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Úvodní slovo 

 

 

Vážení přátelé Sdružení TULIPAN, z.s., 

 

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

2016. 

 

 
Děkuji Vám všem za Vaši přízeň, spolupráci a podporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zora Machartová 

Ředitelka Sdružení TULIPAN 
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I. Poslání a cíle  
 

Základními cíli spolku jsou: 

 

a) podpora samostatnosti, občanského začlenění a realizace volnočasových aktivit rozvíjejících 

osobnost lidí se zdravotním postižením, osob znevýhodněných na trhu práce, osob s nízkou 

úrovní kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let věku a osob pečující  o malé děti či o jiné 

závislé osoby 

b) podpora sebeobslužných dovedností, resp. pracovní rehabilitace a uplatnění osobnostního 

potenciálu lidí s handicapem, osob s nízkou úrovní kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let 

věku a osob pečující  o malé děti či o jiné závislé osoby 

c) zlepšování informační dostupnosti a poskytování bezplatného poradenství pro klienty, rodiče 

a příbuzné lidí s handicapem i pečující, resp. podporující subjekty a spolupráce s nimi, osob s 

nízkou úrovní kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let věku a osob pečující  o malé děti či 

o jiné závislé osoby 

d) rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi 

s postižením, osob s nízkou úrovní kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let věku a osob 

pečující  o malé děti či o jiné závislé osoby 

 

Další cíle spolku jsou: 

 

a) prosociální a prointegrační výcvikově-metodická činnost 

b) systematické vzdělávání všech zainteresovaných 

c) příprava nebo spolupořádání seminářů či konferencí 

d) popularizačně-osvětová činnost v dané oblasti 

e) vybudování a provoz mikrojeslí 

f) vybudování a provoz dětské skupiny 

g) zajištění hlídání dětí 

h) poskytování sociálních služeb 

ch) podporované bydlení 

i)  informační servis pro organizace neziskového sektoru a jejich partnerské subjekty 

j) organizační a finanční  zajištění obecně prospěšných aktivit 

k) nakladatelská a vydavatelská činnost 

l) nákup a prodej zboží a služeb za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli 

m) realizace projektů směřujících k plnění cílů spolku 

n) praktická spolupráce se subjekty na národní i mezinárodní spolupráci 

o) vybudování a provozování komunitního centra v souladu s principy aktivizace, participace, 

uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráce a sdílení zodpovědnosti osob se 

zdravotním znevýhodněním 

p) vybudování a provozování chráněného bydlení, tj. sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., 

v platném znění 

 

 

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

retardací a osoby s kombinovaným znevýhodněním. V 70% jsou našimi zaměstnanci lidé se 

získaným zdravotním postižením. 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 20 do 61 let), různého stupně 

vzdělání, s různým druhem zdravotního znevýhodnění. K 31. 12. 2016 jsme měli 61 zdravotně 

znevýhodněných zaměstnanců. Za celý rok jsme ale zaměstnávali přes 70 osob se zdravotním 

postižením, jen někteří měli smlouvy na dobu určitou a některým se natolik zhoršil zdravotní 

stav, že pozbyli schopnosti vykonávat pracovní činnost. 

 
INV 1. stupeň ... 20 zaměstnanců 

INV 2. stupeň ... 18 zaměstnanců 

INV 3. stupeň ... 19 zaměstnanců 

OZZ 4 zaměstnaci  

 
V chráněných dílnách se zabýváme následujícími činnostmi:  

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

 tisk dokumentů  

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

 návrhy a výroba předmětů z keramiky   

 výroba bytových doplňků 

     šicí služby, včetně výroby módních doplňků, realizace vlastních návrhů, ale i šití    

    ochranných pomůcek 

 úklidové služby pro firmy a domácnosti 

 zahradnické práce vč. návrhů a realizace zahrad 

     stěhovací práce 

     ostraha objektů a služby recepce 

     kompletace 

 

 

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, sexuální osvěty, partnerského života, ale i v oblasti řešení náročných životních 

situací. V roce 2016 bylo podpořeno celkem 150 osob.  

 

V. Vzdělávací aktivity  
 

Tyto aktivity směřujeme jak dovnitř do organizace, s cílem rozvoje našich zaměstnanců, 

tak směrem navenek. Cílem vzdělávacích akcí pro veřejnost je zvyšovat její povědomí o 

problematice zdravotního postižení.  
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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, kurzů prodejních dovedností, zahradnické kurzy, kurz účetnictví, kurzy 

komunikačních dovedností, ale i výtvarných kurzů. Rovněž měli možnost navštěvovat kurzy 

cizích jazyků. Tyto aktivity byly podpořeny z fondů Statutárního města Liberec, ale i 

Libereckého kraje.   

