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Ú v O d

Vážení přátelé Sdružení TULIPAN,

opět po roce Vám nabízíme informace z dění našeho spolku a hospodářské výsledky za rok 2014.

Je mi milou povinností Vám sdělit, že náš spolek se opět dostal o krůček výše, jak v oblasti pozitivních 
hospodářských výsledků, tak v pomoci dalším zdravotně znevýhodněným lidem začlenit se do pracovního 
procesu a ukázat veřejnosti, že tyto zdánlivě těžké a pro mnohé nepochopitelné případy lidských osudů 
lze hravě zvládnout a pomoci jim.

Náš tým opět vzrostl, k 31.12.2014 u nás pracovala 67 zaměstnanců. Zahájili jsme nový projekt 
„Zaměstnání není samozřejmost“, (CZ.1.04/3.3.05/D6.00150), financovaný ze zdrojů ESF, který má  
za úkol odborné vzdělávání a pomoc OZP k integraci do společnosti a k profesnímu životu.

Také máme za sebou organizaci prvního ročníku hudebního festivalu TULIFEST, který se bude konat na 
základě velkého ohlasu i v roce 2015, a tradiční kulturní akce Týden s TULIPANEM,  
která nesla letos šťastné číslo 7. ročníku.

Chci poděkovat všem spoluobčanům dobré vůle, sponzorům, přátelům  
a dobrovolníkům, bez kterých by chod naší chráněné dílny nebyl  
procházkou růžovým sadem.

Děkuji Vám všem za Vaši přízeň, spolupráci a podporu.

Mgr. Zora Machartová
Ředitelka Sdružení TULIPAN
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Základním posláním sdružení je: 

•	 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.

Sdružení TULIPAN vzniklo v roce 2004. Hlavní činností organizace je provozování chráněné dílny. Sdružení nabízí 
i poradenské služby, realizuje řadu vzdělávacích a kulturních aktivit. Je nositelem projektu seznamky pro zdravotně 
postižené.  

P O S l á n í  A  c í l e 

P O P i S  č i n n O S t i 
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Zaměstnanci chráněné dílny jsou lidé zejména 
s duševním onemocněním, lehkou mentální retardací 
a osoby s kombinovaným znevýhodněním. Lidé se zdra-
votním postižením tvoří poměrně velkou část populace, 
která je ohrožena sociálním vyloučením, patří většinou 
k těm, kteří jsou nezaměstnaní dlouhodobě – pracovní 
místa vhodná pro jejich uplatnění minimálně pokrývají 
poptávku této skupiny. Z tohoto důvodu je důležité 

a v dnešní době i čím dál finančně náročnější udržet 
stávající pracovní pozice pro naši cílovou skupinu. 

V Chráněné dílně TULIPAN pracují lidé různého věku 
(od 22 do 60 let), různého stupně vzdělání, s různým 
druhem zdravotního znevýhodnění. K 31. 12. 2014 jsme 
měli 54 zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. 

Což znamená 10% nárůst oproti roku 2013.

Chráněné Zaměstnávání vyCháZí  
Z těChto Zásad: 
•	 Individuální	přístup	ke	každému	zaměstnanci.	
•	 Respekt	k	jeho	schopnostem,	znalostem	 
 a možnostem. 
•	 Podpora	samostatnosti	a	nezávislosti	 
 zaměstnance a jeho schopností převzít  
 odpovědnost. 
•	 Jednání	se	zaměstnanci	jako	s	partnery.	
•	 Respektování	a	obhajoba	práv	zdravotně	postižených	(při	kontaktu	s	úřady,	zdravotnickými	službami,	soudy,	 
 institucemi apod.). 
•	 Respektování	práv	zaměstnanců	na	ochranu	osobních	údajů	a	důvěrnost	informací.
•	 Zapojení	zaměstnanců	do	rozhodování	o	způsobu	chodu	organizace.	
•	 Komunitní	přístup	při	zaměstnávání	–	spolupráce	s	úřady	a	zaměstnavateli,	s	rodinou	a	lékaři.	

c H r á n ě n á  d í l n A 063.
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v ChráněnýCh dílnáCh se Zabýváme následujíCími činnostmi: 

 vazba dokumentů (kroužková, kanálková, termo, laminace aj.)

 tisk dokumentů 

 výroba ručního papíru (svatební oznámení, přání, PF přání aj.) 

 návrhy a výroba předmětů z keramiky 

 výroba bytových doplňků

 práce s textilem, šicí služby 

 výroba módních doplňků 

 úklidové služby 

 zahradnické práce vč. návrhů a realizace zahrad

 pomocné stěhovací práce

 prodej vlastních výrobků 

 kompletací práce

c H r á n ě n á  d í l n A 3. 07





Cílem naší služby je poskytnout nejenom osobám s postižením a jejich pečujícím rodinám odborné poradenství 
v oblasti občanského a rodinného práva, poradenství v oblasti zaměstnávání, sexuální osvěty. V roce 2014 bylo 
podpořeno celkem 115 osob. 

