozvojových aktivit, stanovili předběžné finanční náklady, zdroj financování, zaměření
rozvojových aktivit a udržitelnost rozvojových aktivit.
Tyto informace byly předány analytickým pracovnicím, následně zpracovány
a zakomponovány do dokumentu.
U třetího jednání byly ještě upřesněny některé informace k rozvojovým aktivitám
záměrům. Byla stanovena doba přípravy u některých rozvojových aktivit a realizátoři
rozvojových aktivit.
Také byl stanoven hrubý finanční odhad u jednotlivých rozvojových aktivit.
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Názvy rozvojových aktivit byly stanoveny následovně:
v oblasti školství
 Sdílený speciální pedagogický pracovník (psycholog, logoped, speciální
pedagog)
 Svazková škola
 Malotřídky pospolu
v oblasti sociálních služeb
 Asistenti prevence kriminality
 Terénní sociální služby pro Tanvaldsko
v oblasti odpadového hospodářství
 Nakládání s BRO
 Pořízení společné techniky k nakládání k BRO
v oblasti životního prostředí
 Osvěta a poradenství v obnovitelných zdrojích energie, energeticky
úsporné stavby
Akční plán byl projednáván formou oficiálních schůzí, kterých se zúčastnili
zástupci obcí a realizační tým, telefonicky či e-mailem.
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3. Zásobník rozvojových aktivit
č.

Cíl dle SD

Oblast

1

1.1. Podpora chráněných
pracovních míst

Sociální
služby

2

1.2. Podpora chráněného
bydlení

Sociální
služby

3

2.2. Podpora činnosti
terénních pracovníků
(asistenti prevence
kriminality), rozšíření na
celé území DSO
Mikroregion Tanvaldsko

Název
rozvojové
aktivity
Chráněná dílna
Tanvaldsko
Chráněné
bydlení
Tanvaldsko

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

2016-2018

DSO Mikroregion
Tanvaldsko,

2016-2018

DSO Mikroregion
Tanvaldsko
Města Tanvald,
Velké Hamry,
Smržovka

Sociální
služby

Asistenti
prevence
kriminality
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2.3. Podpora vzniku zázemí
pro aktivní využití volného
času dětí a mládeže
(podpora nízkoprahových
center, sportovišť a hřišť)

Sociální
služby

Centrum pro
aktivní volný čas
v Mikroregionu
Tanvaldsko

2016-2020
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3.1. Zřízení a rozšiřování
terénních sociálních služeb
(zejm. pečovatelské služby)

Sociální
služby

Terénní sociální
služby pro
Tanvaldsko

2016-2020
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4.2. Osvěta v možnostech
sociálního podnikání

Sociální
služby

Podpora
sociálního
podnikání

2016-2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

2015

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

2015

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

2016

Velké Hamry
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1.1. Rozšíření systému
separace bioodpadů v MT

Odpadové
hospodářství

8

2.1. Pořízení společné
techniky k nakládání k BRO

Odpadové
hospodářství

9

10

11

2.2. Pořízení techniky na
svoz tříděného odpadu a
vybudování třídící linky
3.1. Společná jednání
vyjednávacího týmu
s poslanci a senátory,
podnikání kroků ke
zjednodušení legislativy OH
a zjednodušení
administrativy
4.1. Rozvojová aktivita na
osvětu pro občany – osvěta

Odpadové
hospodářství

Vytvoření
komplexního
systému
separace BRO v
MT
Vytvoření
komplexního
systému
separace BRO
v MT
Zpracování
kuchyňského
odpadu
Pořízení techniky
na svoz
tříděného odpadu
a vybudování
třídící linky

2016-2020

Rozvojová aktivita
pro region DSO
Mikroregion
Tanvaldsko
Města Tanvald,
Velké Hamry,
NNO - pro celé
území DSO
Mikroregion
Tanvaldsko
Město Harrachov,

Odpadové
hospodářství

Podpora změn
legislativy

průběžně

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

Odpadové
hospodářství

Osvěta zábavnou
formou - leták

2016-2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko
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13

14

15

16
17

18

19

20

21

zábavnou formou
4.2. Rozvojová aktivita na
osvětu pro občany – osvěta
zábavnou formou
1.1. Komerční využívání
prostor školy (př. pronájem
tělocvičen za úplatu, bytové
i nebytové prostory)
1.2. Využití prostor školy
pro celoživotní vzdělávání
(např. Práce na PC,
vzdělávání seniorů,
přednášky, workshopy,
rekvalifikace
nezaměstnaných apod.)
1.3. Propagace školy,
rozšíření nabídky školy o
volnočasové aktivity a
mimoškolní činnosti,
motivace rodičů k zapsání
dětí do školy v místě
2.1. Vytváření podmínek ve
školách pro spolupráci
s DDM, ZUŠ
2.2. Vznik školních klubů
3.1. Využít dotačních
prostředků pro školy
k financování speciálních
dětských pedagogů (např.
logopedů), dětských
psychologů i asistentů pro
celé území MT
3.2. Podpora vytváření
programů ve školách pro
rodiče, vzdělávání rodičů,
osvěta (zejména pro rodiče
za slabých sociálních
vrstev)
4.1. Využít dotačních
prostředků pro přetvoření
volných školních prostor a
kapacit ke zřízení výuky
řemesel (svazková
učňovská škola) pro celé
území MT
1.2. Realizace osvěty k
úsporám energie, využívání
obnovitelných zdrojů
energie, podpoře
nízkoenergetického stavění
(semináře, exkurze)

Odpadové
hospodářství

Osvěta zábavnou
formou – akce

2016-2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

Školství

Další využití
prostor škol

2016-2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

Školství

Celoživotní
vzdělávání

2016-2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

Školství

Naše škola

2016-2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

Školství

Zájmová činnost

2016-2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

Školství

Školní klub

2016-2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

Školství

Sdílený speciální
pedagogický
pracovník
(speciální
pedagog,
psycholog,
logoped)