 

 

b) Vzdělávání pro veřejnost 

 

 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 

reálném životě pak dochází k řadě nepříjemných situací, když se tyto dvě skupiny setkají.  

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 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. Tato aktivita byla rovněž podpořena ze strany 

SML a LK.  

 

 

VI. Realizované projekty 
 

a) Projekt Chceme se uplatnit CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001181 

V loňském roce se nám podařilo získat finanční prostředky ze zdrojů EU na tento projekt. Ten 

je zacílen na posílení integrace zdravotně znevýhodněných osob s poruchami duševního zdraví 

do společnosti a na trh práce. Obsah projektu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s prací 

s cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob. 

Do projektu budou zahrnuty zejména osoby s duševním onemocněním, případně s 

kombinovanými diagnózami (duševní onemocnění a tělesné postižení apod.). 

 

Co je připraveno pro účastníky projektu: 

- Individuální konzultace: Individuální řešení potřeb každého účastníka, tj. v návaznosti na 

přípravu na trh práce, vzdělávání, řešení sociálních, psychologických, osobních aj. 

záležitostí s možností využití sociálního pracovníka a psychologa. 

- Odborné kurzy: PC kurzy s možnost získání ECDL certifikátu pro vybrané účastníky, kurz 

funkční gramotnosti, kurz pro získání profesních dovedností, kurz právní a finanční 

gramotnosti, kurz stylistiky. 

-  Nácviky pracovních dovedností: Např. šití a vyšívání, úklid, zahradník, administrativní 

pracovník, keramika, práce s papírem, prodejní dovednosti, žehlení, kompletace, obrábění 

aj. 

- Pracovně terapeutická činnost: Skupinová podpora, např. dramaterapie, arteterapie 

(výtvarné aktivity), vaření, muzikoterapie, hippoterapie (metoda využívající jako pomůcku 

speciálně připraveného koně), canisterapie (metoda využívající speciálně cvičené psy) aj. 
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- Tréninková pracovní místa: Určena jsou pro účastníky projektu, kteří úspěšně zvládnou 

předcházející aktivity projektu a budou mít předpoklady ke zvládnutí tréninkového 

pracovního místa. 

 

Projekt odstartoval v létě roku 2016 a bude ukončen v létě 2018. K 31.12.2016 bylo do projektu 

zahrnuto 12 účastníků. Díky tomuto projektu našli pracovní uplatnění 4 osoby se zdravotním 

postižením ve druhém a třetím stupni invalidity, kteří dlouhodobě hledali uplatnění na trhu 

práce.  

 

 
b)  S rozvojem keramické dílny k uplatnění zdravotně znevýhodněných 

Statutární město Liberec finančně podpořilo z Fondu zdraví a prevence naši keramickou dílnu. 

Finanční prostředky byli použity na nákup vybavení pro keramickou dílnu a vzdělání 

zaměstnanců se ZP s cílem rozšířit jejich dovednosti. 

 

c) Sami sobě 

Součástí tohoto projektu byla podpora aktivit směřujících ke zlepšení stavu osob s duševním 

chronickým onemocněním a zvyšování kvality života obyvatel LK. V rámci tohoto projektu 

byly vzdělány 2 zaměstnankyně v oblasti peer konzultanství.  Peer konzultanti jsou lidé, kteří 

sami mají nějakou chronickou duševní poruchu, ale jejich onemocnění je již zastabilizováno. 

Sami tyto osoby pak vyhledávají v terénu další duševně nemocné, kdy jim nabízí 

kvalifikovanou pomoc na základě vlastní zkušenosti s danou nemocí. Tato myšlenka vychází 

z paradigmatu, že člověk, který sám žije s duševní nemocí se dokáže lépe vcítit do potřeb další 

osoby, která je nemocná a sama si neuvědomuje, že se jedná o diagnózu. Více informací můžete 

naleznout na 

http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/Manual_ZPK_web.pdf. 

Rovněž jsme díky této finanční podpoře Libereckého kraje byli schopni v organizaci začít 

pracovat s týmovými supervizemi.  

