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Úvodní slovo
Vážení a milí,

právě jste otevřeli výroční zprávu Sdružení TULIPAN za rok 2007. O tom, co děláme, kdo
jsme a co se nám podařilo, se dočtete na dalších stránkách.
Rok 2007 byl pro naši organizaci v některých bodech zlomový. Pro tento rok jsme se opět
dokázali ekonomicky udržet, to znamená, že jsme hospodaření udrželi vyrovnané. Sice bez
případných úspor, ale také bez dluhů. Ne vždy se nám podařilo vše tak, jak jsme si přáli, či
představovali, ale snažíme se udržet náš směr a naplňovat tak cíle našeho sdružení.
Během roku 2007 bylo realizováno několik nových a poměrně významných projektů, na
kterých budeme usilovně i v dalších letech pracovat.
Můžeme s radostí konstatovat, že se Sdružení TULIPAN a zejména chráněná dílna, kterou
provozuje, rozšířily o další zaměstnance, kteří marně sháněli uplatnění na běžném pracovním trhu. Možnost zaměstnání jim přinesla „nový vítr do plachet“ jejich života. Zároveň
se organizace dostala do širšího povědomí veřejnosti. Obrací se na nás nejenom více lidí se
zakázkami, ale přicházejí i tací, kteří nabízejí pomoc.
Stejně jako v letech minulých směřujeme naše úsilí k tomu, abychom našim klientům nabídli
takovou oporu a pomoc, která jim pomůže se orientovat v jejich složitým životě tím správným směrem a přitom nezapomněli na to, že člověk je bytost, která se neustále mění a vyvíjí,
a takový by měl být i náš přístup.
Doufejme, že i další roky budou alespoň tak příznivé, jako byl pro Sdružení TULIPAN rok
2007.
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.
„Tajemství životní pouti je tajemství čistého srdce, dobra a krásy.“
(Antoine de Saint - Exupéry)
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Poslání a cíle
Základním posláním sdružení je:
• podpora samostatnosti, občanského začlenění a volnočasových aktivit rozvíjejících osobnost 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

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
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Historie v datech
2004
– 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
2005
– rozšíření spolupráce s ÚP v Libereci
– na začátku roku zahájení zpracování vázacích prací, v druhé polovině roku byla
uvedena do provozu část dílny se zaměřením na výrobu keramiky, čímž se rozšířil
výrobní program dílny
– začátek spolupráce s volným sdružením Ars Mecum atd.

– rozšíření nabídky služeb o zpracování propagačních materiálů, textilní výroby,
bohatšího sortimentu keramiky, zpracování bižuterie
– organizační a personální změny ve vedení chráněné dílny, ale i v pozicích
asistent-terapeut
– organizace konferencí „Vysokoškolské studium bez bariér“ a „Handicap“
pořádaných na TUL
– rozšíření propagace organizace
– posílení prodejních aktivit
– rozšíření spolupráce se ziskovým sektorem (sponzoring, firemní dárcovství,
zvýšení počtu zakázek od soukromých subjektů)
– zapojení do komunitního plánování

2006
– otevření galerie TULIPAN
– rozšíření spolupráce se Zoologickou zahradou v Liberci
– zahájení projektu „Homo hominii homicus“-kulturní aktivity hendikepovaných aj
2007
– přijetí dalších 4 zdravotně postižených zaměstnanců do ChD TULIPAN –
16 zaměstnanců
– upevnění spolupráce mezi Sdružením TULIPAN a Zoologickou zahradou Liberec
– zahájení spolupráce s kulturní agenturou ŠTĚK
– zahájení projektu NE-TABU zaměřeného na inovativní formy sexuální osvěty u lidí ZP
– rozšíření a prohloubení projektů KUL(A)TŮRA a „Homo hominii homicus“,
zaměřených na kulturní aktivity a tvořivé trávení volného času ZP
– účast ZP zaměstnanců na vzdělávacím cyklu pořádaném o. s. OBZOR
– rozšíření sortimentu a nabídky služeb vázacích prací, vč. výcviku ZP pro výkon této
činnosti
– posílení jejich manuálních dovedností