2016 – 2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

Školství

Vzdělávání a
osvěta rodičů

2016-2020

Školství

Svazková škola

2015 – 2020

Životní
prostředí
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1.2. Zřízení poradenského
místa

Životní
prostředí

23

2.1. Vytvoření

Životní

Osvěta
v úsporách
energií
Realizace osvěty
a poradenství pro
technologie
šetrné k
životnímu
prostředí a
využívání
obnovitelných
zdrojů energie
Podpora změny

7

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

2016 - 2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

2016 - 2026

Jiřetín pod
Bukovou

2016 - 2020

DSO Mikroregion

24

25

26

27

28

29

vyjednávacího týmu pro
podporu prosazení
možností, aby dotační
možnosti na údržbu krajiny
měly i obce
2.2. Podpora drobného
chovatelství a pastevectví –
bezplatné spásání obecních
pozemků, pořízení
obecního stáda
2.3. Zakládání stromořadí,
péče o zeleň a krajinu,
vzdělávání a osvěta

prostředí

legislativy

Životní
prostředí

Podpora
drobného
chovatelství a
pastevectví

Životní
prostředí

Péče o krajinnou
zeleň

2016 - 2020

3.1. Využití / odstranění
brownfields

Životní
prostředí

Analýza
možností
nakládání s
brownfields

2016 - 2020

4.1. Bránit rušení spojů
veřejné dopravy (osobní i
nákladní železniční
dopravy, autobusy), zvýšit
tlak na zlepšení veškerých
služeb dopravců
4.2. Propagace železniční
dopravy, zařazení
železniční dopravy do
turistické nabídky regionu
1.3. Propagace školy,
rozšíření nabídky školy
o volnočasové aktivity
a mimoškolní činnosti,
motivace rodičů k zapsání
dětí do školy v místě

Tanvaldsko

2016 - 2020

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

DSO Mikroregion
Tanvaldsko
DSO Mikroregion
Tanvaldsko

2016 - 2020
Životní
prostředí

Zvyšování kvality
železniční
dopravy

Životní
prostředí

Propagace
železniční
dopravy

Školství

Malotřídky
pospolu
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DSO Mikroregion
Tanvaldsko

2016 - 2020

1/2014 – stále

DSO Mikroregion
Tanvaldsko

ZŠ a MŠ zapojené
v rozvojové
aktivitě

4.

Č.

1

Akční plán
Cíl dle SD

2.2. Podpora
činnosti terénních
pracovníků
(asistenti prevence
kriminality),
rozšíření na celé
území DSO
Mikroregion
Tanvaldsko

Název

Asistenti
prevence
kriminality

Zdůvodnění
potřebnosti
rozvojové aktivity
Hlavním cílem
rozvojové aktivity je
především zvýšení
pocitu bezpečí
občanů Mikroregionu
Tanvaldsko,
předcházení,
odhalování a
eliminace
protiprávního jednání
v obcích. Dalšími cíli
je mj. poradenská
činnost asistentů
prevence kriminality
a propojení funkce
APK s ostatními
rozvojovými
aktivitami
preventivního
charakteru. Dalším
podstatným cílem
rozvojové aktivity je
zaměstnání osob na
pozici APK, které
byly vybrány z řad
dlouhodobě
nezaměstnaných.

Zaměření
rozvojové
aktivity

Občané DSO
Mikroregionu
Tanvaldsko
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Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

Města
Tanvald,
Velké Hamry,
Smržovka
15 000 000 20 000 000 Kč

ESF, národní
dotační tituly

2016-2020

Rozvojová
aktivita pro
region DSO
Mikroregion
Tanvaldsko

Připravenost

Město Velké
Hamry
zaměstnává 2
APK, Tanvald
4 APK a
Smržovka 2
APK
Příprava
záměru
rozšíření na
celý
Mikroregion
Tanvaldsko

2

3.1. Zřízení a
rozšiřování
terénních sociálních
služeb (zejm.
pečovatelské
služby)

1.1.

3

Rozšíření
systému
separace
odpadů
v MT
(rozšíření
stávajícího
systému
vytvořenéh
o na
základě
rozvojové
aktivity
a dotace
z OPŽP
2013)

Terénní sociální
služby pro
Tanvaldsko

Vytvoření
komplexního
systému
separace
biologicky
rozložitelných
odpadů v MT
MIKROREGION
TANVALDSKOMOBILNÍ
KOMPOSTÁRNA

Kapacita
poskytovatelů
terénních sociálních
služeb není
dostatečně vysoká,
aby uspokojila
všechny žadatele
v SO ORP Tanvald.
Zajištění optimální
péče o seniory a
osoby s různým
typem nejen
zdravotního postižení,
ale i chronického
onemocnění a to
rozšířením terénní
pečovatelské služby,
služby osobní
asistence pro tento
daný typ klientů se
ukazuje jako naprosto
prioritní.
Vytvořením ucelené
komplexní sítě
sběrných míst pro
separaci a využití
BRO pro celé území
členských obcí
Mikroregionu
Tanvaldsko dochází
významnou měrou
k předcházení vzniku
odpadů, ke snižování
množství KO
ukládaných na
skládku, ke snížení
nákladů na OH a má i
nezanedbatelný
přínos v podobě
zvyšování

ESF
Občané DSO
Mikroregionu
Tanvaldsko

Široká
veřejnost obcí
Mikroregionu
Tanvaldsko
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40 000 000 –
50 000 000 Kč

5 709 170
Podpora OPŽP
5 138 254,
spolufinancová
ní 856 376

85-90%
dotace, 1015% vlastních
zdrojů DSO

ESF

2016-2020

OPŽP –
Prioritní osa
4–
Zkvalitnění
nakládání
s odpady a
odstraňován
í starých
ekologickýc
h zátěží
(FS),
Primární
oblast
podpory 4.1.
– Zkvalitnění
nakládání s
odpady

Město
Harrachov se
záměrem
zřízení
terénní
sociální
služby pro
celé území
DSO
Mikroregion
Tanvaldsko

DSO
Mikroregion
Tanvaldsko

Zpracován
záměr,
připravují se
žádosti.