 

d) Výchova občanů, dětí a  mládeže v problematice duševního zdraví 
Projekt byl zaměřen na zlepšení zdravotního stavu osob s duševním onemocněním 

prostřednictvím realizace řady terapeutických činností. Součástí těchto aktivit byli terapie jako 

arte, muziko, či canis terapie. Rovněž se při realizaci tohoto projektu se myslelo na to, že 

důležitou součásti vyrovnaného duševního stavu je i kulturní vyžití. Proto jsme s OZP 

navštěvovali i různé kulturní akce, které přinesli balzám na duši, ale i rozměr vzdělávací. 

Rovněž jsme realizovali řadu pohybových aktivit. Tento projekt byl rovněž podpořen 

z rozpočtu LK: 

 
e) Podpora vzdělávání pracovníků Sdružení TULIPAN, Rok s TULIPANem 2016 a 

Zrcadlo 2016 

 

Tyto projekty byly popsány výše v sekci vzdělávání.  

 
 

VII. Volnočasové a kulturní aktivity  
 

Pořádáním těchto aktivit chceme docílit rozvoje sociálních dovedností u OZP, zlepšit kontakt 

se společenským prostředím, a podpořit zdravotně postižené při participaci na běžně 
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dostupných aktivitách.  V roce 2016  jsem uspořádali třetí  ročník soutěžní přehlídky 

TULIFEST 2016, další úspěšný ročník akce Týden s TULIPANem 2016.  Rovněž proběhl další 

seznamovací večírek pro ZP, ale i zdravé.  

  

a) TULIFEST 

 

Sdružení TULIPAN, z.s. pořádalo již 3. ročník soutěžní přehlídky začínajících hudebníků s 

handicapem inbez TULIFEST 2016. Do soutěže se mohli zapojit kapely či sólisté a to bez 

věkového a žánrového omezení. Akce se konala 18.6.2016 v libereckém klubu BEDNA ( 

naproti krajskému úřadu). Cílem bylo zviditelnit začínající hudebníky. 

Zapojilo se celkem devět účinkujících, z toho sedm kapel (KOSMIK, RAMBLING WOLVES, 

DÁMI?, BLUE, NIGHT, MAREKs MUSIC, WOTAZNÍK A LOOP STATION) a dva sóloví 

zpěváci (DANIELA ULRICHOVÁ a UŠI BAND JIMI NEHRIX – chlapec se zdravotním 

postižením). Klubem celé odpoledne až do večerních hodin zněla hudba různých žánrů, od 

folku, poprockpunku, autorských písniček až po triphop experimental. 

Účinkující hodnotila odborná porota nejen svými názory, ale i individuálními radami: 

Stanislava Šinkovská mezzosopranistka a stálý člen divadelního sboru opery F.X.Šaldy. 

Ladislav Kreiner – hudebník a majitel klubu Bedna Jakub Hruška alias DJ HRUSHA – známý 

liberecký DJ, který hraje na nejrůznějších akcích po ČR. Michael Daněk šéfredaktor 

zpravodajského portálu Liberecká Drbna Moderátorem celé akce byl Martin Kraus. 

Kromě občerstvení, které zahrnovalo i venkovní grilování, se diváci mohli těšit na doprovodný 

program. Vystupovali břišní tanečnice ze studia AISHA, vítěz prvního ročníku Zdeněk Buš a 

zajímavé informace jsme získali i od paní Aleny Borysewiczové z neziskové organizace CODA 

(slyšící potomci neslyšících rodičů). 

Návštěvníci se mohli také zúčastnit různých workshopů, jako malování na obličej, výroba 

svíček, malování na keramické polotovary, procvičit mozek při sestavování hlavolamů nebo 

mohli podpořit samotné Sdružení TULIPAN zakoupením jejich výrobků na prodejním stánku. 

Vyhlášení vítěze bylo pro všechny přítomné hodně napínavé. Vítěz soutěže získal vystoupení 

na letošním festivalu BENÁTSKÁ a nahrání singlu v profesionálním studiu Brainstorm u Jana 

Hladíka. Druhé a třetí místo bylo oceněno nahráním singlu, v již zmiňovaném studiu. První 

místo získala jablonecká kapela RAMBLING WOLVES ( rockcrossover), druhé místo obsadila 

začínají kapela ze Stráže pod Ralskem MAREKs MUSIC (folk pop) a ze třetího místa se mohla 

radovat liberecká kapela LOOP STATION (triphop experimental). 3. ročník TULIFESTu 

završilo večerní vystoupení bluesové kapely Prouklovi Kockeni. 

