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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí,
právě jste otevřeli výroční zprávu Sdružení TULIPAN o. s. za rok 2006.
O tom, co děláme, kdo jsme a co se nám podařilo, se dočtete na dalších
stránkách. Objevilo se i pár menších neúspěchů, ale ty se snažíme vždy
napravit a obrátit je směrem k pozitivnímu.
Rok 2006 – vcelku úspěšný rok. Pro tento rok jsme se dokázali ekonomicky stabilizovat. Jsme bez velkých dluhů. Podařilo se nám rozjet i několik
nových projektů a usilovně na nich budeme v příštích letech pracovat,
abychom poskytovali veškeré naše služby na vyšší úrovni.
Doufáme, že Sdružení TULIPAN o. s. se vtisklo do mysli veřejnosti hlouběji a pevněji. Obrací se na nás stále větší množství lidí, kteří potřebují pomoc, radu, ale zároveň i tací, kteří si přejí rozšíření našich služeb, děkují.
Můžeme být vlastně spokojeni.

Nechceme ale usnout na vavřínech. Proto veškeré naše úsilí směřujeme
k tomu, abychom lidem, kteří jsou našimi klienty, nabídli takovou oporu a pomoc, která jim pomůže orientovat se v jejich složitém životě tím
správným směrem a nezapomněli na to, že člověk je bytost, která se neustále mění a vyvíjí, takový by měl být i náš přístup.
Musíme se neustále a neúnavně ptát, zda to, co děláme, má smysl, jestli
to děláme dobře, zda můžeme být spokojeni proto, že jiní jsou spokojeni, jestli opravdu nasloucháme, zda jdeme dál…
Děkujeme všem, kteří spolu se Sdružením TULIPAN míří k čistým cílům
a také za nasazení, trpělivost a neúnavnost. Děkujeme všem, kteří pro lidi
kolem nás otvírají společně s námi nové možnosti.

Na závěr si neodpustím citát:

„TAJEMSTVÍ ŽIVOTNÍ POUTI JE TAJEMSTVÍ
ČISTÉHO SRDCE, DOBRA A KRÁSY.“
Antoine de Saint-Exupéry
Hodně společného štěstí do roku 2007 přeje Sdružení TULIPAN.

NAŠE ÚSILÍ SMĚŘUJEME K TOMU,
ABYCHOM LIDEM NABÍDLI TAKOVOU OPORU
A POMOC, KTERÁ JIM POMŮŽE ORIENTOVAT SE
V JEJICH SLOŽITÉM ŽIVOTĚ TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM...
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POSLÁNÍ A CÍLE
ZÁKLADNÍM POSLÁNÍM SDRUŽENÍ JE:

DALŠÍM 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.
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prosociální a prointegrační výcvikově-metodická činnost,
systematické vzdělávání všech zainteresovaných,
příprava nebo spolupořádání seminářů či konferencí,
popularizačně-osvětová činnost v dané oblasti.

HISTORIE V DATECH

2004
2005

–
–
–

založení sdružení a registrace u MV dne 25. 8. 2004
založena autorská chráněná rukodělná dílna, otevřena 15. 10. 2004 – přijetí prvních ZP pracovníků
začátek spolupráce s Pedagogickou fakultou TUL – zahájení odborných praxí studentů Pedagogické fakulty v prostorech chráněné dílny

–
–

rozšíření spolupráce s ÚP v Liberci
díky Nadaci Škola hrou, sponzorům, Nadaci EURONISA a sociálnímu grantu KÚ pořízeno vybavení na vázací práce
s hlubotiskem (diplomové, bakalářské práce pro studenty, apod.) a v druhé polovině roku uvedení do provozu části
dílny se zaměřením na výrobu keramiky, čímž se rozšířil výrobní program dílny
přijetí většího množství zaměstnanců – z pův. 4 na 10 klientů
začátek spolupráce s volným sdružením Ars Mecum
účast na volnočasových aktivitách – Suchopýr, Svatojánské slavnosti aj.