V realizaci

2.1. Pořízení
společné techniky
k nakládání s BRO

4

5

1.1. Rozšíření
systému
separace
odpadů v MT

1.2. Zřízení
poradenského
místa

Zpracování
kuchyňského
odpadu v obcích
Mikroregionu
Tanvaldsko

Realizace osvěty
a poradenství pro
technologie
šetrné
k životnímu
prostředí a
využívání
obnovitelných
zdrojů energie

ekologického
povědomí
obyvatelstva a o péči
o životní prostředí v
Mikroregionu
Tanvaldsko.
V současné době mají
všichni původci
odpadů, tzn. všechny
podnikatelské
subjekty, při jejichž
činnosti vzniká odpad,
zákonnou povinnost
zbavovat se odpadů
předáním oprávněné
osobě. Tato povinnost
se vztahuje i na
biologicky rozložitelné
odpady z kuchyní,
Možností je
předcházení vzniku
bioodpadů jeho
zpracováním
v kompostérech.
Cílem rozvojové
aktivity je pomoci
obyvatelům regionu
orientovat se v oblasti
možností úspor
energií a využívání
technologií šetrných
k životnímu prostředí.
Jak občané, tak často
i zástupci obcí nemají
čas, kapacity
zorientovat se jak
v samotném tématu,

Občané obcí,
uživatelé
školních jídelen

Široká
veřejnost –
odborná i
laická

2 000 000 Kč

7 mil. Kč/rok
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ESF

ESF 90 %
rozpočet obce

2016

DSO
Mikroregion
Tanvaldsko

Připraven
k realizaci

2016 - 2026

obec Jiřetín
p. B. pro
všechny
členské obce
v DSO
Mikroregion
Tanvaldsko

Připraven
k realizaci

tak i ve složité dotační
oblasti, kde lze získat
podporu pro jejich
záměry.

6

7

3.1. Využít
dotačních
prostředků pro školy
k financování
speciálních
dětských pedagogů
(např. logopedů),
dětských
psychologů i
asistentů pro celé
území MT

4.1. Využít
dotačních
prostředků pro
přetvoření volných

Sdílený
speciální
pedagogický
pracovník
(speciální
pedagog,
psycholog,
logoped)

Svazková škola

Potřeba specifických
pracovníků škol, jako
jsou logopedové,
speciální
pedagogové, dětští
psychologové atd.
stále roste. Získat
takového pracovníka
do školy je velmi
složité a je většinou
jen krátkodobě
dotované (pro menší
školy téměř
nedostupné).
Vzájemným
společným
využíváním těchto
pracovníků se
především pro menší
školy mohou takoví
odborníci stát
dostupnými. Je
nezbytné se zaměřit
na možnosti využití
dotačních zdrojů
k financování
takových pracovníků.
Jedná se o efektivní
využití poptávky po
kvalitních
řemeslnících a
zároveň využít

děti, žáci,
rodiče,
pedagogové,
ředitelé škol

žáci (15+),
studenti,
dospělí,
pedagogové,
odborníci a
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2016 – 2021

DSO
Mikroregion
Tanvaldsko

Záměr

2015 – 2020

DSO
Mikroregion
Tanvaldsko

Příprava
záměru,
komunikace
v území,
s Libereckým

ESF
7 000 000 Kč

ESF
20 000 000 Kč

školních prostor a
kapacit ke zřízení
výuky řemesel
(svazková učňovská
škola) pro celé
území MT

8

1.3. Propagace
školy, rozšíření
nabídky školy o
volnočasové aktivity
a mimoškolní
činnosti, motivace
rodičů k zapsání
dětí do školy
v místě

Malotřídky
pospolu

nenaplněných kapacit
základních škol.
Využitím dotačních
zdrojů, vhodným
vytipováním
učňovského oboru a
rekonstrukcí školních
prostor může
vzniknout svazková
učňovská škola pro
celé ORP Tanvald
s přesahem do
sousedních ORP.

podnikatelé,
živnostníci

Spolupráce v rámci
mikroregionu s místně
zakotvením učení a
aktivitami malých škol