Sdružení TULIPAN realizuje i vzdělávací aktivity. Tyto aktivity realizujeme jak směrem dovnitř organizace s cílem 
rozvoje našich zaměstnanců, tak směrem navenek s cílem zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice zdravot-
ního postižení. 

a) vZdělávání ZaměstnanCů

V loňském roce jsme realizovali několik vzdělávacích 
aktivit pro naše zaměstnance. Naši zaměstnanci se 
mohli zúčastnit např. následujících kurzů: finanční 
gramotnosti, PC, keramické kurzy, jazykových kurzů 
a celé další řady odborného vzdělávání. Tyto aktivity 
byly podpořeny i ze strany SML v podobě podpory 
projektů  „Vzdělávejme se k úspěchu“ a „Uč se dívko 
moudrou býti“. 

P O r A d e n S t v í  

v z d ě l ávA c í  A k t i v i t y  

094.

5.



v z d ě l ávA c í  A k t i v i t y    105.
b) vZdělávání veřejnosti

 Sdružení TULIPAN dlouhodobě realizuje projekt Zrcadlo. Projekt 
vzešel z potřeby zlepšení komunikace mezi zdravou populací (dětmi, 
mladistvými i dospělými) a zdravotně postiženou populací. Dalším 
výchozím bodem pro projekt „Zrcadlo“ je i nízká informovanost zdravé 
populace o zásadách komunikace s hendikepovanými osobami.  V reál-
ném životě pak dochází k řadě nepříjemných situací, když se tyto dvě 
skupiny setkají. 

Zásadní problém při komunikaci se zdravotně postiženými přitom 
spočívá v tom, že by se k nim mělo přistupovat stejně jako k ostatním 
lidem	s přihlédnutím	k	rozsahu	a	druhu	postižení.	Různé	typy	zdravot-
ního postižení totiž vyžadují specifický přístup, který by měl zohlednit 
potřeby a možnosti zdravotně postiženého občana a současně respek-
tovat jeho lidskou důstojnost. 

Ne vždy to je ale otázka jenom zdravé populace. Stává se, že 
zdravotně postižený se v neznámém prostředí bojí říci, že potřebuje jiný přístup, nebo potřebuje něco jiného, než 
zdravý člověk.  

Zdraví lidé se cítí mnohdy nejistě, neboť neví přesně, jak s takovým člověkem komunikovat, pociťují ostych 
nebo strach, který se snaží zamaskovat přehlížením zdravotního postižení či přímo přehlížením hendikepovaného 
jedince. 

V projektu jsme vyšli z empiricky zjištěných skutečností a to takových, že pro upevnění, osvojení a pochopení 
hloubky problému, je nejlepší prožitek dané situace. Jedinec se pak dokáže v problematice lépe orientovat, dokáže 
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na problém či situaci nahlédnout i z jiného, prožitého, pohledu. Jedinec se pak lépe vcítí do situace druhého, který 
se s daným problém potýká a jelikož si sám situaci prožil, dokáže racionálně nahlédnout na to, jak daný problém 
řešit. Na těchto základech je vystaven i tento projekt. 

Jedná se o systém prožitkových kurzů, v jejichž rámci měli zdravé děti a mládež, ale i dospělí, možnost 
vyzkoušet, jaké je to je být v „kůži“ ZP.
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Cílem jsou aktivity zájmové, vzdělávací 
a volnočasové. Jejich cílem je podpora sociálních 
dovedností a zlepšení kontaktu se společenským 
prostředím, podpora zdravotně postižených lidí při 
participaci na běžně dostupných aktivitách.  

