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1. Základní informace o sdružení

Spolek Tulipán je nevládní nezisková organizace založená v roce 2010 za účelem:

• poskytování sociálních služeb a poradenství lidem v obtížných životních
situacích,

• podpory dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí
• rozvoj občanské společnosti

Organizace je malou lokální neziskovou organizací, se sídlem a působností v obci
Horní Suchá v Moravskoslezském kraji. Aktivity spolku se dle typu poskytovaných
služeb a realizovaných programů dělí na dvě klíčové oblasti: programy pro děti a
rodiče včetně aktivit pro širokou veřejnost zajišťované prostřednictvím zřízeného
Komunitního centra a sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či
sociálně vyloučené.

Vedení společnosti:

zakladatelka a vedoucí komunitního centra: Vanda Holubová
vedoucí občanské poradny: Bc. TerezaSadok DiS

IČ:70623589
Kontaktní adresa poradny: Těrlická 1257, 735 35 Horní Suchá
Bankovní spojení: 267098465/0300, ČSOB a. s.
Webové stránky: www.spolek-tulipan.cz
Facebook: spolek-tulipan

http://www.spolek-tulipan.cz


2.Komunitní centrum Horní Suchá

Projekt Komunitního centra (reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011736) byl v období
1. 12. 2019 do 30. 11. 2021 financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy, vyhlášené MAS Pobeskydí
s názvem Prevence a řešení sociálního vyloučení (II). Na realizaci aktivit a provoz
komunitního centra po ukončení zmíněného projektu částečně přispěla i obec Horní
Suchá.

Projekt realizujeme v obci Horní Suchá v Moravskoslezském kraji.

V rámci realizace projektu komunitní centrum zabezpečuje podmínky pro dětský
klub, klub rodičů a poskytuje zázemí pro cílenou komunitní práci.

Klubík (dětský klub):

Provozem dětského klubu rozšiřujeme nabídku služeb péče o dítě, která je pro
mnoho našich klientů nedostupná nebo finančně nedosažitelná. Nabízíme
smysluplné a aktivní trávení volného času dětí, vzdělávání se a začleňování se,
zajímavé hry a tělesné a pohybové aktivity, kreativní skupinové aktivity, výlety, nácvik
sociálních dovedností, možnost podpory při výukových problémech apod. Kapacita
klubu je 15 míst.

Ve všední dny (2-5 týdně dle potřeby a požadavků klientů) v odpoledních hodinách
doučujeme dle individuálních potřeb (a v koordinaci se zákonnými zástupci a
vyučujícími pedagogy) žáky ohrožené školním neúspěchem a předčasným
odchodem ze vzdělávání. V rámci vládních covidových opatření v r. 2020 i 2021 se
potřeba doučování zásadním způsobem zvýšila, a proto jsme přistoupili vzhledem
k probíhajícím opatřením i k individuálnímu doučování specificky zaměřeném na
potřeby konkrétního dítěte. Spolupracujeme s rodiči za účelem jejich motivace k
podpoře vzdělávání jejich dětí, podporujeme komunikaci a spolupráci rodin s

důležitými aktéry, především se vzdělávacími
institucemi. Hlavním cílem této činnosti je
podpořit rodiče dětí, kteří jsou zaměstnaní
nebo evidovaní na úřadu práce a práci si
hledají, popřípadě si doplňují vzdělání nebo se
rekvalifikují a nemají možnost (či nechtějí) své
dítě umístit do klasické školní družiny. Naše
činnost v této oblasti zabezpečuje bezplatnou
kvalitní péči o děti základních škol mimo školní
vyučování

Tuto činnosti vykonávají převážně studenti
vysokých škol, zejména pak Ostravské
univerzity pod odborným dohledem

pedagogického pracovníka. V případě potřeby spolupracujeme se ZŠ v obci Horní
Suchá a příslušnými odbory městského úřadu, dalšími NNO a dalšími dotčenými
institucemi.
Služby jsou poskytovány zdarma.

Klub rodičů:



Hlavní cílem činnosti klubu rodičů bylo zapojení
rodičů dětí do návrhů a přípravy aktivit pro děti,
do jejich následné realizace. V rámci většího
zapojení této skupiny obyvatel do života obce
jsme realizovali i vetší akce pro širokou veřejnost
- např. jarní burzu oblečení 23.4.2021,
prázdninovou párty 16.7.2021, kotlíkový guláš 9.9.2021, úklid v Horní

Suché v rámci Dne země 14.9.2021, Mikulášskou nadílku 5.12.2021 či vánoční
besídku 20.12.2021.Mimo tyto aktivity jsme byli také 2x darovat krev v NsP
Karviná-Ráj.

Další důležitou částí realizace činností klubu rodičů bylo zvyšování
kompetencí dospělých osob pro zlepšení uplatnitelnosti na trhu
práce včetně možnosti podnikání. Byly realizovány např. kurzy
základů
podnikatelských dovedností v dílničce, v jejichž rámci zájemci měli
možnost vyzkoušet různě techniky tvoření výrobků – např. pletení
košíků, výroba velikonočních a vánočních dekorací, malování na
plátno apod. Měli rovněž možnost absolvovat základy šití na stroji či
se účastnit kurzů vaření.