6

Typ poskytovaných
služeb
(provozovaných činností)

a) Chráněná dílna
V roce 2007 bylo v ChD TULIPAN zaměstnáno 16 lidí se zdravotním postižením (+ 4 zaměstnanci: asistenti-terapeuti, vedoucí chráněné dílny, projektový manager), kteří by neměli
šanci se uplatnit na běžném pracovním trhu, jelikož jim to nedovoluje rozsah a stupeň jejich
handicapu.
Chráněná dílna provozuje několik druhů činností, a to:
– vázací práce, tisk dokumentů (zaměřené zejména na diplomové práce apod.)
– zpracování a tvorbu různých výrobků, doplňků z ručního papíru
(svatební oznámení, přání, sešity, PF přání aj.)
– návrhy a výrobu předmětů z keramiky
– výrobu propagačních materiálů
– práce s textilem
– kompletovací práce aj.
– výroba látkových tašek apod.

i v dalších oblastech činností sdružení. Pro řadu studentů to je zároveň i místo prvního setkání
s lidmi s handicapem, pro budoucí pedagogy je to velmi důležitá zkušenost
V neposlední řadě Sdružení TULIPAN nabízí klientům volnočasové aktivity (výlety, kulturní
akce atd.), které slouží nejen k jejich relaxaci, ale jsou i formou sociální terapie. Během tohoto
roku proběhly v prostorách sdružení přednáškové a další akce, které si organizovali sami
klienti, pod vedením odborného asistenta a ty byly nabídnuty i širší veřejnosti. Tyto aktivity
byly finančně podpořeny v rámci projektů KUL(A)TŮRA a „Homo hominii homicus“ (viz
projekty).

b)Poradenství, vzdělávání
Sdružení poskytuje sociální poradenství pro zdravotně postižené v širší škále sociálních služeb
s přihlédnutím k individuálním potřebám v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, vhodnosti pracovního zařazení, sociálních dávek aj.
Novinkou roku 2007 je rozšíření poradenství o poradenství týkající se sexuality lidí se
zdravotním postižením. Toto poradenství se nabízí nejenom rodinám s dospívajícími dětmi,
ale zároveň samotným ZP jedincům, zařízením pečující o jedince s MR, ale zároveň i dětem
a dospívajícím ohroženým sociálně patologickými jevy. Více o této problematice naleznete
v sekci projekty.
Další důležitou oblastí je skutečnost, že Sdružení TULIPAN současně slouží jako tréninkové
středisko studentům Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, kteří zde mají možnost vyzkoušet si své teoretické poznatky v praxi při naplňování aktivit jak chráněné dílny, tak
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jsou PhDr. Mgr. Libor Novosad Ph. D. (vedoucí akademické poradny pro studenty ZP)
a Bc. Zora Machartová (speciální pedagog). Tento tým během této doby vypracoval metodiku
výuky sexuální výchovy u OZP. Zároveň byly v této fázi zpracovány materiály pro oslovení
ostatních organizací, kterým byla tato služba následně nabízena.
Metodiky sexuální výchovy byly rozděleny do několika oblastí:
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Realizované projekty

1) NE-TABU
O projektu:
V rámci tohoto projektu byla připravena metodika týkající se sexuality osob se zdravotním
postižením a všech témat s ní spojených. Současně byla provedena i praktická část tohoto
projektu.
Celková doba realizace projektu:
leden–prosinec 2007
Cíle:
• odtabuizování tématu sexuality u lidí se zdravotním postižením
• všeobecná informovanost postižených – stejný přísun informací jako u intaktních osob
• příprava OZP na normální partnerský život
• prevence sexuálního zneužívání jedinců s handicapem – vědomí vlastních práv
• zkvalitnění vzájemných rodinných vztahů – otevřenost
• u jedinců ZP přijetí jejich vlastní sexuality jako něčeho, co je normální, za co se není třeba
stydět, či potlačovat svoje touhy