Rodiče, žáci,
děti,
pedagogové,
ředitelé škol

krajem

50000

Vlastní
prostředky
obcí

1/2015stále

ZŠ a MŠ

Realizace
záměru

Cíl 1 – Rozvojová aktivita je zaměřena především na účinné předcházení narušování veřejného pořádku a potlačení takových jevů
jako je např. kouření dětí před školou, kouření na autobusových zastávkách, požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a
následné vulgární a agresivní projevy, drobné krádeže apod. Dále je zaměřen na prevenci a eliminaci protiprávního chování, a také
na zvýšení pocitu bezpečí obyvatel celého města. Asistenti pomáhají eliminovat rizikové jevy v okolí škol, pomáhají bránit projevům
šikany nebo šíření a konzumaci, dnes i mezi mládeží rozšířených, toxických látek. Asistenti se ve spolupráci s Policií ČR či
Městskou policií zapojují do hlídkové služby, hlavně ale svojí přítomností v místech, která hrozí výskytem trestných činů
a přestupků, jejich pachatele odrazují. Do výčtu situací, kam asistenti obvykle vstupují, patří také běžné každodenní problémy
v soužití, jako jsou sousedské vztahy, znečišťování veřejného prostranství nadměrným odpadem, dodržování obecně závazných
vyhlášek a další. Asistenti působí především nerepresivně, spíše cestou domluv a vyjednávání. Mělo by docházet k prevenci
sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR obtížně řeší.
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Cíl 2 - Zajištěním podpory terénních pečovatelských služeb bude zcela jistě snížen rostoucí počet neuspokojených žadatelů
o sociální službu a s tím související snížení zátěže personálu v jiných zařízeních, která poskytují pomoc této dané cílové skupině
i přes to, že nejsou na tuto službu zaměřeni. Neúměrná zátěž je v současnosti přenášena na rodiny seniorů a osob se zdravotním
postižením závislých na pomoci této rodiny, pokud vůbec rodina tuto péči zajišťovat chce a může. Pro rodiny a blízké se jedná také
o značnou finanční zátěž. Řešením problému bude umožněno důstojné žití této cílové skupiny v domácích podmínkách.
Cíl 3 - Rozvojová aktivita je zaměřena na separaci a další využití BRO z domácností a zelených zbytků z údržby zahrad a veřejné
zeleně. V rámci rozvojové aktivity dojde k vytvoření uceleného komplexního systému sběrných míst pro separaci BRO
z domácností v celém řešeném území členských obcí Mikroregionu Tanvaldsko. Zároveň dojde k pořízení mobilní kompostárny –
pořízení společných technických prostředků (mobilní drtič, homogenizátor a příslušenství pro kompostování ve vacích) pro zelený
odpad z údržby zahrad a veřejné zeleně pro 6 obcí Mikroregionu Tanvaldsko. Rozvojová aktivita významně napomáhá snižování
množství BRO, které jsou ukládány na skládkách komunálního odpadu. BRO, vznikající na území jednotlivých obcí, bude
kompostován přímo v místě vzniku bez nutnosti dalších nákladů, a vzniklý kompost bude využíván k rekultivaci obecních pozemků.
Jedná se o nejefektivnější přístup k nakládání s BRO.
Cíl 4 - Současná legislativa ČR zakazuje zkrmovat biologický odpad z kuchyní, neboť odpady zpravidla obsahují vedlejší produkty
živočišného původu, stejně tak legislativa zakazuje odpad drtit a vypouštět do kanalizace. Cílem rozvojové aktivity oddělené
separace a dalšího využití kuchyňského bioodpadu – gastroodpadu je snížit množství odpadu končícího na skládkách komunálního
odpadu. V rámci rozvojové aktivity dojde k pořízení zařízení na zpracování kuchyňského a restauračního odpadu z kuchyní
základních a mateřských škol v několika obcích a v jedné obci pro občany obce. Zařízení zpracovává kuchyňský odpad přímo
v místě vzniku, zpracovává i vedlejší živočišné produkty kategorie 3, dojde k hygienizaci, ke snížení objemu odpadu a ke
zpracování jedné dávky odpadu na finální produkt v průběhu max. 48 hodin. Celkově dojde ke snížení nákladů na odstranění
kuchyňských odpadů z jídelen, v neposlední řadě bude výsledný substrát dobře využitelný jako zelené hnojení k obohacení půdy.
Cíl 5 - Řešení problematiky pomůže vznik Regionálního poradenského centra orientovaného na technologie šetrné k životnímu
prostředí a využívání obnovitelných zdrojů energie a na pomoc se získáváním dotací v této oblasti. Poradenské centrum bude
pořádat odborné semináře k problematice úspor energií pro vlastníky domů, podávání žádostí o dotace a pořádat exkurze za
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příklady dobré praxe. Dále se bude zabývat šířením osvěty i na poli moderních technologií v energeticky úsporném stavění nových
domů a pomáhat s inženýringem pro energeticky úsporné stavby. Služeb centra využijí občané, obce i podnikatelé.
Cíl 6 - Rozvojová aktivita jednoznačně vychází z cíle, který byl vytvořen po mnohých jednáních představitelů obcí SO ORP
Tanvald. Poptávka po sdílených specifických pracovnících škol je vysoká a dále roste. Důvodem je nedostatečná předškolní
příprava malých dětí, nedostatečná činnost rodiny, poruchy učení atp. Důsledkem jsou odklady základní školní docházky,
nedostatečná koncentrace při výuce, problematické chování, nedokončení základní školní docházky aj. Zároveň je velmi složité
takové odborné pracovníky získat, náklady na ně jsou vysoké, většinou jsou získány pouze z krátkodobých dotačních titulů. Pro
malé školy je jejich využití neefektivní. Rozvojová aktivita systematicky řeší využití těchto odborných pracovníků na delší časové
období s pokrytím celého SO ORP s přesahem.
Cíl 7 - Z jednání fokusní skupiny vyplynul požadavek podporovat výuku řemesel při současném využití nenaplněných kapacit
základních škol. Poptávka po kvalitních řemeslnících je vysoká a zároveň kapacity základních škol jsou volné. Využitím dotačních
zdrojů, vhodným vytipováním učňovského oboru a rekonstrukcí školních prostor může vzniknout svazková učňovská škola
s přesahem ORP. Došlo by tak k využití současné kapacity základní školy, vzrostla by její prestiž, vzrostla by úroveň vzdělanosti
v ORP. Zároveň by se prohloubila spolupráce s podnikatelským sektorem, vznikla by nová pracovní místa.
Cíl 8 - Od r. 2015 probíhá rozvojová aktivita Malotřídky pospolu, jehož cílem je navázat spolupráci mezi školami v oblasti výchovy
a vzdělávání. Podporovat setkávání vrstevníků, získávání zkušenostní a poznávání nejbližšího regionu za účelem propagace
malotřídních škol na malých obcích, rozšíření nabízených služeb pro děti navštěvující tyto MŠ a ZŠ. Je to jeden z prostředků, jak
motivovat rodiče k zapsání dětí do školy v místě, zároveň roste spokojenost obyvatel s poskytovanými službami školy. Mezi aktivity,