V roce 2014 jsem uspořádali první soutěžní 
přehlídku TULIFEST 2014 a další úspěšný ročník akce 
Týden s TULIPANem 2014. Velým úspěchem bylo 
spuštění projektu internetové seznamky nejenom 
pro zdravotně postižené K sobě blíž www.ksobebliz.
cz a uspořadání několika seznamovacích večírků pro 
zdravotně postižené. 

a) tuliFest

vítězem se stal teprve 10letý hráč na bicí 
Zdeněk buš

V sobotu 24. května se v bývalých prostorách Klubu 
Vlak konala hudební přehlídka začínajících talentů 
s názvem Tulifest 2014. Do soutěže se mohl přihlásit 
kdokoli bez ohledu na věk či handicap. Výkony jed-
notlivých soutěžících hodnotila porota složená 

z různorodých osobností. Do čela poroty usedla 
ředitelka sdružení Zora Machartová, dále zpěvák a ky-
tarista kapely Těla David Kučera, organizátor Benátské 
noci a sponzor hlavní ceny Martin Marek, šéf opery 
v divadle F.X. Šaldy v Liberci Martin Doubravský, Lenka 
Ciglanová a sbormistryně Linda Keprtová.

Celá akce začala těsně před druhou hodinou od-
polední, kdy si 10 soutěžících losovalo pořadí, po-
dle kterého pak měli vystoupit. Přehlídku zahájilo 
vystoupení Divadla ZUŠ Vydýcháno Liberec. Poté se 
dostali na scénu jednotliví interpreti – 6 kapel (Intesive 
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Care,	Rachotband,	Liberečtí	poutníci,	All	my	Memo-
ries a Hard Critic) a 4 sólisté (Natty Bittkovská, Zdeněk 
Buš, Gabriel Makula a Markéta Nevěčná).  Zaznělo zde 
mnoho hudebních žánrů a písní, někteří soutěžící však 
vsadili na vlastní tvorbu. Soutěž provázela po celou 
dobu velmi příjemná a přátelská atmosféra, místy do-
jemná i humorná. Soutěžící se vzájemně podporovali, 
ať už potleskem či tancem. Jako by jim vůbec nešlo 
o získání ceny, ale o to, aby si zazpívali před publikem 
a užili si alespoň na chviličku okamžik slávy.  Prolomit 
ledy nervozity se pokusili i zaměstnanci Tulipanu, kteří 
překvapili nečekaným zpěvem. Za doprovodu slečny 
moderátorky zazpívali tzv. hymnu Tulipanu, která 
vznikla speciálně pro tuto akci.

V závěru přehlídky se probudil v jednotlivých 
soutěžících bojovný duch. Všichni netrpělivě vyčkávali 
verdikt poroty. Jejich rozhodování však nebylo vůbec 
jednoduché. Ocenit spravedlivě snahu, píli, talent 
a celkový projev interpreta není jen tak. O tom svědčí 
i slova ředitelky sdružení: „Kdyby to záleželo pouze 
na mně, byli by všichni první.“ Nakonec se jednot-
liví členové poroty dohodli na udělení tří cen. Velký 

podíl na konečném rozhodnutí měla jistě dětská 
bezprostřednost a upřímnost. 

Závěrečné hodnoCení tak dopadlo 
následovně: 

1. vystoupení na benátské noci a natočení singlu - 
  Zdeněk buš

2. natočení singlu - Gabriel makula

3. vystoupení na benátské - all my memories

Za bouřlivého potlesku publika odcházeli spoko-
jení vítězové soutěže domů.  Přestože nakonec nevys-
toupila	česko-čínská	rocková	kapela	Niubillity,	akce	
pokračovala dále, leč v prostším duchu. 

Tulifest 2014 však nebyl jen o hudbě. V průběhu celé 
přehlídky měli diváci a posluchači možnost rozvíjet 
své tvůrčí schopnosti ve workshopech, které si pro 
ně připravili zaměstnanci sdružení Tulipan. Za menší 
finančí příspěvek si mohli návštěvníci akce nechat 
namalovat na obličej nejrůznější přírodní motivy, vy-
robit si vlastní šperk a nebo si vlastnoručně potisknout 
tričko nebo tašku. Kdo měl zájem, mohl si zde zakoupit 
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výrobky z chráněné dílny a tím přispět sdružení. Diváci 
a posluchači nebyli ani o hladu a žízni. Venku se grilova-
lo, točilo pivo, podávaly se alkoholické a nealkoholické 
nápoje.  