 

b) Týden s TULIPANEM 2016 

 

Týden s TULIPANEM letos oslavil 9. narozeniny ! 

 

Aktivita probíhala od 17.10. do 22.10.2016  v Liberci. Šlo o tradiční podzimní kulturně-

společenský festival okořeněný unikátním pokusem o světový rekord, začal v pondělí 17. října 

2016 v OC Forum školou focení a workshopy. Této aktivity se zúčastnilo 300 účastníků. 

Zlatým hřebem celého týdne se stal koncert populární kapely studentů a absolventů Jedličkova 

ústavu The Tap Tap v Galerii Lázně, která vystoupila v Liberci vůbec poprvé. Koncertu se 

zúčastnilo 540 účastníků. Letošní 9. ročník Týdnu s TULIPANEM pokračoval v loňském 

trendu představování mladých umělců a alternativní scény z Liberecka. Tím zároveň navázal 

na další oblíbenou akci TULIPANU - letní hudební TULIFEST. 

Primárním cílem Týdnu s TULIPANEM  byla aktivní a atraktivní forma integrace zdravotně 

postižených občanů. Ti jsou nejen nadšenými konzumenty připraveného programu, ale 

především jejími tvůrci. Ani jedna poloha se však neobejde bez účasti a pomoci „zdravé” 
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veřejnosti. Sekundárním cílem pak byla podpora chráněné dílny TULIPAN, kde je 

zaměstnáno 62 osob se zdravotním postižením. Výtěžek z akce byl využit ve prospěch dílny. 

Mezi nejatraktivnější body programu festivalu patřil pravidelný pokus o světový rekord.  A že 

už se několik zápisů do české Guinnessovy knihy rekordů TULIPANU podařilo! viz 

http://www.sdruzenitulipan.cz/tyden-s-tulipanem  Tento podzim jsme se stali účastníky dalšího 

rekordu, ve čtvrtek 20. října od 12 hodin byl na náměstí E.Beneše proveden pokus o co největší 

počet lidí připíjejících si najednou teplým nápojem. Vytvoření rekordu se zúčastnilo celkem 

145 osob. Pestrý program pokračoval celé čtvrteční odpoledne až do 20 hodin. Na scéně jsme 

viděli finalisty TULIFESTU, ukázku agility, fireshow a gastroshow a mnoho dalšího. 

Akce Týden s TULIPANEM 2016 se zúčastnilo celkem více než 985 účastníků. 

 

Týden s TULIPANEM se konal pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, jeho 

náměstkyně Lenky Kadlecové a náměstka primátora Liberce Ivana Langra. 

 

 
c) K sobě blíž  

A samozřejmě jsme uspořádali seznamovací večírek v rámci tohoto dlouhodobého projektu.  

 
VIII. Naše další úspěchy v roce 2016 

 Za největší úspěch loňského roku považujeme vybrání naší organizace do projektu 

Adventních koncertů, které pořádá Česká televize pravidelně každý rok v prosinci. 

Naše organizace soutěžila ze 104 dalšími o možnost získat výtěžek z těchto AK. 

Precizní tóny mistrovských houslí Václava Hudečka v důstojném prostředí 

Břevnovského kláštera zahájili 27. listopadu sérii Adventních koncertů České televise 

roku 2016. Veřejná sbírka podkreslená tím nejlepším od tvůrců a interpretů klasické 

i populární hudby pomohla za více než čtvrtstoletí stovce neziskových organizací 

mezi něž rozdělila téměř 170 milionů korun. V loňském roce se mezi ně zařadilo také 

liberecké Sdružení TULIPAN. Každou adventní neděli jsou v programu České 

televize rok co rok představovány různé organizace, které pomáhají. Pomáhají lidem 

a lidé pomáhají jim. Zdánlivě banální věta v sobě skrývá velkou sílu a empatii. Bez 

těchto organizací by například řada hendikepovaných osob nenašla smysl života. 

Totiž i práce a pocit potřebnosti pro okolí může být velmi silným důvodem, proč žít.  