které byly doposud realizovány, patří např. turnaj ve vybíjené, recitační soutěž, slalom na lyžích, trojboj malotřídek, den IZS,
(v průběhu školního roku). Rozvojová aktivita je v tuto chvíli financovaná pouze příspěvky obcí. Pokud by se podařilo získat pro
rozvojová aktivita větší dotace, mohl by být rozšířen o další aktivity.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Rozvojová aktivita 1 – Asistenti prevence kriminality
Iniciátor rozvojové aktivity
V současné době je již rozvojová aktivita realizována ve třech městech DSO MT.
Pilotním realizátorem rozvojové aktivity je Město Velké Hamry, které zaměstnává dva
již fungující asistenty prevence kriminality, dále také Město Tanvald, které
zaměstnává 4 asistenty prevence kriminality a Město Smržovka zaměstnávající dva
asistenty. Dosavadní pilotní působnost asistentů prevence kriminality pokrývá katastr
města Velké Hamry, Tanvald a Smržovka.
Rozvojová aktivita Asistenti prevence kriminality pro DSO MT je pilotní řešení na
základě prokazatelné potřeby regionu, které rozšiřuje působení APK na celé území
DSO Mikroregion Tanvaldsko dle průběžně analyzovaných výsledků, a průběžné
prospěšnosti rozvojové aktivity. Rozvojová aktivita bude nejen rozšiřovat počet
asistentů prevence, ale také území působnosti.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Zajištění bezpečnosti v obcích Mikroregionu Tanvaldsko, která je jedním z hlavních
klíčových témat řešených v rámci jednání Mikroregionu Tanvaldsko.
Jaké jsou příčiny problému?
Region ORP Tanvald se nejvíc potýká s tzv. problémovými dětmi a mládeží
a potažmo i s jejich rodinami. Jedná se vesměs o rodiny sociálně vyloučené a tímto
vyloučením ohrožené, rodiny obtížně přizpůsobivé. Ohroženou skupinou jsou
z důvodu vzrůstající nezaměstnanosti finančně slabší rodiny, převážně je zde
zvýšená drobná kriminalita. Tento jev je v regionu, zvláště ve větších městech, řešen
Policií České republiky a Městskou policií. Ve Velkých Hamrech, Tanvaldu
a Smržovce tuto situaci pilotně řeší také Asistenti prevence kriminality.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů.
Komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších
subjektů. Snižování rizik a výskytu protiprávní činnosti na úrovni obcí a regionů,
včetně oslabování rizikových faktorů.
Zapojené obce
Rozšíření působnosti APK z měst Tanvald, Velké Hamry a Smržovka na další obce
Mikroregionu Tanvaldsko.
Místo realizace rozvojové aktivity
DSO Mikroregion Tanvaldsko s přesahem do sousedních ORP
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V čem je navrhované řešení inovativní?
Vzhledem k tomu, že personální zabezpečení OOP Tanvald a Smržovka, včetně
Městské policie Tanvald, je omezené, je přítomnost APK velice vítána. APK jsou
velmi dobrým informačním zdrojem případných protiprávních jednání. Vzhledem
k tomu, že asistenti především problémovým občanům „domlouvají“, daří se
některým protiprávním jednáním takto předcházet. Asistenti prevence kriminality mají
velmi dobrou znalost místního okolí a pravidelně monitorují území, spolupracují
s Městskými úřady, terénními pracovníky, a mají dobrou znalost místní problematiky
v komunitě, což vede ke zvýšení pocitu bezpečí v obci, předcházení, odhalování
a eliminaci protiprávního jednání v obci.
Dle průzkumu bezpečí, který zpracovala pro město Velké Hamry Západočeská
univerzita, je rozvojová aktivita vnímána obyvateli obce celkově velmi pozitivně. APK
kontrolují denně pořádek u škol a jejich okolí. Mimo jiné se podařilo eliminovat
kouření dětí u školy. Škola přítomnost APK také kvituje.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Zahájení leden 2016 – Rozvojová aktivita je udržitelná v dlouhodobém horizontu.
Financování rozvojové aktivity je počítáno na období leden 2016 - prosinec 2020.
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Rozvojová aktivita 2 – Terénní sociální služby pro Tanvaldsko
Iniciátor rozvojové aktivity
Především Město Harrachov, ale i další obce Mikroregionu Tanvaldsko
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Stávající skladba poskytovatelů terénních sociálních služeb, včetně služeb osobní
asistence, je pro žadatele o služby nedostačující. Pro některé menší obce regionu je
rovněž kriticky nedostatečné pokrytí terénní pečovatelské služby. Pokrytí
veškerých terénních sociálních služeb obecně na území SO ORP Tanvald a jejich
dostupnost pro klienty se ukazuje jako nedostatečné. Klienti jsou nuceni službu
vyhledávat mimo SO ORP Tanvald a následně za ní dojíždět.
Rozvojová aktivita řeší mimo poskytování potřebných terénních pečovatelských,
asistentských a odlehčovacích služeb přímo v místě (se znalostí místního
prostředí) také možnost vytvoření zázemí pro poskytování dané odlehčovací služby.
Jaké jsou příčiny problému?
Nedostatečné pokrytí území SO ORP terénní sociální službou způsobuje špatnou
dostupnost služeb pro případné klienty, jejichž poptávka po službě se
postupně zvyšuje a narůstá také počet zájemců. Zmapováním sítě poskytovatelů
spolu s průzkumem potřebnosti sociálních služeb mezi obyvatelstvem je možné
vytvořit optimální síť potřebných služeb v regionu, což přinese měřitelné i neměřitelné
efekty. Zajištění optimální péče o seniory a osoby s různým typem nejen
zdravotního postižení, ale i chronického onemocnění, a to rozšířením terénní
pečovatelské služby, služby osobní asistence i odlehčovacích služeb pro tento
daný typ klientů se ukazuje jako naprosto prioritní. Nedostačující je rovněž
dostupnost informací v oblasti sociálních služeb.
Pro fungování terénních sociálních služeb je potřebná jejich registrace Libereckým
krajem a bez jeho podpory služby fungují velmi obtížně. Vyvstává potřeba
s Libereckým krajem jednat o rozšíření a zejména zkvalitnění dostupnosti těchto
služeb.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Tím, že budou poskytovatelé vzájemně spolupracovat a informace budou
poskytovány koordinovaně , dojde ke snížení počtu osob, kterým nebude sociální
služba poskytnuta. Velmi pravděpodobně to také omezí počet obyvatel, kteří budou
žádat o službu nějakého pobytového zařízení a ti budou moci déle zůstat ve svém
přirozeném prostředí. Také se do určité míry odlehčí pečujícím osobám.
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Důležitá je také informovanost občanů SO ORP Tanvald o všech poskytovaných
službách a zejména o efektivním využití příspěvků na péči pro osoby vyžadující
různé úrovně péče.
Přínosem je zejména poskytování potřebných terénních pečovatelských,