–
–
–

2006

–
–
–
–
–
–
–

rozšíření personálního obsazení ChD TULIPAN – 12 klientů ZP
otevření galerie TULIPAN
rozšíření spolupráce se Zoologickou zahradou v Liberci
spolupráce s Centrem Babylon
zahájení kurzů keramiky pro širší veřejnost
získání ﬁnančních prostředků od nadačního fondu J&T na nákup vypalovací pece pro výpal keramiky – rozšíření prodejního sortimentu
zahájení projektu „Homo hominii homicus“ – kulturní aktivity hendikepovaných
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TYP POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
(PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ)
V roce 2006 bylo v ChD zaměstnáno 12 lidí se změněnou pracovní
schopností (+4 asistenti-terapeuti), kteří by neměli šanci se uplatnit
na běžném pracovním trhu, jelikož jim to nedovoluje rozsah a stupeň
jejich handicapu.
V chráněné dílně provozujeme několik druhů činností a to:
– vazačské práce (zaměřené zejména na vazbu diplomových prací apod.),
– zpracování a tvorba různých výrobků a doplňků z ručního papíru,
– výroba předmětů z keramiky.
Dále je zde poskytováno sociální poradenství pro zdravotně postižené v širší škále sociálních služeb s přihlédnutím k individ. Potřebám
v oblasti kompenzač. A RHC pomůcek, vhodnosti pracovního zařazení,
soc. dávek aj.
Během roku 2006 byly připraveny podklady pro poradenství týkající se
sexuality lidí se zdravotním postižením, které je poskytováno jednak

rodinám pečujícím o mladistvého ZP, dále pak individuálně handicapovaným jedincům řešících problémy v této oblasti. Mezi roky 2007-2008
by se tato služby měla rozšířit pro jedince mentálně retardované žijící
v ústavní péči. Služba bude poskytována jedincům, kteří se připravují
na samostatný život, kdy by sexuální osvěta měla být jednou ze součástí jejich přípravy, jednak po stránce všeobecného vzdělání, jednak jako
příprava na potencionální partnerský život. Dále tuto službu budou
moci využít i jedinci zůstávající v ústavní péči. Sexuální osvěta u OZP
je jednou z nejdůležitějších při prevenci sexuálního zneužívání, jelikož
osoby s postižením patří mezi rizikové skupiny, které jsou k tomuto
způsobu chování více vystavováni než intaktní společnost.
Prostory sdružení včetně chráněné dílny slouží jako tréninkové pracoviště studentům Pedagogické fakulty, kteří zde mají možnost vyzkoušet si své teoretické poznatky v praxi a zároveň pro mnohé z nich je to
místo prvního setkání s lidmi s handicapem.

Unikátní službou, kterou Sdružení TULIPAN poskytuje, by se dala nazvat výuka pomocí speciálního SW, kdy dochází k ovládání PC pomocí
hlasu. Tento SW se dá využít pro všechny programy. Jedná se o program, který je velmi vhodný pro jedince s těžkým postižením horních
končetin, kdy by pro ně ovládání PC pomocí tradičních metod bylo
nemožné. Vzdělání těchto lidí v tomto programu zvyšuje jejich uplatnitelnost na běžném trhu práce. Tento program byl vyvinut odborníky
TUL, kdy Sdružení TULIPAN je jedním z garantovaných pracovišť, kde je
tento program využíván a pod komentářem uživatelů upravován tak,
aby dosáhl co nejvyšší kvality. V současné době se tento projekt testuje
a v období 2007 – 2008 by tato služba měla přijít do plného provozu.

V neposlední řadě nabízíme klientům volnočasové aktivity (výlety, kulturní akce atd.), které slouží k jejich relaxaci a jsou i formou sociální
terapie. Od listopadu tohoto roku začali probíhat v prostorách sdružení
přednáškové a jiné akce, které si organizují pod vedením odborného
asistenta klienti sami a které budou určeny i pro širší veřejnost. Sdružení i dílna sídlí v budově Technické univerzity v Liberci a jejich prostory
jsou bezbariérové, což umožňuje zaměstnávání i zaměstnanců „vozíčkářů“. Ostatní veškeré činnosti sdružení jsou zajišťovány jak členy sdružení, tak i dobrovolníky bezplatně.
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Počet zaměstnanců na dílně k 31. 12. 2006
Zaměstnanec ZP
Asistent-terapeut

12
4

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2006
Zaměstnanec - ZPS+TZP
Zaměstnanec - ZPS
Zaměstnanec - asistent

4,26
6
3

45 %

25 %

Zaměstnanec - ZPS
Zaměstnanec ZP

Zaměstnanec - asistent

Asistent-terapeut

Zaměstnanec - ZPS+TZP

23 %
75 %

Pracovní náplň asistentů spočívá ve vytváření pracovních programů,
postupů, přípravy speciálních pomůcek dle osobní potřeby klientů,
individuálních cílů a plánů, asistence při vykonávaných činnostech aj.
Asistenti-terapeuti jsou pro klienty ChD nejenom organizátory práce,
ale zároveň jejich oporou, rádci a spřízněnými dušemi, pomáhající jim
řešit problémy i jiného, než pracovního charakteru.
Klienti ChD jsou lidé s tělesným, mentálním, sluchovým a duševním
postižením. Dále jsou zde zaměstnáni i jedinci se zdravotním znevý-

32 %

hodněním takového rázu, které jim umožňuje vykonávat činnost pouze za speciﬁckých pracovních podmínek.
V dílně se snažíme o vytvoření takových podmínek, které by byly pro
klienty stimulující, motivující a vytvářely u nich pocit pohody. Zaměstnávání osob ZP je jednou z forem sociální rehabilitace, která těmto
lidem pomáhá zařadit se, i přes své znevýhodnění, zpět do intaktní
společnosti.