Skončil tak 1. ročník hudební soutěže Tulifest 2014 
a sdružení může hrdě prohlásit, že našlo hudební talen-
ty. Přestože nápad samotné realizace nebyl originální, 

všichni byli plni očekávání a zvědaví, jak to vlastně celé 
dopadne.	Z	pohledu	samotného	sdružení	se	akce	po- 
vedla na jedničku. 

Cílem bylo především pobavit, rozveselit a podpořit 
a	to	se	zdařilo.	Nezbývá	tak,	než-li	popřát	sdružení	do	
dalších let hodně štěstí a držet pěsti při realizaci dalších 
ročníků této soutěže. 
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b) týden s tulipanem 2014

týden s tulipanem letos oslavil 7. narozeniny!

10. listopadu proběhla tradiční kulturně benefiční 
akce s názvem Týden s TULIPANEM, kterou letos zaštítil 
hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek 
města Liberece Kamil Jan Svoboda a herec Ladis-
lav Hampl. Celkový výtěžek byl využit ve prospěch 
chráněné dílny, kde pracují lidé se zdravotním 
postižením. Díky Nadaci Divoké husy byl navíc tento 
výtěžek zdvojnásoben. V rámci tohoto týdne proběhla 
řada zajímavých akcí. Např. vernisáž obrazů, sportovní 
klání v bowlingu, módní přehlídka či pokus o re-
kord. Celá akce byla zakončena pátečním koncertem 
v Lidových sadech, kde vystoupilo několik regionál-
ních kapel v čele s Martinem Maxou.

Zde je malá oChutnávka Z jednotlivýCh 
dnů:

Pondělní „Týden s TULIPANEM“ zahájila vernisáž 
výtvarných děl nadějných handicapovaných umělců 
v kavárně Ateliér. Výstavu zorganizovala Leona Nes-
vadbová – vedoucí chráněné dílny a Iva Ouhrabková. 

Vybrané obrazy bylo možné zakoupit a podpořit tak 
činnost sdružení. Následující den se „otevřely dveře“ 
TULIPANU. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory, 
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kde se vyrábí a tvoří z ručního papíru a keramiky. 
Rovněž	si	mohli	vyzkoušet	některé	typy	činností.	
Středeční program vyplnila módní přehlídka v OC 
ForuM, na které se podílela Technická univerzita –  
zejména Fakulta textilní a Katedra designu, 
dále	Střední	škola	umělecko-řemeslná	a	Střední	
průmyslová škola textilní. Jednotlivé modely ale 
neprezentovaly	jen	modelky	z řad	studentů	a	REA	
models, nýbrž i psí miláčkové. Díky úžasné atmosféře, 
kterou	vytvořilo	publikum,	a	perfektním	výkonu	mo- 
derátora Jana Žíly se akce povedla na jedničku.  

O zápis do Guinnessovy knihy rekordů se ve 
čtvrtečním odpoledni zasloužili odvážní Liberečáci, 
a to bez ohledu na věk či profesi. Zúčastnění měli za 
úkol donést si cokoli s motivem tulipánu. Usilovalo 
se totiž o nejvyšší počet lidí s tulipánem. Nejčastěji 
jsme tak mohli vidět vyšívané nebo keramické kytičky. 
Zvědavost, jak to dopadne, byla jistě velkým lákadlem 
pro všechny. Nakonec se úsilí zdařilo a rekord byl na 
světě. 191  je určitě chvályhodné číslo! Před samotným 
rekordem se před radnicí hrálo, zpívalo či tančilo. Nutno 
podotknout, že všichni učinkující se dobrovolně vzdali 

nároku na honorář. Nápady na další „bláznivý“ rekord 
sdružení mile rádo uvítá.

Týden s TULIPANEM zakončil páteční hudebně 
laděný večer v Lidových sadech. Vystoupilo zde několik 
žánrově různorodých sólistů a regionálních kapel. 
Nejvíce to „roztočila“ kapela Waldovy Matušky, která 
překvapila nejen osobitým podáním Matuškových 
hitů, ale i perfektně sladěnými kostými. Hřebem večer 
měl být zpěvák a kytarista Martin Maxa. Svými písněmi 
v publiku určitě navodil příjemnou atmosféru a všem 
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dokázal, že je nejen hudebně zdatný, ale i vtipný  
a skromný. Navštěvníci se mohli na akci i občerstvit. 
V sále se podávaly studené i teplé nápoje a venku se 
navíc grilovalo. Samozřejmě zde nemohl chybět stánek 
s některými z výrobků chráněné dílny.