asistentských a odlehčovacích služeb přímo v místě, se znalostí místního
prostředí.
Zapojené obce
DSO Mikroregion Tanvaldsko
Místo realizace rozvojové aktivity
Není prozatím přesně specifikováno, předpokladem je celé území DSO Mikroregion
Tanvaldsko.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativnost je spatřována v regionálním zaměření. Iniciátorem jsou obce regionu,
které preferují komplexnost řešení se znalostí místního prostředí a využití
nepotřebných prostor/budov.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
V současné době ještě není úplně přesně definován termín zahájení aktivity,
předpokladem je termín zahájení přípravy záměru v roce 2016 a jeho realizace do
roku 2020 včetně zajištění dlouhodobé udržitelnosti.
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Rozvojová aktivita 3 – Vytvoření komplexního systému separace
biologicky rozložitelných odpadů v MT
Iniciátor rozvojové aktivity
DSO Mikroregion Tanvaldsko.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita, která je v současné době již v realizaci, řeší uceleně a komplexně
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, kompostování a využití bioodpadů
z domácností i zeleného odpadu z údržby zahrad a veřejné zeleně a následné využití
zeleného kompostu přímo v místě vzniku.
Jaké jsou příčiny problému?
Problém s BRO v minulosti neexistoval, bioodpady z domácnosti zpravidla končily ve
SKO v popelnicích, zelené zbytky z údržby zahrad a zeleně končily často na různých
zavážkách a bezprizorních plochách. Podle vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, je obec
je povinna od 1. 1. 2015 zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro
biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do
31. října kalendářního roku.
V současné době mají jednotlivé obce individuálně stanoven systém sběru na
základě obecně závazné vyhlášky.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem této rozvojové aktivity je především:
1. snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na
skládky kompostováním a využit kompost přímo v místě jeho vzniku
2. předcházet vzniku odpadů kompostováním
3. vytvořit komplexní ucelený a efektivní systém separace biologicky rozložitelných
odpadů v celém území obcí Mikroregionu Tanvaldsko.
Cílová skupina
Široká veřejnost - občané, návštěvníci i rekreanti Mikroregionu Tanvaldsko.
Zapojené obce
Do rozvojové aktivity pořízení domácích kompostérů je zapojeno celkem 11 obcí
Mikroregionu Tanvaldsko, z toho 9 obcí SO ORP Tanvald (Harrachov, Kořenov,
Tanvald, Smržovka, Desná, Velké Hamry, Plavy, Albrechtice v Jizerských horách,
Jiřetín pod Bukovou), 1 obec SO ORP Jablonec nad Nisou (Josefův Důl) a jedna
obec SO ORP Železný Brod (Zásada).
Do rozvojové aktivity pořízení mobilní kompostárny je zapojeno 6 obcí Mikroregionu
Tanvaldsko, z toho 5 obcí SO ORP Tanvald (Plavy, Jiřetín pod Bukovou, Velké
Hamry, Desná, Tanvald) a obec SO ORP Jablonec nad Nisou (Josefův Důl).
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Místo realizace rozvojové aktivity
Obce Mikroregionu Tanvaldsko.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Rozvojová aktivita řeší vytvoření ucelené komplexní sítě sběrných míst pro separaci
a využití BRO pro celé území členských obcí Mikroregionu Tanvaldsko. Zároveň
tímto způsobem dojde k jednoduchému a efektivnímu naplnění rozvojové aktivity,
dojde k maximálnímu využití pořízené mechanizace jednotlivými obcemi a současně
dojde ke snížení nákladů na OH v obcích. Rozvojová aktivita má i nezanedbatelný
přínos v podobě zvyšování ekologického povědomí obyvatelstva a o péči o životní
prostředí.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
2/2015 – 10/2015
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Rozvojová aktivita 4 – Zpracování kuchyňského odpadu v obcích
Mikroregionu Tanvaldsko
Iniciátor rozvojové aktivity
DSO Mikroregion Tanvaldsko.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita řeší separaci a další využití kuchyňského bioodpadu z kuchyní
a jídelen základních a mateřských škol v Mikroregionu Tanvaldsko.
Jaké jsou příčiny problému?
Česká republika se zavázala EU snižovat podíl biologicky rozložitelného odpadu na
celkovém množství odpadů končícího na skládkách. Od roku 2010 se proto vyžaduje
snížení podílu biologického odpadu na skládkách oproti stavu v roce 1995 na 75 %,
na 50 % v roce 2013 a 35 % v roce 2020. Česká republika si vyjednala čtyřletý
odklad na rok 2014, kdy ale také začne následovat celosvětový trend recyklace
a znovu nakládání s odpadem. Vzhledem ke klesajícím možnostem ukládat
organický odpad na skládky tak roste význam lokálního kompostování.
Legislativa ČR zakazuje biologický odpad z kuchyní zkrmovat, neboť zpravidla
obsahuje vedlejší produkty živočišného původu (Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech,
dále Vyhláška č. 451/2000 Sb.), stejně tak legislativa zakazuje odpad drtit
a vypouštět do kanalizace (č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, dále
č. 254/2001 Sb. o vodách).
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Zpracováním kuchyňského odpadu v zařízení na zpracování kuchyňského
a restauračního odpadu přímo v místě vzniku dojde ke snížení objemu odpadu,
k využití případných vedlejších produktů živočišného původu, k rychlému zpracování
odpadu na finální produkt a ke snížení celkových nákladů vynaložených
na odstranění kuchyňských odpadů z jídelen a domácností.
Cílová skupina
Občané obcí, uživatelé a zřizovatelé školních jídelen.
Zapojené obce
Do rozvojové aktivity budou zapojeny obce Mikroregionu Tanvaldsko.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce Mikroregionu Tanvaldsko.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Elektrické zařízení na zpracování kuchyňského a restauračního odpadu je umístěno
přímo v místě vzniku odpadu, zároveň zajišťuje čistý provoz, proces recyklace
probíhá v utěsněné kompostovací nádobě. V zařízení probíhá zároveň rovnoměrně
hygienizace odpadu, tím dojde i ke zpracování případných produktů živočišného
původu. Zařízení eliminuje případný zápach, není nutné přidávat další dodatečné
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materiály (např. štěpku), redukce odpadu je min. 85 % a proces zpracování jedné
dávky na finální produkt činí max. 48 hodin.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
8/2015 – 12/2016
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Rozvojová aktivita 5 – Realizace osvěty a poradenství pro
technologie šetrné k životnímu prostředí a využívání obnovitelných