ASISTENTI-TERAPEUTI JSOU NEJENOM
ORGANIZÁTORY PRÁCE, ALE I OPOROU A SPŘÍZNĚNÝMI
DUŠEMI, POMÁHAJÍCÍ ŘEŠIT PROBLÉMY I JINÉHO,
NEŽ PRACOVNÍHO CHARAKTERU.
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PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ
vedoucí ChD

Ing. Taťána Štefelová

projektový manager

Bc. Zora Machartová

asistentky

Jiřina Horáková, Jana A. Koudelková, Radomíra Štosková

ZÁSTUPCI SDRUŽENÍ
Mgr. Marcela Adamíčková
- statutární zástupce
E-mail: marcela.adamickova@tul.cz
Tel.: +420 485 353 488

PhDr. Mgr. Libor Novosad Ph. D.

Bc. Zora Machartová

E-mail: libor.novosad@tul.cz
Tel.: +420 485 355 106

E-mail: zora.a.mach@centrum.cz
GSM: +420 605 937 149

ČLENOVÉ SDRUŽENÍ
Mgr. Marcela Adamíčková, PhDr. Mgr. Libor Novosad Ph. D., Bc. Marcela Novosadová, Bc. Zora Machartová, Bc. Iveta
Pospíšilová, Monika Juřenová, Mgr. Šárka Nemešová aj.

OBRACÍ SE NA NÁS STÁLE VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ
LIDÍ, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ POMOC, RADU,
ALE ZÁROVEŇ I TACÍ, KTEŘÍ DĚKUJÍ...
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HOSPODAŘENÍ

V roce 2006 Sdružení TULIPAN začalo realizovat více projektů, aby získalo i jiné ﬁnanční prostředky než z ÚP, reklamy a vlastní činnosti.

Přehled projektů pro rok 2006 – Sdružení TULIPAN
poř. č.

nadace,
poskytovatel

požadovaná
částka

poskytnutá
částka

předmět
plnění

1

Magistrát I. kolo

15 000

15 000

válcovací stůl

2

Magistrát II. kolo

75 000

20 000

viz soupis ** + kurzovné

3

Nadace Konto Bariéry

115 000

50 000

mzdy + odvody OA

4

Nadační fond J&T

220 000

68 000

pec+přísl.,staveb.úpr.,materiál pro výrobu

5

Nadace Škola hrou

25 000

3 000

materiál pro výrobu

450 000

156 000

CELKEM

ČINNOST
SDRUŽENÍ TULIPAN V ČÍSLECH

14
Příjmy a výdaje za rok 2006

(v Kč)

náklady - výdaje celkem (vč. provozních a výrobních)

1 821 000

příjmy z činnosti (vč. dotací ÚP, reklamy, darů, grantů)

1 770 000

zisk (ztráta)

Příjmy za rok 2006

-51 000

(v Kč)

Dotace ÚP

1 347 471

Nadační příspěvky

156 000

Dary podnikatelů

36 529

Ostatní příjmy (reklama, vlastní činnost aj.)
Příjmy celkem

Výdaje za rok 2006

230 000
1 770 000

(v Kč)

Mzdy, odměny, honoráře vč. odvodů

1 383 000

Nákup materiálu a zboží

191 000

Nákup služeb

180 000

Propagace
Investice
Ostatní výdaje
Výdaje celkem

5 000
0
62 000
1 821 000
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Při odměňování zaměstnanců se zdravotním postižením dodržuje
sdružení platné zákony a nařízení vlády o mzdě. Mzdy zaměstnanců
terapeutů jsou smluvní a i při náročné a odpovědné práci se pohybují
pod úrovní průměrné mzdy v ČR. Pro zajištění nárůstu mezd je nutné
získání dostatečných ﬁnančních zdrojů nejen prostřednictvím grantů,
sponzorů, ale i z vlastní činnosti, tj. odbytem vlastních výrobků a služeb.
Při získání vyšších ﬁnančních prostředků, zejména z vlastního prodeje
výrobků, se sdružení snaží rozdělit tyto prostředky mezi zaměstnance,
aby jejich usilovná práce byla odměněna.