Letošní sedmý ročník tak skončil a všichni už se 
těší na další. Jako každoročně patří velký dík všem 
sponzorům a zaměstnancům sdružení za náročnou 
organizaci celé týdenní akce. Hold za každou zábavou 
stojí kus práce. Sdružení je zároveň otevřené všem 
vašim nápadům. Pokud byste chtěli přispět, pomoci či 
se aktivně zúčastnit jakékoli akce příští rok, neváhejte se 
ozvat.
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b) k sobě blíž 

inspiraCe k projektovému Záměru

Ze své dlouhodobé praxe (chráněnou dílnu pro-
vozujeme od r. 2004 a poskytujeme specializované 
sociální poradenství zaměřené mj. na sexuální osvětu 
handicapovaných a otázky spojené se sexualitou) dobře 
známe potřeby handicapovaných. Vedle řady dalších 
se jedná o potíže s navázáním partnerského či mile-
neckého vztahu, jehož existence je důležitou součástí 
plnohodnotného života. Tento fakt kromě subjek-
tivního vnímání naprosté většiny lidí (handicapovaných 
i zdravých) potvrzují i psychologové. 

Ze svých zkušeností víme, že lidé s handicapem bývají 
v kontaktu s neznámým prostředím a lidmi v nejlepším 
případně ostýchaví, častěji však přímo bojácní a nervózní. 
Často	se	dozvídáme,	že	nejedná-li	se	o	zjevný	a	viditelný	
handicap (např. duševní onemocnění), lidé se těžko 
seznamují kvůli obavám z reakce neznámého potenciál-
ního partnera na sdělení, že handicap mají. V případech, 
kdy jde o zjevný handicap, např. člověk na invalidním 
vozíku je závislý i na asistentské pomoci, která často tyto 
lidi izoluje doma, kde možnost navázat partnerský vztah 

je pouze přes internet. Další věc je, že je žádoucí seznámit 
se s někým podobným, ale zde přichází také problém 
prostorové vzdálenosti – tito lidé žijí jednoduše jinde, 
a proto nemají příležitost se setkat. Každopádně lze kon-
statovat, že z výše popsaných důvodů se lidé s postižením 
obtížně seznamují, ačkoliv by po vztahu velmi toužili.

Co se podařilo:

Kontaktovali jsme poskytovatele sociálních služeb, 
které jsme informovali  o vznikajícím projektu. Zároveň 
jsme se domluvili na spolupráci s firmou Tanger, která je 
provozovatelem známých seznamek jako je Seznamka.
cz	a	Rande.cz.	To	bylo	velkou	přidanou	hodnotou	pro	
tento projekt. Z hlediska inkluzního přístupu a na základě 
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zkušeností, které jsme s projektem získali, jsme usoudili, 
že zaměřovat seznamku pouze na osoby se zdravotním 
znevýhodněním by bylo diskriminační a nenormální. 
S provozovateli výše uvedených seznamek jsme uzavřeli 
smlouvu o spolupráci, kdy došlo k vzájemnému propojení 
stránek a tak jsme dosáhli celorepublikového dosahu. Tak 
mají	uživatelé	možnost	širší	nabídky.	Na	stránkách	Rande.
cz a Seznamka.cz bude má naše seznamka ksobebliz.
cz speciální podkategorii. Naším cílem je lidi vzájemně 
spojovat bez ohledu na zdravotní znevýhodnění. Zároveň 
jejich správci webu sledují a kontrolují škodlivé obsahy, 
které by se na stránkách mohli vyskytnout.  Navázali 
jsme spolupráci i s marketingovou firmou 5.Q a freed-
lantsko.cz, která našemu projektu pomohla v propagaci 
a v propojení s facebookem a elektronickému šíření.  
Proběhlo i několik seznamovacích večírků.

Do současné doby stránky www.ksobebliz.eu 
navštívilo 1283 uživatelů. Bylo zadáno 223 inzerátů. 
O svatbách v současné době nevíme, ale z akcí, které 
máme již za sebou, vznikli tři nové páry. A víme o 25ti 
setkání mimo námi pořádané akce.