zdrojů energie
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem rozvojové aktivity je obec Jiřetín pod Bukovou pro všechny obce
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
V regionu je velká energetická náročnost obecních i soukromých budov a s tím
spojené vysoké finanční náklady na vytápění. Mnoho budov je zastaralých konstrukcí
bez odpovídající izolace, čímž dochází k únikům tepla. Rovněž způsoby vytápění
jsou neefektivní se zatím malým využitím možností technologií šetrných k životnímu
prostředí. Zástupci obcí uváděli záměry využívat obnovitelné zdroje k výrobě tepla
a elektrické energie, podporovat ekologické způsoby vytápění také v rodinných
a bytových domech a objektech pro podnikatelskou činnost, kde často ve snaze
uspořit dochází ke spalování nevhodných materiálů. Dále zvyšování izolačních
vlastností budov, využívání dešťové vody v obecních objektech, velmi důležité
instalace moderních prvků veřejného osvětlení vedoucí k úsporám. Žádoucí jsou také
energetické audity veřejných budov, realizace doporučených opatření a odborné
posouzení možností obcí využívání obnovitelných zdrojů energií.
Občané mají zájem o změnu vytápění a příspěvek na nízkoemisní kotle. V regionu se
začínají vyskytovat malé vodní elektrárny a fotovoltaické systémy na střechách
domů.
Jaké jsou příčiny problému?
Oblast je typická drsným klimatickým podnebím s dlouhou topnou sezónou. Zástupci
obcí zatím nespatřují podporu státu v instalaci ekologických zdrojů vytápění jako
dostatečnou. Některé obce poskytují občanům nízkoúročené půjčky z obecních
rozpočtů na úpravy izolačních vlastností budov a zdrojů tepla.
Ke spalování nevhodných materiálů v soukromých objektech většinou dochází ze
zažitých zvyků, často také snahou zbavit se odpadu, u kterého se zvyšují poplatky za
likvidaci.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Řešením tohoto problému dojde k úspoře zdrojů finančních i přírodních, ochraně
životního prostředí, ochraně krajiny. Obnovitelné zdroje jsou většinou domácího
původu, pomáhají posilovat energetickou soběstačnost, trvale udržitelný
hospodářský růst, konkurenceschopnost, regionální rozvoj a také vytvářet nová
pracovní místa.
Vzhledem k možnostem získání finanční podpory pro soukromé osoby, které se ve
složité dotační politice většinou neorientují, je žádoucí vytvoření poradenského místa,
kde zájemci naleznou veškeré informace týkající se úspor energie – příklady dobré
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praxe, možnosti získání finanční podpory, základní informace o dotačních
podmínkách a veškeré kontakty na příslušná místa zabývající se jednak podrobným
poradenstvím specializovaným na konkrétní oblast úspory energií, ale také na
jednotlivé dotační administrátory. Toto místo tak může být prvním krokem zájemce,
kde zjistí, zda pro řešení jeho situace existují možnosti použití technologií šetrných k
životnímu prostředí a zda může využít některého z dotačních zdrojů. Dále bude
vědět, kam se obrátit pro další již odborné a konkrétní informace.
Zapojené obce
Obce SO ORP Tanvald – Tanvald, Harrachov, Desná, Kořenov, Velké Hamry, Plavy,
Zlatá Olešnice, Smržovka, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách.
Obce sousedních ORP – Josefův Důl (Jablonec nad Nisou), Zásada (Železný Brod).
Místo realizace rozvojové aktivity
Jiřetín pod Bukovou
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovativnost spatřujeme zejména v nízkoprahovosti řešení. V této oblasti existuje už
řada (většinou komerčních) subjektů, které se poradenstvím zabývají. Lidé o nich ale
často nevědí, bojí se možných poplatků spojených se službou, nejsou si jisti kvalitou
služeb, případně nezávislostí daného poradce. Tato rozvojová aktivita bude nabízet
své služby zdarma, v místě, nezávisle na dodavatelích jednotlivých technologií.
Zájemce zde dostane první informace vedoucí k jeho lepší orientaci v problematice
možnostech financování jeho záměru.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
01/2016 – 01/2026
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Rozvojová aktivita 6 – Sdílený speciální pedagogický pracovník
(speciální pedagog, psycholog, logoped)
Iniciátor rozvojové aktivity
DSO Mikroregion Tanvaldsko
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita řeší zvýšenou potřebu škol disponovat odbornými specifickými
pracovníky. Cílem je získat finanční prostředky pro společné využívání specifických
pracovníků škol.
Potřebu specifických pracovníků škol, jako jsou logopedové, speciální pedagogové,
dětští psychologové atd., vyžaduje nedostatečná připravenost dětí k zahájení školní
docházky, časté poruchy učení, chování, snaha začleňovat handicapované děti do
běžného kolektivu aj. Vzájemným společným využíváním těchto pracovníků se
především pro menší školy mohou takoví odborníci stát dostupnými. Je nezbytné se
zaměřit na možnosti využití dotačních zdrojů k financování takových pracovníků.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou jsou nedostatečné schopnosti a znalosti dětí potřebné k zahájení školní
docházky. Děti často mívají logopedické problémy, poruchy chování, poruchy učení,
problémy s komunikací apod. Poruchy a vady jsou buď vrozené, nebo jsou
zapříčiněny nedostatečnou funkcí rodiny. Počet takových dětí stále roste. Zároveň
jsou tito odborníci pro menší školy finančně těžko dostupné.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je získat finanční prostředky pro společné využívání specifických pracovníků
škol. Přínosem bude lepší připravenost dětí k zahájení školní docházky, snížení
počtu dětí s poruchami učení, zlepšení komunikace a chování dětí, event. zmírnění
těchto obtíží. V souvislosti s tím se vytvoří stabilní pracovní pozice pro speciální
pedagogické odborníky a stabilní služba škol.
Zapojené obce
Obce SO ORP Tanvald s přesahem do sousedních ORP.
Místo realizace rozvojové aktivity
Obce, resp. školy SO ORP Tanvald s přesahem do sousedních ORP.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Řešení je systematické, dlouhodobější, efektivní a zahrnuje i menší školy.
Zajištěním finančních prostředků na speciální pedagogické pracovníky pro školy SO
ORP Tanvald dojde k jejich efektivnímu využití a to po delší období než jeden rok.
Takové pracovníky využijí i menší školy, které si to jinak nemohou dovolit. Zároveň
bude těmto pracovníkům zabezpečen plný pracovní úvazek.
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Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2020