1. Vlastní osoba = Já
• vlastní tělo
• pozitivní tělesné prožitky
• pohlavní zralost, tělesné změny
• hygiena
• masturbace
2. Já a ten druhý
• přátelství, zamilovanost, chození spolu
• rozdíl mezi milováním a pohlavním stykem
• technická osvěta milování a pohlavního styku
• bezpečný sex, užívání kondomu
• emoční prožitek při milování a pohlavním styku
• různé druhy sexuality (homosexualita, heterosexualita, bisexualita)
• těhotenství, antikoncepce, bezpečný sex
• přání mít dítě, rodičovství
3. Já a mé okolí
• vztahy
• role
• společenské instituce
4. Prevence sexuálně přenosných nemocí

Projekt „NE-TABU“ byl realizován ve dvou rovinách:
A) organizace, sestavení týmu, oslovení odběratelů – příprava školení, včetně odborného
obsahu s přihlédnutím na specifika osob se ZP
B) vlastní realizace školení v oblasti sexuální výchovy OZP

5. Zvýšení obranyschopnosti postižených
Zaměřeno zejména na schopnost ZP odmítnout věci, které jim nejsou příjemné, eventuálně
posílit jejich schopnost řešit nepříjemnou situaci za pomoci osoby, které důvěřuje.
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Rozsah školení:
Výuka měla rozsah min. 20 hodin pro jednu skupinu. Tato hodinová dotace je odvislá od již
výše zmíněných témat sexuální výchovy, kdy každému tématu byly věnovány min. 4 hodiny.
V případě potřeby se lektoři přizpůsobili vzniklým okolnostem a hodinovou dotaci posílili.
Metodika byla u vybraných jedinců vypracována s cílem posílit klíčové kompetence jako např.
znalost, jak předejít sexuálně přenosným nemocem, schopnost při komunikaci říct „ne“
a další. Při výuce byla využita i řada interaktivních her s danou tématikou. Jednalo se o heterogenní skupiny o velikosti max. 6 jedinců. Lektoři se snažili, bylo-li to možné, vytvořit skupiny
ve stejné věkové kategorii.
Vyhodnocení projektu
Lektoři shledali projekt celkově jako úspěšný s nutností jeho dalšího pokračování: „Protože
bychom neměli zanedbávat objevování dovedností a znalostí, které se týkají vzniku a rozvoje
přátelství a vztahů v lásce“. Nemůžeme však přenášet zkušenosti z mezilidských vztahů majoritní společnosti nepostižených. Měli bychom realizovat sociálně sexuální vzdělávání s tím,
že lidé s postižením (záleží na jejich stupni postižení) jsou sociálně – sexuálně schopní a mají
stejné potřeby jako nepostižení. Klienti s lehkou mentální retardací jsou schopni adaptivního
chování a sexuální explorace (vyjádření). Jsou schopni naučit se adaptivní sexuální dovednosti
v souladu s normami společnosti. Jsou schopni osvojit si vhodné homosexuální i heterosexuální interakce, pokud se jim dostane sexuální osvěty a poradenství.
Na základě tohoto vzniklo speciální poradenství, poskytující odborné rady rodinám vychovávající děti s postižením, dospívajícím jedincům se zdravotním postižením, kdy období puberty
a s ní spojeným sexuálním vyspíváním, bývá pro tyto lidi mnohdy matoucí a náročnou situací,
kdy nemají takové množství vhodných informací, vzhledem k jejich postižení, aby si dokázali
reakce svého těla vysvětlit a dokázali se do budoucna připravit na plnohodnotný sexuální život, který je přirozenou a normální lidskou potřebou. V neposlední řadě této nabídky mohou
využít i zařízení nabízející služby zdravotně postiženým uživatelům, vč. osob MR.
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2) KUL(A)TŮRA
a „Homo hominii homicus“

1) Dochází tak k prolnutí svébytné kultury handicapovaných do kultury zdravé společnosti,
která si tak uvědomí (ne)schopnost OZP a jejich aktivitu v jejich jednání a účast na životě
celé společnosti.
2) OZP získávají tak pocit vlastní důležitosti a nezastupitelnosti ve společnosti.
3) Vedou k normalizaci vnímání ZP ve společnosti.

