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Vážení přátelé a příznivci Sdružení TULIPAN 

Na následujících stránkách se dočtete o tom, jak těžký pro nás byl uplynulý rok 
a jak stále věříme v  budoucnost 

. 
V  uplynulém roce ušlo naše sdružení opět další kousek cesty. Každý den byl pro sdružení důležitým 

jak ve vztahu k  lidem, tak i k vlastnímu rozvoji a vlastnímu bytí. Nelze tedy ani vypsat veškeré 
události a jednotlivé kroky naší cesty. A protože se všichni rádi ohlížíme za něčím, co se nám 

povedlo, prohlížíme si fotky, či jiné upomínky a těšíme se z  toho, jak jsme si to užili, pojďme se 
společně potěšit rekapitulací roku minulého.  

 
Toto jen krátké ohlédnutí za uplynulým rokem vám předkládáme s  tím, že i když byl těžký a 

finančně, tak jako již tradičně, velmi napjatý, byl rokem, který opět přispěl k  naplňování našich cílů. 
Byl ale také rokem, ve kterém jsme se opakovaně ujistili, že jsou kolem nás organizace, firmy, 

podnikatelé, ale vždy především lidé, kteří nás podporují, pomáhají nám a díky kterým můžeme 
naše záměry naplňovat. Byl ale také rokem, který nás utvrdil v  tom, že je stále co vylepšovat, o 

něco usilovat, aby ten rok příští byl úspěšnější. 





Držme si palce a věřme, že naše společné rozhodnutí o zachování sdružení i do dalšího období bylo 
správné. Vše ukáže čas. 

Děkujeme všem, kteří nás podporují, kteří jsou našimi přáteli, sponzory, dobrovolníky, prostě lidmi se 
srdcem na pravém místě. 

Děkujeme všem lidem kolem nás, kteří společně s  námi otvírají pro lidi se zdravotním znevýhodněním 
nové možnosti. 

 
Hodně společného štěstí do roku 2011 přeje Sdružení TULIPAN 



I. Poslání a cíle 

Základním posláním sdružení: 
 
 podpora samostatnosti, občanského začlenění a osobnost rozvíjejících volnočasových aktivit 

lidí se zdravotním postižením  
 podpora sebeobslužných dovedností, resp. pracovní rehabilitace a uplatnění osobnostního 

potenciálu lidí s  handicapem 
 zlepšování informační dostupnosti a poskytování bezplatného poradenství pro klienty, rodiče a 

příbuzné lidí s  handicapem i pečující, resp. podporující subjekty a spolupráce s  nimi 
 rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi 

s  postižením 
 podpora a zaměstnávání lidí se specifickými potřebami 

 

Dalším posláním sdružení je: 
 

 prosociální a prointegrační výcvikově-metodická činnost 
 systematické vzdělávání všech zainteresovaných,  

 příprava nebo spolupořádání  seminářů či konferencí  
 popularizačně-osvětová činnost v  dané oblasti 



II. Přehled aktivit v kostce 

    rozšíření sortimentu a nabídky služeb vázacích prací, vč.výcviku ZP pro  výkon této činnosti – 
posílení jejich manuálních dovedností 

rozšíření nabídky služeb o zpracování propagačních materiálů, textilní výroby ,bohatšího sortimentu 
keramiky, zpracování bižuterie 

výroba razítek 
rozšíření vazby dokumentů i o kroužkovou vazbu 

organizační a personální změny ve vedení chráněné dílny, ale i v  pozicích asistent-terapeut 
organizace konferencí „Vysokoškolské studium bez bariér“ a „Handicap“ pořádaných pro  TUL pod 

záštitou NAEP 
rozšíření propagace organizace 

posílení prodejních aktivit 
rozšíření spolupráce se ziskovým sektorem (sponzoring, firemní dárcovství, zvýšení počtu zakázek 

od soukromých subjektů) 
spolupráce na realizaci akce „Svatozdislavský benefiční podvečer hudby a poezie"- charitativní 

benefiční akce na státním zámku Lemberk ve prospěch ChD TULIPAN 
účast ve veřejné sbírce „Pozvedněte slabé“ pořádané Nadací Euronisa  

realizace projektu „Zrcadlo“- prožitkově edukační kurzy zaměřené na vzdělávání zdravotníků o 
problematice zdravotního postižení a zlepšení komunikace s  pacienty se ZP. Projekt podpořen ze 

strany Ministerstva zdravotnictví. 
realizace akce „Týden s  TULIPANem“ a celá řada dalších 



III. Sdružení TULIPAN v datech 

a) Realizované projekty 2010 

 
Nadace TESCO - Tisk je zisk         36 000 
Nadace Škola hrou – Zaměstnání není samozřejmost       10 000 
Nadace PRECIOSA – Zaměstnání není samozřejmost       25 000 
Lesy ČR – Týden s  TULIPANem 3. ročník       30 000 
SML - Kulturní fond – Týden s  TULIPANem III         6 000 
SML - Fond prevence – Zaměstnání není samozřejmostí      30 000 
Nadace EURONISA - výtěžek ze sbírky Pozvedněte slabé     13 700 
Forum dárců             732 
Konto Bariéry          4 000 
Nadace VINCI – TULIPAN       121 000 
Celkem       276 332 

 



b) Chráněná dílna 

 
V  roce 2010 bylo v  CHD TULIPAN zaměstnáno 

21 lidí 
se zdravotním postižením, 

kteří by neměli šanci se uplatnit na běžném pracovním trhu, 
jelikož jim to nedovoluje rozsah a stupeň jejich handicapu. 

