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Úvodní slovo 

 

 

 

Vážení přátelé a příznivci Sdružení TULIPAN, otevíráte výroční zprávu Sdružení 

TULIPAN o.s. za rok 2013. Chceme Vám přiblížit, jak se nám v loňském roce dařilo a že jsme 

se opět snažili, aby naše organizace vzkvétala. Že jsme dělali maximum pro to, abychom se 

opět na naší cestě posunuli.  

Loňský rok oproti roku předchozímu byl pro nás zase o něco pozitivnější. Podařilo se 

nám umořit opět kus schodku z roku 2010, dali jsme šanci na pracovní uplatnění dalším osobám 

se zdravotním znevýhodněním, rozšířili portfolio nabízených služeb. Rovněž jsme začali 

spolupracovat s celou řadou dalších subjektů. Máme za sebou několik úspěšných kulturních a 

vzdělávacích akcí. Z chyb a nedostatků jsme si vzali ponaučení do dalších let.  

Při psaní této zprávy jsem si opět uvědomila, kolik je v našem okolí lidí, kterým nejsou 

osudy ostatních lhostejné. Kolik je na světě lidí, kteří cítí odpovědnost vůči těm, kterým osud 

ve hře života tolik nepřál.  

Na závěr mi dovolte tradičně poděkovat všem, kteří jsou našimi přáteli, sponzory, 

dobrovolníky, prostě lidmi se srdcem na pravém místě. Děkujeme všem lidem kolem nás, kteří 

společně s námi otvírají pro osoby se zdravotním znevýhodněním nové možnosti a přejeme 

všem do roku 2014 jenom samé úspěchy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zora Machartová 

Ředitelka Sdružení TULIPAN 
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I. Poslání a cíle  
 

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  

 

 

II. Popis činnosti  
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.   

 

III. Chráněná dílna  
 
Zaměstnanci chráněné dílny jsou lidé zejména s duševním onemocněním, lehkou mentální 

retardací a osoby s kombinovaným znevýhodněním. Lidé se zdravotním 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 59 let), různého stupně 

vzdělání, s různým druhem zdravotního znevýhodnění. K 31. 12. 2013 jsme měli 45 zdravotně 

znevýhodněných zaměstnanců. Z pohledu zaměstnatelnosti na běžném pracovním trhu jde o 

ohroženou skupinu. S přidruženým zdravotním onemocněním či postižením se jejich 

uplatnitelnost na trhu práce stává téměř nulovou.  
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Chráněné zaměstnávání vychází z těchto zásad:  
 Individuální přístup ke každému zaměstnanci  

 Repekt 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  

 

V chráněných dílnách se zabýváme následujícími činnostmi:  
 vazba dokumentů (kroužková, kanálková, termo, laminace aj.) 

 tisk dokumentů  

 výroba ručního papíru (svatební oznámení, přání, sešity, 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  

 

 

 

IV. Poradenství  
 

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. V roce 2013 bylo podpořeno celkem 110 osob.  

 

V. Sociálně aktivizační služby, volnočasové a kulturní aktivity  
 

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. Mezi realizované volnočasové aktivity patří: 

výuka němčiny a angličtiny, výuka práce na PC, výtvarná dílna. Součástí služby je pomoc při 

komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. V 

roce 2013 tuto službu využilo celkem 150 osob. 
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Rok 2013 jsme zahájili benefičním koncertem s Bárou Basikovou v kostele u Svatého Antonína 

Velikého.  

 

 

 
 

Sdružení TULIPAN se zúčastnilo i Svatozdislavského benefičního podvečeru, který se konal 

na státním zámku Lemberk.  
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Po celý rok to byl realizován projekt „Rok s TULIPANem“, kdy zdravotně postižení měli 

možnost navštěvovat výtvarné kroužky a jiné akce, včetně tanečního kroužku, který podpořilo 

Ministerstvo kultury. 

 

 
 

  

V neposlední řadě jsme zrealizovali v roce 2013 šestý ročník Týdne s TULIPANem. Akce se 

zúčastnilo přes 1000 lidí a považujeme ji jako velmi úspěšnou. Výtěžek z této akce byl 

zdvojnásoben nadací Divoké husy. 
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VI. Vzdělávací aktivity  
 

Sdružení TULIPAN realizuje i celou řadu vzdělávacích aktivit. Je nositelem významného 

prožitkového projektu „Zrcadlo“, který pomocí simulačních technik a praktického nácviku, přináší 

zdravým osobám možnost nahlédnout a i si orientačně vyzkoušet, s jakými problémy a překážkami 

se potýkají lidé se zdravotním postižením.  