O projektech:
Cíle projektů:
Hlavními cíly těchto projektu bylo pořádáním kulturních aktivit dosáhnout setkávání jedinců
se ZP s intaktní společností, což by mělo vést k normalizaci jejich života.
• sociální rehabilitace
• rozvoj komunikačních dovedností
• osvojení klíčových kompetencí
• udržení a posílení rozvoje stávajících vědomostí
• podpora a nivelizace psychického stavu ZP
• vzájemné prolínání kultur
• posílení a rozvoj sociální interakce
Výchozí body projektů:
Ke vzniku těchto projektů realizátory vedl fakt, že celá řada jedinců se zdravotním postižením
má minimální sociální kontakt, tzn. že se v jejich okolí nevyskytuje blízká osoba, se kterou by
se mohli zúčastnit např. koncertu, či jít do divadla. Pro řadu našich klientů je jejich zaměstnání v chráněné dílně jediným sociálním kontaktem, kterého se jim dostává, ale je tomu tak
i v jiných zařízeních obdobného typu (chráněné dílny). Po odchodu ze zaměstnání se vracejí
zpátky do svých domovů, kde nemají možnost komunikovat se svými vrstevníky, anebo jim
dělají společnost jejich rodiče, často důchodového věku, jelikož klienti sdružení jsou lidé v
produktivním věku. Tak vzniká jejich sociální izolace. Všechny tyto aspekty mají negativní dopad na jejich psychické a následně pak fyzické zdraví. Při pohybu v „kolejích“ domů
– práce, nemají možnost ani navázat kontakt nejenom s lidmi ZP, kteří nejsou jejich pracovní
kolegové, ale ani s intaktní společností, tudíž tak nemůže dojít k normálnímu prolnutí těchto
dvou skupin. Nemají tak mnohdy možnost se někomu svěřit se svým problémem, či se jen tak
nezávazně pobavit s přáteli, když se jim chce. Řada z nich touží najít si blízkého člověka, popř.
i partnera, ale nedokáží se sami do společnosti začlenit.
Realizace těchto projektů, na kterých se klienti sami podíleli, byla přínosem hned v několika
bodech:
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Výběr realizovaných aktivit v kostce:
a) Výlet do Velkých Losin
Dne 27. 9. 2007 klienti chráněné dílny uspořádali výlet do Velkých Losin. Cílem tohoto výletu
byla návštěva a odborná exkurze v Ruční papírně Velké Losiny. Jelikož v prostorech naší
chráněné dílny se vytváří i ručí papír, byli zaměstnanci zvědavi, jak se tento artikl vyrábí jinde.
V rámci výletu jsme se dozvěděli, jaká byla původní výroba ručního papíru po celém světě a
jaké byly jeho cesty do Evropy. Zároveň jsme měli možnost shlédnout velkovýrobu a zpracování ručního papíru, kterou je papírna ve Velkých Losinách proslulá. Tato akce proběhla
v rámci kulturních projektů, které Sdružení TULIPAN realizuje. Sdružení nabídlo účast na
této akci i dětem z Dětského diagnostického ústavu v Liberci, kterých bylo šest. Po návštěvě
papírny následoval společný oběd v místním hotelu a potom byl připraven další program a to
návštěva státního zámku ve Velkých Losinách. Celkem se této akce zúčastnilo 30 lidí. Výlet byl
přínosem nejenom po stránce odborné a pracovní, zároveň i po stránce společensko kulturní a
integrativní. Chtěli bychom touto formou za Sdružení TULIPAN a účastníky zájezdu poděkovat všem zaměstnancům papírny a zámku za jejich vstřícnost a vyčerpávající výklad. Zároveň i
MK ČR a Libereckému kraji, bez nichž by uskutečnění této akce nebylo možné.
b) Bubenický workshop ve Smržovce
Dne 8. 10. se konal v Parkhotelu Smržovka bubenický workshop. Akce proběhla v rámci celostátního „Sletu bubeníků“, který pořádá Petr Fajt. Bubenická dílna ve Smržovce byla určena
handicapovaným dětem, mladým dospělým i dospělým, ale i širší veřejnost. Cílem tohoto
workshopu je účastníkům podat základní informace o bubenických nástrojích a rytmech.
Účastníci mají možnost pod vedením hudebníků si i vyzkoušet různé typy bubnů. Závěrem
celé akce bylo bubenické řádění všech účastníků na všechno, co vydává nějaký zvuk. Celá akce
je určitou formou muzikoterpie, která zejména u lidí s handicapem působí velmi uvolňujícím
účinkem, nejenom po stránce psychické, ale i fyzické – uvolnění spazmů. Celá dílna byla velmi
spontánní, kdy závěrem došlo k hudebnímu prolnutí všech zúčastněných. Klienti Sdružení
TULIPAN se této akce zúčastnili s pozitivním ohlasem. Celý tento projekt byl organizován
zaměstnanci chráněné dílny.
c) Návštěva vystoupení Ester Kočičkové & Lubomíra Nohavici
Dne 13. 11. 2007 se klienti chráněné dílny TULIPAN zúčastnili vystoupení Ester Kočičkové &
Lubomíra Nohavici. Vystoupení se konalo v Experimentálním studiu v Lidových sadech. Slovy
našich klientů se jednalo o strhující zážitek, kdy Ester Kočičková opět nezklamala a jazyk měla
ostře nabroušený. Vstupné bylo hrazeno z poskytnuté dotace LK.