O činnosti liberecké organizace se diváci ČT1 dozvěděli  v profilu, který byl  

odvysílán během 2. adventního koncertu z Pražské Lorety 4. prosince 2016. Tulipan 

představil známý zahraniční zpravodaj ČT v USA, nyní moderátor Událostí, Michal 

Kubal. Diváci se mohli  těšit mimo jiné z  unikátní zvonohry Radka Rejška nebo z 

naší přední operní pěvkyně,  mezzosopranistky Dagmar Peckové. Výtěžek z AK činil 

pro naši organizaci 2 052 010,80 Kč. Tyto finanční prostředky byly pozukázány na 

náš účet 28.3.2017.   

 Rozšíření pracovního týmu 

 Výbor dobré vůle nám dal 10 000,- Kč na ochranné pracovní pomůcky pro naše 

zaměstnance 

 Společnost Siemens s.r.o. nám v rámci Fondu pomoci věnovala 50 000,- Kč na nákup 

vybavení pro zahradnické práce a rozšíření těchto prací o stromolezecké práce. Rovněž 

jsme od této společnosti získali 40 ks kancelářských židlí.  

 Lesy ČR nám darovali 50 000,- Kč na náš provoz. 

 Nadace Charty 77 nám věnovala 10 000,- na Týden s TULIPANem 2016. 

 Dalším velkým úspěchem loňského roku byl vývoj speciálního obráběcího stroje. Tento 

stroj vyvíjel náš zaměstnanec ve spolupráci se strojním inženýrem. Tento stroj jsme 
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vyvíjeli na konkrétní zakázku pro spolupráci s automotive firmou. Tato spolupráce se 

v loňském roce úspěšně spustila a díky tomu jsme mohli zaměstnat jednu osobu se 

zdravotním postižením. Na vývoj tohoto stroje nám poskytl i částečně peníze Úřad práce 

v Liberci.  

 Nadace Život umělce podpořila TULIFEST 2016, stejně tak společnost SVS a.s. 

 Podařilo se nám rozšířit prostory 

 Rozšíření prodejních akcí a zvýšení úrovně vyráběných výrobků 

 Udrželi jsme si ochrannou známku produkt Jizerské hory 

 Uspořádali jsme další ročník veřejné sbírky „Slunce pro TULIPAN“ 

 Spustili jsme nové webové stránky www.tulifest.cz  

 Začali jsme nově vyrábět z ručního papíru kondolence 

 Navázali jsme spolupráci s www.givt.cz  

 Zahájili jsme spolupráci s Potravinovou bankou – prosím doplnit logo do partnerů 

http://www.sdruzenitulipan.cz/aktuality/aktuality-detail/r/potravinova-sbirka-

2016-zapojte-se-jako-dobrovolnici! 

 

IX. Sdružení TULIPAN v datech – v příloze 

 

Spotřeba materiálu 1 327 465,79 
Spotřeba energie 137 700,00 
Prodané zboží 132 153,99 
Opravy a udržování 70 297,92 
Cestovné 10 485,87 
Náklady na reprezentaci 10 866,09 
Ostatní služby 987 307,95 
Mzdové náklady 8 926 750,00 
Zákonné sociální pojištění 2 459 155,00 
Ostatní sociální pojištění 42 731,00 
Zákonné sociální náklady 6 300,00 
Daň silniční 4 800,00 
Ostatní daně a poplatky 5 810,00 
Dary 25 300,00 
Ostatní pokuty a penále 4 707,00 
Ostatní provozní náklady 74 626,14 
Odpisy hmotného majetku 2 000,00 
Úroky 10 100,47 
Ostatní finanční náklady 4 893,90 
Výdaje celkem 14 243 451,12 
 
Příjmy 
Tržby za vlastní výrobky 1.198.206,08 
Tržby z prodeje služeb 3.750.733,00 
Tržby za zboží 217.396,16 
Tržby z prodeje materiálu 7.061,98 
Ostatní provozní výnosy 15.247,60 
Úroky 85,97 
Ostatní finanční výnosy 9.046.102,10 
Celkem příjmy 14.234.832,89 
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Rozpis jednotlivých darů a dotací 

 
Dotace MPSV - dotace ze státního rozpočtu 
datum částka čerpáno 
3/15/2016 134133,48 
6/27/2016 200,00 
7/27/2016 1 758 600,00 
7/28/2016 15 380,00 
7/28/2016 30 000,00 
5.8.2016 28 000,00 
9.8.2016 49 000,00 
23.12. 47 285,00 
31.12.2016 892764,15 
CELKEM 1 928 265,00 1 027 097,63 