27

Rozvojová aktivita 7 – Svazková škola
Iniciátor rozvojové aktivity
DSO Mikroregion Tanvaldsko
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Rozvojová aktivita řeší efektivní využití poptávky po kvalitních řemeslnících
a zároveň využití nenaplněných kapacit základních škol. Absorpcí dotačních zdrojů,
vhodným vytipováním učňovského oboru a rekonstrukcí školních prostor může
vzniknout svazková učňovská škola s přesahem ORP. Tíha zodpovědnosti za
provozování školy nebude ležet pouze na jedné obci, ale cíleně se zapojí všechny
obce SO ORP i Liberecký kraj. Efektivně se využijí prostředky ve vzdělávání, posílí
se udržitelnost takových zařízení.
Jaké jsou příčiny problému?
Příčinou je nedostatek kvalitních řemeslníků a vzdělávacích možností v oboru
řemesel v regionu.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cílem je získat finanční prostředky pro zřízení a udržitelnost svazkové školy.
Očekává se nárůst počtu odborníků – řemeslníků a využití stávajících kapacit škol.
Zapojené obce
Obce SO ORP Tanvald s přesahem.
Místo realizace rozvojové aktivity
DSO Mikroregion Tanvaldsko
V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovace spočívá v podpoře zachování kvalitních řemesel, resp. řemeslníků společně
s využitím stávajících nenaplněných kapacit škol a ve spolupráci s místními
firmami a živnostníky. Zároveň dochází k podpoře vzdělanosti a zaměstnanosti
v oblasti.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2020
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Rozvojová aktivita 8 – Malotřídky pospolu
Iniciátor rozvojové aktivity
ZŠ a MŠ zapojené do rozvojové aktivity z DSO Mikroregion Tanvaldsko (s přesahem
do jiných DSO).
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Spolupráce malotřídních škol v mikroregionu.
Jaké jsou příčiny problému?
Nedostatek mimoškolních aktivit pro děti od 6-10 let.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Navázat spolupráci mezi školami v oblasti výchovy a vzdělávání, stýkání se
vrstevníků, získávání zkušenostní a poznávání nejbližšího regionu.
Dalším cílem je podpora místně ukotveného učení i podpora a propagace malých
škol.
Zapojené obce
Zlatá Olešnice, Plavy, Kořenov, Slaná u Semil, Velké Hamry,
Albrechtice v Jizerských horách.
Místo realizace rozvojové aktivity
Školy, kulturní a sportovní zázemí v obci.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Dobrovolná spolupráce škol za účelem obohatit nabídku vzdělávacího programu.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Rozvojová aktivita se realizuje již v roce 2015 a neplánuje se rozvojová aktivita
ukončit.
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6. Kontakty
Dokument zpracovaly:
Tereza Šolcová (koordinátor MOS), tel. 728 685 085, e-mail: solcova@jiretinpb.cz
Lucie Večerníková (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 774 543 463, e-mail:
vecernikovalucka@seznam.cz

Spolupracovaly:
Kateřina Preusslerová, tel. 737 761 659, e-mail:
katerina.preusslerova@tanvald.info.cz
Věra Vacková, tel. 723 573 080, e-mail vera.vackova@seznam.cz
Jarmila Kašparová, tel. 606 602 687, e-mail Jarmila.kasparova@smrzovka.cz
Lucie Hodboďová, tel. 777 266 177, e-mail luciefaltinkova@seznam.cz

30

7. Přílohy
Příloha 1 - zápis z jednání akčního plánu ze dne 31. 7. 2015
Příloha 2 - zápis z jednání akčního plánu ze dne 12. 8. 2015
Příloha 3 - zápis z jednání akčního plánu ze dne 27. 8. 2015
Příloha 4 - zápis z jednání akčního plánu ze dne 10. 9. 2015
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