Sdružení poskytuje zaměstnancům stále možnost stravování v menze univerzity. Na obědy svých zaměstnanců přispívá částkou 10 Kč/1
oběd. Kromě toho sdružení umožňuje zaměstnancům využívání moderních technologií (PC, SW, internet) a to především v oblasti informační a vzdělávací.
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Přehled projektů pro rok 2006 - Sdružení TULIPAN
poř. č.
nadace,
požadovaná
poskytovatel
částka
1
Magistrát I. kolo
15 000
2

Magistrát II. kolo

k 3. 5. 2006
poskytnutá
částka
15 000

75 000

20 000

viz soupis ** + kurzovné

115 000

50 000

mzdy + odvody OA

324 000
220 000

0
68 000

mzdy + odvody OA
pec + přísl., staveb. úpr., materiál pro výrobu

30 000

0

reklama, propagace, info materiály, aj.

25 000
70 600

5 000
3 000
0

25 000

0

volné prostř. - sdružení - reklama
materiál pro výrobu
viz soupis *
žehlička, ž. prkno, míchadlo, prac. lampy - 3,
závěs. systém, krabic. systém
mzdy + 35 % přednáš., poradenstv í + vzděl.,
příprava kroužků
tech. zhodn. PC, ﬂash, CD vypal., SW Microsoft Oﬃce, AVG, SW pro graf. úpr.,
pec + přísl., elektroinstalace, materiálové nákl.

7
8
9

Nadace
Konto Bariéry
Kopecký L.
VDV NOH
Nadace
Česká spořitelny
ČSOB
Nadace Škola hrou
Nadace EURONISA

10

Magistrát III. kolo

11

Eurotel

250 000

0

12

Telecom

65 000

0

13

Siemens
Pozvedněte slabé
EURONISA
Duhová energie
- ČEZ
PRECIOSA
Dar Štrosová
dar MUDr. Kopal
Celkem

150 000

0

nedef.

do 2007

75 000

0

95 000

0
2 000
3000
166 000

3
4
5
6

14
15
16
17
18

předmět pozn.
plnění
válcovací stůl
sml.

1 534 600

materiálové náklady pro výr. ruč. pap.,
keramiky aj.

** kvalitní

sml.
sml.
* regály kovové
100x40x180 (5 polic)
regály do galerie 80x40x180
- lamino,
mixér profesionální
tkalcovský stav stolní
kolíkový stávek + návod
lepidla, barvy na ruční papír,
látky na aplikační techniky
aj. ,
pedig tl. 1

pedig tl. 2,5
pedig tl. 3,5

„TAJEMSTVÍ ŽIVOTNÍ POUTI JE TAJEMSTVÍ
ČISTÉHO SRDCE, DOBRA A KRÁSY.“
Antoine de Saint-Exupéry
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ZÁVĚR

Snahou a cílem Sdružení TULIPAN je vybudovat a trvale provozovat zařízení stabilního charakteru jako jistotu pro zaměstnance se zdravotním postižením včetně zajištění trvalého ﬁnancování nejen ve spolupráci s ÚP, ale i s dalšími vnějšími subjekty.
Vybudovat a rozvíjet pracoviště, které bude nejen respektovat
speciﬁka jedinců – zaměstnanců se zdravotním postižením.
Zajistit trvale odbyt výrobků, účast na grantových projektech
apod. Sdružení aktivně vykonává poradenské, vzdělávací
a volnočasové aktivity, které podpoří rozvoj osob se zdravotním postižením, alespoň částečně odstraní nerovnováhu na
trhu práce a umožní jedincům odstraňovat i „samotu“ získáváním nových sociálních kontaktů, orientace v právech povinnostech jedinců a v neposlední řadě i volnočasové vyžití.
Zpráva o činnosti Sdružení TULIPAN byla projednána a schválena na členské schůzi sdružení dne 20. 6. 2007.

Mgr. Marcela Adamíčková
statutární zástupce

Partneři:
• Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci
• Úřad práce v Liberci
• ArsMecum – volné sdružení
Poděkování ﬁrmám a nadacím:
• EXIMEX, s. r. o. Liberec
• ZOO Liberec
• FUGASOFT, s. r. o.
• OPUS Praha s. r. o.
• Statutární město Liberec
• Hygia - Obchodně montážní ﬁrma
• Nadace Konta Bariéry
• Nadace EURONISA
• Nadace Škola hrou
• Nadační fond J&T

Dále děkujeme:
Všem členům vedení Fakulty pedagogické TUL a TUL
Prof. Ing. Janu Nouzovi, CSc.
Ing. Pavlu Hoidekrovi
PhDr. Mgr. Liboru Novosadovi Ph. D.
Bc. Marcele Novosadové,
Ing. Jaroslavě Maderové,
Borisi Adamíčkovi,
Mgr. Marcele Hedrlínové
Janu Hedrlínovi
Doc. Zdeňkovi Hedrlínovi
a dalším, kteří se podílejí na existenci a fungování
Sdružení TULIPAN a Chráněné dílny TULIPAN
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Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, Liberec 460 01
E-mail: tulipan04@seznam.cz
IČ: 26672472, ČSOB 19253984/0300

www.sdruzenitulipan.net
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