Výše zmiňované aktivity jsou pouze malým výběrem z nabídky, která byla v rámci těchto projektů realizovaná. Účastníci měli možnost navštívit a zorganizovat řadu divadelních představení, koncertů, výstav, projekcí, odborných přednášek aj.
Z výpovědí aktérů vyplynulo, že tyto aktivity byly pro ně přínosné nejenom po stránce získání
nových poznatků a kulturního obohacení, ale zároveň velkou motivací a náplní jejich životního
režimu.
„Jsem moc ráda, že už nemusím všude chodit jenom s mamkou a můžu jít do kina i s kamarádama“. Výpověď účastnice s LMR
„To, že jsem měl možnost se tohoto projektu účastnit, mi vneslo trochu světla do života, jelikož
každodenní vysedávání doma mě často uvádí do tmy.“ Výpověď účastníka s psychiatrickou
diagnózou
d) Organizace a příprava konferencí Studium bez bariér na VŠ a Handicap 2007
Akademická poradna při Centru dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci, jako tradiční organizátor a garant konferencí Handicap a Vysokoškolské studium bez bariér, pověřila
občanské Sdružení TULIPAN přípravou a podporou vlastní realizace 11. ročníku odborné
konference Handicap 2007 a II. národní konference Vysokoškolské studium bez bariér, včetně
zabezpečení servisu a programu pro zahraniční hosty konference.
V rámci pověření Sdružení TULIPAN zabezpečilo komunikaci se spolupořádajícími subjekty
(NAEP Praha, TUL apod.), realizaci zakázky ze strany hlavního partnera NAEP Praha, financování celé akce prostřednictvím poplatků a plnění ze smluv, poukazovaných na účet sdružení,
distribuci pozvánek a evidenci přihlášených, přípravu odborné i podpůrné části programu,
vydání konferenčního sborníku, koordinační, dopravní, tlumočnické a jiné konferenční služby
vč. občerstvení.
AP TUL se na realizaci obou výše uvedených akcí podílela následovně:
a) poskytováním nezbytných informací a kontaktů,
b) sestavením programu konference,
c) garancí a zajištěním odborné části programu.
d) sestavením, předtiskovou korekturou a zajištěním tiskové přípravy sborníku.
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Personální obsazení

Kdo je kdo

A. Vývoj zaměstnanosti v průběhu roku 2007:

Průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců 2007
Zástupci sdružení
Mgr. Marcela Adamíčková – statutární zástupce
e-mail: marcela.adamickova@tul.cz
tel.: 485 353 488

PhDr. Mgr. Libor Novosad Ph. D.
e-mail: libor.novosad@tul.cz
tel.: 485 355 106

Bc. Zora Machartová
e-mail: zora.a.mach@centrum.cz
gsm: 605 937 149
Vedení Sdružení TULIPAN:
Složení správní rady Sdružení TULIPAN:
Předseda správní rady:
Mgr. Marcela Adamičková
Revizní komise:
Alena Samohrdová

Členové správní rady:
Bc. Marcela Novosádová
Mgr. Zdena Machotková
Markéta Pospíšilová
Ing. Jolana Vrbová
Jana Svatošová

Valná hromada se v roce 2007 uskutečnila v řádných termínech
a nebyla mimořádně svolána.

