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Dobrovolnický program Sdružení TULIPAN 
 

Sdružení TULIPAN, z. s. 
 

Sdružení TULIPAN, z. s. (dále jen spolek, nebo Sdružení TULIPAN) provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává 
osoby se zdravotním znevýhodněním a duševním onemocněním. V rámci poradenských služeb pomáháme 
nejenom osobám se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou našimi zaměstnanci, ale zároveň všem, kteří 
potřebují získat informace k řešení jejich problémů.  

Realizujeme i celou řadu kulturních, volnočasových a vzdělávacích akcí, jejichž cílemje inkluze mezi zdravou 
a handicapovanou populací. 

V Chráněné dílně TULIPAN zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, kteří by neměli šanci uplatnit se na 
běžném pracovním trhu s ohledem na rozsah a stupeň jejich handicapu. V současné době je zde zaměstnáno 
více jak 60 osob se zdravotním postižením. 

Sdružení TULIPAN  podporuje větší uplatnitelnost všech znevýhodněných osob na trhu práce a tím se již léta 
snaží stabilizovat situaci naší cílové skupiny, kterou jsou právě lidé se zdravotním znevýhodněním.  

Základním posláním sdružení je: 

 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; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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. 

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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 vybudování a provoz mikrojeslí; 

 vybudování a provoz dětské skupiny; 

 zajištění hlídání dětí; 

 poskytování sociálních služeb; 

 podporované bydlení; 

 informační servis pro organizace neziskového sektoru; 

 organizační a finanční  zajištění obecně prospěšných aktivit; 

 nakladatelská a vydavatelská činnost; 

 nákup a prodej zboží a služeb za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli; 

 realizace projektů směřujících k plnění cílů spolku; 

 praktická spolupráce se subjekty na národní i mezinárodní spolupráci. 

 

Dobrovolnický program Sdružení TULIPAN 
 

Dobrovolnický program je v rámci Sdružení TULIPAN zatím na začátku svého vzniku. S cílovou skupinou, lidí 

s duševním onemocněním, máme jako Sdružení TULIPAN zkušenost už od roku 2004. Díky tomu jsme za svou 

praxi identifikovali již řadu problémů, se kterými se naši klienti velmi často setkávají. Jedním z nich je právě 

absence příznivého a vstřícného prostoru, kde by se sami klienti mohli angažovat a byli při tom v kontaktu 

s jinými lidmi, než jsou například další zaměstnanci Sdružení TULIPAN.  

Dobrovolnictví v rámci naší organizace by mohli přispět ke zlepšení stavu a situace našich klientů, jak sociální, 

tak ale i zdravotní. Jelikož řada našich klientů trpí sociální izolací, která může mít vliv i na špatný zdravotní 

stav našich klientů.  Pomoc dobrovolníků spatřujeme jako nenahraditelnou pro osoby se zdravotním 

znevýhodněním např. při volnočasových aktivitách, ale také při zajištění chodu Sdružení TULIPAN. 

Dobrovolníci v rámci Sdružení TULIPAN působí jako asistenti našich klientů, kteří jsou jim k dispozici, při 

různých akcích, nebo v rámci běžné činnosti sdružení TULIPAN. Při práci dobrovolníků dochází nenásilným 

způsobem k integraci osob se zdravotním postižením a zdravou populací.  

Dobrovolníci mohou např. v rámci naší činnosti pomáhat v dílnách, které jako Sdružení TULIPAN 

provozujeme. Jde například o keramickou dílnu, dílnu ve, které se vyrábí výrobky z ručního papíru, šicí dílnu 

atd. Dobrovolníci mohou disponovat schopnostmi a nápady, které budou jak pro Sdružení TULIPAN, ale i pro 

klienty a zaměstnance přínosem.  