Největší radost máme z toho, že jsme dali lidem 
důstojný prostor pro seznámení a navázání přátelských 
vztahů. Velkým úspěchem je i to, že z velké části celý pro-
jekt odřídili a zorganizovali lidé, kteří jsou osobami sami 
osobami se zdravotním znevýhodněním.

Na začátku jsme úplně nevěděli, jakými kroky se bude 
projekt ubírat. Co všechno máme dělat. Kde vlastně začít. 
Postupně nám začali ale jednotlivé kroky krystalizovat 
a do sebe zapadat. Projekt jsme prožívali naplno. Před 
každou	akcí	jsme	měli	strach,	zda-li	přijdou	lidi.	Jestli	se	
jim to bude líbit. Jestli něco nepokazíme. Po každé zre-
alizované akci přišel pocit radosti, když jsme viděli, že se 
účastníci baví, že se seznamují a že i oni odcházejí spoko-
jení.

Projekt se setkal s velmi kladnou odezvou. Vznik  
projektu podpořila Nadace Via, následně jej podpořilo 
nejenom Statutární město Liberec, ale i Liberecký kraj. 
Odkazy na akce sdíleli nejenom na svých stránkách, 
ale i rozesílali pozvánky skrz interní databáze svým 
partnerům a organizacím. Díky spolupráci s ostatními 
organizacemi přibývá i účastníků na pořádaných akcích. 
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227.

8.

Sdružení TULIPAN spolupracuje zároveň s dobrovolníky, kteří jsou pro naši organizaci nesmírným přínosem. V roce 
2013 pracovalo pro naši organizaci 20 dobrovolníků. Dobrovolnictví bylo využito v rámci volnočasových aktivit 
a organizace kulturních akcí. 

•		 Velké	poděkování	patří	HZS	LK,	který	nám	v loňském	roce	věnoval	auta,	které	by	odepisovali	a	2	televize.	 
 Získání daru v podobě automobilů výrazně pomohlo naší organizaci v jejím rozvoji. Televize jsme poskytli  
 dvěma našim zdravotně postiženým zaměstnancům, kteří je potřebovali. Libereckým hasičům patří velké  
 poděkování i za to, že nás dlouhodobě podporují formou odběru výrobků z naší CHD. 
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•		 Rozšíření	pracovního	týmu

•	 Spuštění	projektu	Zaměstnání	není	samozřejmost,	který	byl	podpořen		z ESF	–
 Hlavní cíl projektu souvisí se základním posláním mnoholeté činnosti Sdružení TULIPAN na území  
 Libereckého kraje a tím je posílení pracovní integrace zdravotně znevýhodněných osob, odstraňování  
 bariér znesnadňujících jejich vstup a udržení se na trhu práce. V rámci projektu je řešena specifická skupina  
 duševně nemocných osob.

CíLE	budE	doSAžENo	PRoSTřEdNICTVíM	TěCHTo	MěřITELNýCH	CíLů:

Do konce realizace projektu plánujeme poskytnout komplexní a individuální poradenství 30 členům CS, která 
čítá cca 200 hodin / osoba.

V průběhu 1. poloviny realizace projektu plánujeme odborně a profesně vzdělat celkem 30 členů CS, z nichž 
většina projde nejméně 3 typy kurzů.

V druhé polovině projektu plánujeme zaměstnat cca 20 členů CS.