1. Q

2.Q

3.Q

4.Q

Zaměstnanec – asistent, ostatní

3,00

4,32

3,8

4,01

Zaměstnanec – ZPS

6,06

6,77

7,65

7,96

Zaměstnanec – ZPS + TZP

3,62

4,06

2,75

3,54

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 zejména s duševním onemocněním, dále pak s mentálním, sluchovým
postižením. Dále jsou zde zaměstnáni i jedinci se zdravotním znevýhodněním 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. Možnost zařazení a práce v chráněné dílně , je pro
řadu našich zdravotně postižených zaměstnanců jediným finančním příjmem. Zaměstnávání
osob ZP je jednou z forem sociální rehabilitace, která těmto lidem pomáhá zařadit se, i přes
své znevýhodnění, zpět do intaktní společnosti a nabízí možnost seberealizace.

1. Q

2. Q

3. Q

4. Q

Zaměstnanci sdružení:
vedoucí ChD – Jiřina Horáková
projektový manager – Bc. Zora Machartová
asistentky – Jana A. Koudelková (na MD), Soňa Francová, Monika Juřenová

Zaměstnanec – ZPS
Zaměstnanec – asistent, ostatní
Zaměstnanec – ZPS + TZP
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Hospodaření
Činnost Sdružení TULIPAN v číslech 2007
Sdružení TULIPAN
V roce 2007 zaznamenalo Sdružení TULIPAN vzrůst poptávky po službách, výrobcích. Bylo
realizováno i několik významných projektů.

Přehled projektů pro rok 2007 – Sdružení TULIPAN
Poř.
č.

Nadace, poskytovatel

1

Fond pro podporu a rozvoj
vzdělání SML

2

Nadace Divoké
husy

3

Ministerstvo
kultury ČR

Název projektu

„Malovaný džbánku“

Poskytnutá
částka (v Kč)

Předmět plnění

Příjmy a výdaje za rok 2007 (hodnoty jsou v Kč)
Náklady-výdaje celkem
(vč. provozních a výrobních)

2 306 142,92

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

2 346 694,99

Zisk (ztráta)

7 405,00 * keramický kurz
Sdružení TULIPAN

Lety Divokých hus

* nákup vybavení chrá14 452,00
něné dílny

Příjmy za rok 2007 (hodnoty jsou v Kč )

„Homo hominii
homicus“

* kulturní aktivity han30 000,00
dicapovaných

Nadační příspěvky, dary podnikatelů

353 652,00

Ostatní příjmy (reklama, vlastní činnost aj.)

444 970,49

4

Kulturní fond LK

„KUL(A)TŮRA“

15 000,00

* kulturní aktivity handicapovaných

5

Fond zdraví SML

„Svaž si“

21 000,00

* nákup materiálu chráněné dílny

6

Nadace Euronisa

„Homo hominii
homicus“

10 000,00

* kulturní aktivity handicapovaných

7

Ministerstvo
zdravotnictví ČR

„NE-TABU“

8

Fond zdraví SML

„Tisk je zisk“

200 000,00

* inovativní formy
sexuální osvěty ZP

30 000,00 * nákup tiskárny a stolů

Dotace ÚP

Příjmy celkem

Mzdy, odměny, honoráře vč. odvodů

175 343,90

Nákup služeb

147 801,91

4 847,00 * barvy DUHA

2

TERMIZO a. s.

5 000,00 * materiální vybavení

Investice

15 948,00 * bižuterní polotovary
353 652,00

1 828 829,00

Nákup materiálu a zboží

Marca CZ, s. r. o.
Livo s. r. o.