 
 

Přehled zaměstnanosti v  chráněné dílně (přepočtené stavy): 

 
typ zaměstnance                     1.Q                2.Q              3.Q            4.Q 

        OZP/TZP                                         6,02              6,09            5,48           4,50 
          OZP                                               7,17              7,17            8,88           8,86 

Zdrav.                                       4,65               4,65            4                 3 

Celkem                                        17,84            17,91         18,36         16,36 



Hospodaření Sdružení TULIPAN za rok 2010: 

Výnosy 
1) tržby za služby             745 291,00 
2) tržby odborná praxe studentů PF                            9 620,00 
3) účastnické poplatky                  6 350,00 
4) bankovní úroky                      989,75 
5) jiné ostatní výnosy                                      176 097,00 
6) dary                            276 332,00 
7) provozní dotace           1 441 412,00 
8) výnosy celkem          2  656  092,75 
 
 



Náklady 
1) spotřeba materiálu – hl. činnost            14 3978,50 
2) evidence majetku do 3000,--               16 791,00 
3) spotřeba materiálu – ostatní               16 694,43 
4) spotřeba materiálu - daň. neuznatelné             32 339,00 
5) spotřeba energie                38 077,60 
6) opravy a údržby                 11 369,00 
7) cestovné                  11 311,00 
8) náklady na reprezentaci                13 181,50 
9) služby (telef., nájem, školení, DNM aj.)            213 195,53 
10) mzdové náklady           1 729 822,00 
11) dohody konané mimo pracovní poměr            163 173,00 
12) zákonné sociální a zdrav. Pojištění            530 222,00 
13) pokuty a penále                   1 352,85 
14) jiné ostatní náklady (pojištění, bank. popl. apod.)             47 966,31 
15) odpisy                 68 896,00 
16) náklady celkem          2  693 535,00 





  

Závěrem mohu říci, 
 že výčet realizovaných aktivit, úspěšných i méně úspěšných, by takto mohl pokračovat dál, 

ale to není předmětem této zprávy. 
Nejdůležitějším sdělením je, že sdružení své poslání plní, slouží ku prospěchu těm, kteří jsou 

a vždy budou hlavním motorem jeho existence, tedy lidí se zdravotním postižením. 
Děkujeme všem, kteří neváhají a věnují část svého času, energie a pohodlí našemu sdružení. 

Přeji  vám i nám mnoho štěstí a úspěchů v  novém roce. 
Ať je alespoň tak úspěšný jako ten uplynulý a vlastně, přejme si, ať těch let je nespočet.  

 
 

Mgr.Marcela Adamičková 
                                                                                                                 statutární zástupce 



Děkujeme  všem za veškerou práci, 
za podporu finanční, materiální  i morální: 

TUL 
Úřad práce v  Liberci 

Hospodářská fakulta TUL 
Technická univerzita v Liberci 

EXIMEX, s. r. o. Liberec 
ZOO Liberec 

FUGASOFT, s. r. o. 
OPUS Praha s. r. o. 

Statutární město Liberec 
Nadace EURONISA 

Liberecký kraj 
Ministerstvo kultury 

Ministerstvo zdravotnictví 
VZP Liberec 

ČSOB Liberec 
ZZSLK Liberec 

Nadace Škola hrou a Centrum Babylon 
Nadace Preciosa 

PLASMATECH 21, s. r. o. – prof. Špatenka 
Dům kultury Liberec, spol. s r. o. 
Petrj Sejkora – FITINGSERVIS 

Tesco Stores ČR, a. s. 
ČR – KSSZ pro Liberecký kraj 



Dále děkujeme: 

 
rektoru TUL  Prof. Ing. Vojtěchu Konopovi, Csc. 

prof. Ing. Janu Nouzovi, Csc. 
PhDr. Borisu Adamičkovi 

Mgr. Liboru Novosadovi Ph.D. 
Bc. Marcele Novosadové 
Ing. Jaroslavě Maderové 

Pavlu Boumovi, Klárce Novotné, Janu Ocilkovi 
Mgr. Daně Dlouhé, Petru Košvancovi, Andrejce Knajblové 

Gabriele Vodrážkové, Radimovi Šimkovi 
Petru Lesákovi, Marcele Knoblochové 

Ivaně Jírové, Davidu Turkovi 
Mgr. Šárce Syrovátkové, Mgr. Jerome Boyone 

studentům TUL 
zaměstnancům Sdružení TULIPAN 

a všem ostatním, 
kteří nám věří 

a podporují naše konání. 