•	 díky	podpoře	Libereckého	kraje	jsme	mohli	 
 realizovat projekt TULIPAN regionálním výrobcem,  
 kdy jsme mohli nakoupit vybavení v podobě  
 prodejních stánků a vitrín. 
•	 Fond	pomoci	společnosti	Siemens	podpořil	náš	 
 projekt Krteček, díky kterému jsme mohli nakoupit  
 zahradnické vybavení a rozšířit tak naše služby.  
•	 Společnost	5.Q	nám	pomohla	připravit	nové	 
 webové stránky a celkově jsme sjednotili vizuální  
 grafický styl.
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•	 Podařilo	se	nám	rozšířit	šicí	dílnu.
•	 Úřad	práce	podpořil	naši	organizaci	tím,	že	v rámci	zřízení	2	nových	 
 pracovních míst nám poskytl finanční příspěvek na nákup 2 keramických  
 pecí, bez nichž by naše keramická dílna byla již zavřena.
•	 Rozšíření	prodejních	akcí	a	zvýšení	úrovně	vyráběných	výrobků.
•	 Sdružení	TuLIPAN	zajišťovalo	kompletní	vánoční	výzdobu	vestibulu	 
 Libereckého kraje.
•	 Velké	poděkování	patří	i	Nadaci	Precioza,	která	nás	v loňském	roce	 
 podpořila hned dvakrát a díky její podpoře jsme mohli vytvořit další  
 pracovní místa.
•	 Zahájili	jsme	spolupráci	s občanským	sdružením	Polovina	nebe.
•	 Sdružení	TuLIPAN	získalo	čestné	uznání	od	Hospodářské	komory	ČR	 
 za prezentaci výrobků při Výstavě regionálních produktů a suvenýrů  
 v Jablonci nad Nisou  v rámci projektu “Podpora rozvoje regionálních firem  
	 na	česko-polském	příhraničí”,	který	je	financován	z	Evropského	fondu	pro	 
 regionální rozvoj. Naše organizace  si tohoto uznání velmi váží a je  
 odrazem naší dlouhodobé snahy o kvalitu prodávaných produktů.
•	 udrželi	jsme	si	ochrannou	známku	produkt	Jizerské	hory.
•	 díky	podpoře	ze	SML	jsme	získali	finanční	prostředky	na	nákup	tiskárny,	 
 která již nefungovala. Mohli jsme tak dál zachovat stávající tiskové služby  
 pro studenty.
•	 Zahájili	jsme	spolupráci	s	firmou	THT	při	technickém	zajišťování	akcí.
•		 Zvládli	jsme	úklid	celého	areálu	při	benátské	noci,	ale	i	po	ní.
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Spotřeba materiálu 1 053 414,97
Spotřeba energie 123 339,66
Prodané zboží 473 383,64
Opravy a udržování 64 466,40
Cestovné 47 055,96
Náklady na reprezentaci 24 603,00
Ostatní služby 376 754,25
Mzdové náklady 5 711 743,00
Zákonné sociální pojištění 1 590 345,00
Ostatní sociální pojištění 29 867,00
Daň silniční 4 200,00
Ostatní daně a poplatky 12 450,00
Ostatní provozní náklady 37 993,05
Odpis pohledávky 1 630,48
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 22 990,00
Ostatní finanční náklady 1 169,49
výdaje celkem 9 575 405,90

příjmy Kč

Tržby za vlastní výrobky 940 216,89
Tržby z prodeje služeb 1 6890500,76
Tržby za zboží 511 637,87
Ostatní provozní výnosy 17 704,01
Úroky 56,58
Ostatní finanční výnosy 6 575 689,00
Celkem příjmy 9 734 805,11
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279.
dotace mpsv - dotace ze státního rozpočtu

datum částka v kč čerpáno
19.09.2014 5 770,00

20.10.2014 14 700,00

09.12.2014 14 700,00

10.12.2014 1 095 000,98

Celkem 1 130 170, 98 210 877,00

Granty statutární město

datum částka v kč čerpáno
27.06.2014 25 000,00 25 000,00

27.06.2014 6 000,00 6 000,00

27.06.2014 40 000,00 40 000,00

03.07.2014 20 000,00 20 000,00

03.07.2014 20 000,00 20 000,00

03.07.2014 12 500,00 12 500,00

11.07.2014 5 000,00 5 000,00

05.08.2014 24 000,00 24 000,00

05.08.2014 20 000,00 20 000,00

30.11.2014 10 000,00 10 000,00

29.12.2014 23 500,00

Celkem 206 000,00 210 877,00

dotace liberecký kraj

datum částka v kč čerpáno
28.05.2014 10 000,00 10 000,00

31.10.2014 44 377,00 44 377,00

Celkem 54 377,00 54 377,00

dotace Úřad práce

datum částka v kč čerpáno
1.-3.	Q	2014 5 686 971,00 5 686 971,00

4. Q 2014 1 348 776,00 1 348 776,00

Celkem 7 035 747,00 7 035 747,00
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289.
dary