2 346 694,99

Výdaje za rok 2007 (hodnoty jsou v Kč)

1

Celkem

1 548 072,50

Sdružení TULIPAN

Propagace

3

40 552,07

17 000,00
0

Ostatní výdaje

137 168,11

Výdaje celkem

2 306 142,92
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Činnost Chráněné dílny TULIPAN v číslech 2007
Chráněná dílna TULIPAN
Příjmy a výdaje za rok 2007 (hodnoty jsou v Kč)
Náklady – výdaje celkem (vč. provozních a výrobních)

2 045 647,42

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

2 004 965,49

Zisk (ztráta)

-40 681,93

Chráněná dílna TULIPAN

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.

Příjmy za rok 2007 (hodnoty jsou v Kč )
Dotace ÚP

1 575 895,00

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

429 070,49
2 004 965,49

Chráněná dílna TULIPAN
Výdaje za rok 2007 (hodnoty jsou v Kč)
Mzdy, odměny, honoráře vč. odvodů

1 632 785,93

Nákup materiálu a zboží

164 383,90

Nákup služeb

152 139,51

Propagace
Investice

8 725,10
0

Ostatní výdaje

87 612,98

Výdaje celkem

2 045 647,42
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Závěr
Snahou a cílem Sdružení TULIPAN je i nadále budovat 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. Nejen udržet ale i rozvíjet pracoviště, které respektuje specifika, resp. potřeby jedinců – zaměstnanců se zdravotním
postižením. K tomu je nutné zajistit trvale odbyt výrobků, účast na grantových projektech a
podobných aktivitách, které napomohou udržet finanční rovnováhu hospodaření. Sdružení
aktivně vykonává poradenské, vzdělávací a volnočasové aktivity, které podporují rozvoj osob
se zdravotním postižením, alespoň nepatrným zlomkem odstraňuje nerovnováhu na trhu
práce a umožňuje jedincům odstraňovat „samotu“ – absenci společnosti lidí získáváním nových sociálních kontaktů, umožňuje a podporuje orientaci v právech a povinnostech jedinců a
v neposlední řadě i volnočasové vyžití.
Zpráva o činnosti Sdružení TULIPAN byla projednána a schválena na členské schůzi sdružení
dne 20. 4. 2007.

Mgr. Marcela Adamíčková
statutární zástupce
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Partneři:
Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci
Úřad práce v Liberci
Hospodářská fakulta TUL
Poděkování firmám a nadacím:
EXIMEX, s. r. o. Liberec
ZOO Liberec
FUGASOFT, s. r. o.
OPUS Praha s. r. o.
Statutární město Liberec
Nadace EURONISA
Nadace Divoké husy

Liberecký kraj
Livo spol. s. r. o.
Termizo a. s.
Marca CZ, s. r. o.
VZP Liberec
ČSOB Liberec
RZS Liberec

Dále děkujeme:
všem členům vedení Fakulty pedagogické TUL
všem členům vedení Hospodářské fakulty TUL
rektorovi TUL Prof. Ing. Vojtěchu Konopovi, CSc.
Prof. Ing. Janu Nouzovi, CSc.
Ing. Pavlu Hoidekrovi
PhDr. Mgr. Liboru Novosadovi Ph.D.
Bc. Marcele Novosádové
Ing. Jaroslavě Maderové
Borisi Adamičkovi
Agentuře Štěk
Pavlu Boumovi
Ing. Ivaně Kelemenové
Janu Ocilkovi
Mgr. Daně Dlouhé
Mgr. Šárce Syrovátkové
Gábině Vodrážkové
Mgr. Jerome Boyone
Centru Babylon
studentům TUL
zaměstnancům Sdružení TULIPAN
a dalším, kteří se podílejí na existenci a fungování Sdružení TULIPAN a Chráněné dílny
TULIPAN
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Kontaktní údaje
Adresa:
Sdružení TULIPAN
Sokolská 113/8
Liberec I – Staré Město
460 01 – CZ

IČO: 26672472
Telefon: +420 485 354 217
Mobil: +420 605 937 149
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
(Číslo účtu: 192539384/0300)

Otevírací hodiny:
Po-Pá: 8.00 –15.00

E-mail: tulipan04@seznam.cz
Web: www.sdruzenitulipan.net

Sdružení
TULIPAN