Dotace Liberecký kraj 
datum částka čerpáno 
3/16/2016 36 000,00 36 000,00 
3/31/2016 8 500,00 8 500,00 
8/3/2016 20 000,00 20 000,00 
12/15/2016 3 787,31 3 787,31 
12/31/2016 30 000,00 
12/31/2016 20 000,00 
12/31/2016 30 689,00 
CELKEM 68 287,31 148 976,31 

Dotace z úřadu práce 
datum částka čerpáno 
1.-2.Q 2016 1 843 085,00 1 754 468,00 
3.Q 2016 1 954 542,00 1 957 136,00 
4.Q 2016 1 749 814,00 1 835 837,00 
CELKEM 5 547 441,00 5 547 441,00 

Granty statutární město 
datum částka čerpáno 
12/31/2016 50 500,00 
CELKEM 50 500,00 

OSTATNÍ FONDY - DARY 
datum částka čerpáno název 
5/25/2016 2 500,00 2 500,00 Nadace Umění pro Zdraví 
6/14/2016 15 000,00 15 000,00 Severočeská vodárenská 
8/30/2016 50 000,00 50 000,00 Lesy ČR 
9/30/2016 50 000,00 50 000,00 Siemens 
12/4/2016 22 500,00 22 500,00 dar Mayer 
12/5/2016 154 840,00 154 840,00 nadace Agrofert 
12/8/2016 50 000,00 50 000,00 Nadace Euronisa 
12/31/2016 4 500,00 4 500,00 Siemens 
12/31/2016 51 047,50 51 047,50 Potravinová banka 
12/31/2016 161 760,09 čerpáno z roku 2015 
CELKEM 400 387,50 562 147,59 

OSTATNÍ FONDY - SBÍRKY 
datum částka čerpáno název 
12/5/2016 300,00 0,00 Advent.koncert Klement 
12/6/2016 1 000,00 0,00 Advent.koncert Hrouzková 

http://www.sdruzenitulipan.cz/


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

tel.: 485 354 317, 774450160 – Chráněná dílna TULIPAN 

www.sdruzenitulipan.cz 
 
12/7/2016 2 000,00 0,00Advent.koncert Voborníková 
12/31/2016 45 776,00 0,00 sbírka 2016 
12/31/2016 0,00 18 173,20 využití sbírkového účtu 
CELKEM 49 076,00 18 173,20 

Ostatní fondy - dotace na HIM 
datum částka čerpáno název 
31.12.2016 60 000,00 0,00 Dotace Tristone 
CELKEM 60 000,00 0,00 

 

 

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  

 Technická univerzita v Liberci  

 HZS LK 

 SVS 

 ZOO Liberec  

 Statutární město Liberec  

 Nadace EURONISA  

 Liberecký kraj   

 DPMLJ 

 OHK Liberec 

 IQ landia  a Centrum Babylon 

 CELTIMA s.r.o.  

 Tip Sport Aréna  

 Siemens s.r.o. 

 RCL  

Český rozhlas Sever  

Liberecký deník 

Dětské televizi 

 

Freedlatnsko eu 

 TV RTM  

 Česká televize  

 Catering KNL  

 Kerava Automotive 
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 OC Forum  

 Výbor dobré vůle 

 Nadace Charty 77 

 5.Q 

 Pivovar Svijany  

 Pivovar Vratislavice 

 Nika Chrastava  

 Město Chrastava 

 A Styl 

 Maso a uzeniny Klouček 

 Maso a uzeniny Beyer 

 Petr Bíma 

 Janě Švecové 

 Rodina Bušova 

 Tyfloservis Liberec 

 Unie neslyšících Liberec 

 PR ESN 

 Studenti Technické univerzity 

 Bulířovi 

 Rea Models 

 Nadace Život umělce 

 Nadace umění pro zdraví 

 Lesy ČR 

 MÚ Vratislavice 

 Městu Hrádek nad Nisou 

 Kulturní centrum Vratislavice 

 Město Jablonec nad Nisou 

 Hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi 

 Náměstkyni hejtmana Mgr. Lence Kadlecové, Mgr. Haně Meierové 

 Ing. Ivaně Kelemenové 

 Studio Brainstorm Jana Hladíka 

 Ing. Jiřímu Mayerovi 

 Náměstku primátora PhDr. Ivanovi Langrovi a Mgr. Janu Korytáři 

 Jirkovi Princovi 

 Pe.Le.si 

 Traficon group 

 MZ Liberec a Bohuslavu Lelkovy 

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

nebyla možná. 
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