datum částka v kč čerpáno název
27.01.2014 10 000,00 10 000,00 Nadace škola hrou

04.03.2014 410,00 410,00 Táchová

12.03.2014 70,00 70,00 Zachař

09.04.2014 40 000,00 40 000,00 Nadace VIA

23.04.2014 4 000,00 4 000,00 Novotný Tomáš

21.05.2014 15 000,00 15 000,00 Severočeská vodárenská

20.06.2014 10 000,00 10 000,00 Nadace Euronisa

23.06.2014 8 000,00 8 000,00 Nadace škola hrou

23.06.2014 40 000,00 40 000,00 Lesy	ČR

25.06.2014 5 000,00 5 000,00 Novotný Tomáš

08.07.2014 20 000,00 20 000,00 Nadace Telefonica

13.08.2014 2 800,00 2 800,00 Novotný Tomáš

20.08.2014 3 500,00 3 500,00 Novotný Tomáš

01.09.2014 30 000,00 30 000,00 Nadace Preciosa

03.09.2014 3 000,00 3 000,00 Nadace škola hrou

19.09.2014 3 500,00 3 500,00 Novotný Tomáš

19.09.2014  5 496,00  5 496,00 Novotný Tomáš

30.09.2014 1 500,00 1 500,00 Schreiber Karel

01.10.2014 50 000,00 50 000,00 Siemens	-	proj.	Krteček

11.11.2014 8 000,00 8 000,00 LASVIT

25.11.2014 50 000,00 50 000,00 Nadace Preciosa

datum částka v kč čerpáno název
12.12.2014 36 000,00 Divoké husy

31.12.2014 4 500,00 4 500,00 TsT vstupné dobr.

31.12.2014 22 000,00 22 000,00 TsT dary

Celkem 372 776,00 336 776,00

věcné dary

datum předmět
10.07.2014 Renault	Thalia

19.08.2014 Škoda Fabia sedan

19.08.2014 Škoda Fabia combi

19.08.2014 barevný televizor TESLA

19.08.2014 skleněné kameny

26.08.2014 roll up banner



z áv ě r 29

„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. Zora Machartová 
statutární zástupce 





děkujeme všem Za veškerou práCi, Za podporu Finanční,  
materiální i morální: 

Úřad práce v liberci 
technická univerzita v liberci 
hZs lk
svs
Zoo liberec 
statutární město liberec 
nadace euronisa 
liberecký kraj  
nadace škola hrou a Centrum babylon 
nadace preciosa 
dpmlj
COMPS s.r.o. 
OHK Liberec
Úřad	práce	v Jablonci
Golf Ypsilon
Hotel Liberec
IQ landia 
ISS Facility Sercices
Uniles a.s.
Nadace Divoké husy
Karel Schreiber
Denso manufacturing a.s.
nadační fond lasvit 
Nadace Charty 77 

CELTIMA s.r.o. 
Tip Sport Aréna 
RCL	
Český rozhlas Sever 
Liberecký deník
Dětská televize
Freedlantsko.eu
TV	RTM	
Česká televize 
Catering KNL 
David Kučera 
Tiskárna Irbis 
Geoprint s.r.o. 
TRANSPAN	
Jan Žíla 
OC Forum 
Kavárna u Našeda 
5.Q
Pivovar Svijany 
BfB
Nika Chrastava 
A Styl
Maso a uzeniny Klouček
Barbora Sacher



Petr Bíma
Lenka Kohoutová
Míla Dvořák
Jana Švecová
Jana Kendiková
Rodina	bušova
Tyfloservis Liberec
Unie neslyšících Liberec
PR	ESN
Jan Loufek
Studenti Technické univerzity
Bulířovi
Ing. Klárka Gregorová
Lukáš Váňa
Lucie Fürstová
Denisa Klesová
Ing. Jiří Kittner
Mgr. Michaela Komorousová
Jaroslav Bejr
Šárka Pokorná
Tomáš Novotný
Rea	Models
nadace život umělce
nadace umění pro zdraví

nadace via
nadace o2
lesy čr
Fond T Mobile
Botanická zahrada
5+2
Město Hrádek nad Nisou
Kulturní centrum Vratislavice 101010
Město Chrastava
Město Jablonec nad Nisou
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta
Primátorka města Liberce Mgr. Martina  
Rosenbergová
Náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda
Aabyss s.r.o.
Jiří Princ
Míra Dolanský

a celé řadě dalším, kteří nám věří, podporují 
naše konání a bez nichž by naše činnost 
nebyla možná.

děkujeme všem Za veškerou práCi, Za podporu Finanční,  
materiální i morální: 



Sdružení	TuLIPAN	-	Chráněná	dílna
Sokolská 113/8, 460 01  Liberec

Tel.: +420 485 354 217
E-mail:	kontakt@sdruzenitulipan.cz

www.sdruzenitulipan.cz