 

 

VII. Dobrovolnictví  
 

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.  

 

 

VIII. Naše další úspěchy 
 1. místo za cenu Regionálního suvenýru – uděleno Hospodářskou komorou 
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 Rozjetí chráněné šicí dílny 

 
 

 Spuštění seznamky pro zdravotně znevýhodněné  www.ksobebliz.eu  
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VIII. Sdružení TULIPAN v datech 

 

Výdaje 

 

 

Spotřeba materiálu 610058,90 

Spotřeba energie 32541,90 

Potraviny a pracovní oděvy 45189,81 

Opravy a udržování 1659,48 

Cestovné 33342,86 

Náklady na reprezentaci 16442,00 

Ostatní služby 564454,33 

Mzdové náklady 4738910,00 

Zákonné sociální pojištění 1340322,00 

Ostatní sociální pojištění 15848,00 

Daň silniční 1800 

Ostatní daně a poplatky 5810,00 

Ostatní provozní náklady 15337,89 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 43895,00 

Ostatní finanční náklady 240,00 

Výdaje celkem 7465852,17 

 

 

 

Příjmy  

Tržby za vlastní výrobky 386629,76 

Tržby z prodeje služeb 1625187,00 

Tržby za zboží 53549,87 

Ostatní provozní výnosy 5040,66 

Úroky 113,94 

Ostatní finanční výnosy 5668674,36 

Celkem příjmy 7739195,59 
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Závěr  
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  

 AGRO SYCHROV  

 Technická univerzita v Liberci  

 EXIMEX, s. r. o. Liberec  

 ZOO Liberec  

 Statutární město Liberec  

 Nadace EURONISA  

 Liberecký kraj  

 VZP Liberec  

 ZZSLK Liberec  

 Nadace ČEZ  

 Nadace Škola hrou a Centrum Babylon  

 Nadace Preciosa  

 A.RAYMOND Jablonec s.r.o  

 Ovoce Zelenina Čižinský  

 Nadace ČEZ  

 ANAON, o.s.  

 COMPS s.r.o.  

 Nadace Divoké husy 

 Nadace Agrofert 

 Karel Schreiber 

 Denso manufacturing a.s. 

 Actis s.r.o. 

 Nadační fond Lasvit  

 Denso Manufactoring  

  Inteva a.s.  

 Nadace Charty 77  

 Terier s.r.o.  

 CELTIMA s.r.o.  

 Tip Sport Aréna  
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 RCL  

Český rozhlas Sever  

 TV RTM  

 Česká televize  

 Catering KNL  

 David Kučera  

 Tiskárně Irbis  

 Geoprint s.r.o.  

 TRANSPAN  

 Jan Žíla  

 OC Forum  

 Kavárně u Našeda  

 DPLMJ  

 5.Q 

 Nika Chrastava  

 Maso a uzeniny Klouček 

 Barbora Sacher 

 Petr Bíma 

 PR ESN 

 Jan Loufek 

 Studenti Technické univerzity 

 Bulířovi 

 Klárka Gregorová 

 Denise klesové 

 Petru Bušanskému 

 Šárce Pokorné 

 Rea Models 

 Nadace Život umělce 

 Nadace umění pro zdraví 

 Lesy ČR 

 Nadace Via 

 Fond T Mobile 

 ZOO Liberec 

 Botanické zahradě 

 5+2 

 Městu Hrádek nad Nisou 

 Kulturní centrum Vratislavice 

 Město Chrastava 

 Město Jablonec nad Nisou 

 Hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi 

 Primátorce města Liberce Mgr. Martině Rosenbergové 

 Náměstku primátorky Kamilu Janu Svobodovi 

 OHK Liberec 

 Aabyss s.r.o. 

 Jirkovi Princovi 

 A celé řadě dalších, kteří nám věří, podporují naše konání a bez nichž by naše činnost 

nebyla možná. 

 

http://www.sdruzenitulipan.cz/


Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, 460 01 Liberec 
IČO: 26672472 

tel.: 485 354 217, 774450160 – Chráněná dílna TULIPAN 

www.sdruzenitulipan.cz 
 

 
 

 

http://www.sdruzenitulipan.cz/


Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, 460 01 Liberec 
IČO: 26672472 

tel.: 485 354 217, 774450160 – Chráněná dílna TULIPAN 

www.sdruzenitulipan.cz 
 

 

 

http://www.sdruzenitulipan.cz/