Komunitní práce, vzdělávací a kulturní činnost:

V rámci realizace podpory obyvatel obce Horní Suchá, zejména osob ohrožených
sociálním vyloučením či sociálně vyloučených a osob ohrožených ztrátou bydlení jsme
aktivně působili zejména v monitoringu oblasti, obsahující zejména mapování rizik,
jejich možné eliminace a zvyšování kompetencí obyvatel k aktivnímu řešení již
vzniklých problémů. Realizovali jsme např. pravidelně sousedská setkání, přednášky
s oblasti nájemních vztahu, pracovního práva, sociálně-patologických jevů či občanské
angažovanosti.







3.Příměstské prázdninové tábory

Projekt byl realizován v období letních prázdnin v měsících červenec – srpen 2021. Byl
financován z dotačních prostředků, poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci vyhlášené výzvy LETNÍ KEMPY 2021 na základě rozhodnutí č.310//112/EMP/2021.
Bylo uskutečněno celkem 8 týdenních turnusů v období od 5.7. do 27.8.2021. Kempů se
celkově zúčastnilo 128 dětí. Děti hrály společenské a venkovní hry, jezdily na koních a
ponících, trénovaly sebeobranu, navštívily Velký svět techniky, Dinopark, Funpark Žirafa,
Archeopark, park Boženy Němcové v Karviné a užívaly si prázdninový čas.







4.  Registrované sociální služby
Charakteristika činnosti

Odborné sociální poradenství
Uživatelům sociální služby pracovníci v přímé péči poskytují odborné poradenství a
aktivní pomoc v mnoha oblastech: bydlení, zaměstnanost, sociální dávky, rodinné a
trestní právo, diskriminace, školství, dluhové poradenství, ochrana spotřebitele,
sociálně zdravotní poradenství, osvěta. Uživatele sociální služby informují o institucích
následné péče, popř. uživatele do nich v odůvodněných případech doprovází. Vybrané
příklady činností dle nejvíce frekventovaných oblastí: zaměstnání – jednání s ÚP ČR
ve prospěch uživatele, poradenství ohledně výběru vhodného zaměstnání,
poradenství v oblasti pracovního práva, komunikace se zaměstnavateli za účelem



získání pracovního místa; bydlení - řešení nevyhovujících bytových podmínek, řešení
bytové situace při ohrožení ztrátou bydlení, převody a rušení smluv ke službám
spojených s bydlením; dluhy – poskytování odborného dluhového poradenství až po
osobní bankrot; zajištění příslibu ubytování k žádosti o podmínečné propuštění z
výkonu trestu odnětí svobody. Sociální služba je poskytována převážně ambulantně v
kanceláři příslušné sociální služby, může být poskytována i v domácnosti uživatele,
popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník uživatele služby v rámci
naplňování zakázky doprovází.

Realizace jednotlivých sociálních služeb v roce
2021

Odborné sociální poradenství – Horní Suchá (identifikátor 8057815)
Služba je poskytována jak v přirozeném prostředí uživatele tak ambulantní formou
v kanceláři občanské poradny, která poskytuje potřebné soukromí k řešení osobních
záležitostí Osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným nabízíme
pomoc při zvládaní obtížných situací v různých oblastech života (bydlení,
zaměstnanost, rodinné a trestní právo, komunikace s institucemi a návaznými službami
atd.) Jako akreditovaný subjekt dluhového poradenství se intenzivně věnujeme osobám
ohroženým předlužeností. V rámci naší činnosti byla služba poskytnuta Více než 500
osobám. Vzhledem ke svým výsledkům byla kapacita služby zachována a je zařazena
do základní sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

5. Ekonomická zpráva, sponzoři a donoři

Přehled zdrojů

EU – MPSV - ESF - OPZ 649 792 Kč



Moravskoslezský kraj 450 000 Kč

Obec Horní Suchá 291 152 Kč

MŠMT 360 000 Kč

MPSV/ kap.313 25 422 Kč

Dary 2 500 Kč

Úřad práce 26 641 Kč

Celkem: 1 805 507 Kč



6. Aktuální kontakty

Sídlo organizace
Centrum 329/5, 735 35   Horní Suchá
Mobil: +420 603 500 390

Vedení organizace
Vanda Holubová– zakladatelka a
Mobil: +420 603 500 390
Email: vanda.tulipan@seznam.cz

Komunitní centrum
Vanda Holubová - vedoucí komunitního centra
Centrum 329/5, 735 35 Horní Suchá
Mobil: +420 603 500 390
Email: kctulipan@seznam.cz

Občanská poradna
Bc. Tereza Sadok DiS – vedoucí poradny, sociální pracovník
Těrlická 1257, 735 35 Horní Suchá
Mobil: +420 608 567 552
Email: spolek.tulipan@seznam.cz

Personalistika a mzdy, účetnictví
Eva Lehotská – personalistka, účetní
Mobil:+ 420 723 407 311
Email:eva.tulipan@seznam.cz
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