V rámci Sdružení TULIPAN je zřízeno Komunitní centrum TULIPAN, kde prostor pro dobrovolníky je velmi 

široký, protože jednou ze základních myšlenek komunitního centra je propojovat zdravou a hendikepovanou 

populaci a přispívat tak k inkluzi. V rámci Komunitního centra TULIPAN se mohou realizovat různé kroužky, 

wokrshopy, besedy, terapie a jiné akce. Při těchto akcích je účast dobrovolníků velmi přínosná.  

Typickým dobrovolníkem je člověk mezi 16 – 70 lety, který má chuť se angažovat v rámci Sdružení TULIPAN. 

Dobrovolníkem by měl být člověk, který má zájem obětovat svůj čas a energii právě pro Sdružení TULIPAN  

a jeho klienty a zaměstnance. Vzdělání dobrovolníka, pro nás není důležité. Mnohem důležitější jsou pro nás 
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tzv. měkké kompetence dobrovolníka, vstřícnost, empatie, trpělivost, angažovanost, kreativnost, dobré 

komunikační schopnosti. Dobrovolník, který vykonává dobrovolnou službu v naší organizaci, nemusí být 

členem Sdružení TULIPAN.  

Dobrovolníci mohou v rámci Sdružení TULIPAN působit krátkodobě, kdy mohou pomáhat při různých akcích, 

které Sdružení TULIPAN pořádá, nebo v rámci praxe, či stáže. Dlouhodobá dobrovolnická činnost  

a spolupráce je pro nás jako pro organizaci velmi pozitivním ukazatelem toho, že činnosti, které vykonáváme, 

děláme dobře, pokud je zájem ze strany veřejnosti se na nich podílet.  

 

 

Kdo je dobrovolník? 

 

Dobrovolnictví je činnost, kterou člověk vykonává na základě svobodné volby ve prospěch druhých 

a nenárokuje si za to odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností, jeho činnost je časově 

i obsahově vymezena. Nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, 

získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. 

Dobrovolník 

 Předává své zkušenosti a využívá své schopnosti v pomoci druhým 

 Má potřebu být užitečný. 

 Chce napomáhat změnit věci, se kterými není spokojen 

 Vyplňuje smysluplně prázdný čas druhých 

 Poznává nové lidi, zapojuje se do společnosti 

Do dobrovolnického programu se může přihlásit každý, kdo je starší 16-ti let a kdo má vážný zájem o 

dobrovolnickou práci ve Sdružení TULIPAN.  

 

Dobrovolníci TULIPANU docházejí a podílí se na chodu Sdružení TULIPAN a na jeho aktivitách. Jejich posláním 

je přinášet do naší organizace jinou formu lidského kontaktu a zpříjemnit tak čas pro naše klienty.  

 

Dobrovolníci vypomáhají při chodu Sdružení TULIPAN, nebo se jako dobrovolní lektoři podílejí na programu 

a aktivitách Sdružení TULIPAN a v neposlední řadě spolupracují při jednorázových i pravidelných 

společenských a kulturních akcích. 

 

 

Jak se stát dobrovolníkem? 

 

1. fáze - zájemce kontaktuje koordinátorku dobrovolníků.  

2. fáze - zájemce absolvuje vstupní rozhovor. 

3. fáze - zájemce absolvuje školení, kdy je mu představeno Sdružení TULIPAN, jeho činnosti, prostory. 
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4. fáze - zájemce po dohodě s koordinátorkou dobrovolníků podepíše smlouvu o dobrovolnické 

činnosti,  

 

Kodex dobrovolníka a prohlášení o mlčenlivosti (podpisu smlouvy předchází doložení výpisu z trestního 

rejstříku). 

 

 

Co dobrovolníkům nabízíme? 

 

 úvodní seznámení se Sdružením TULIPAN 

 proškolení a podporu  

 zázemí profesionální neziskové organizace  

 možnost realizovat své nápady v rámci aktivit ve Sdružení TULIPAN 

 

 

Jak nám můžete pomoci 
 

 individuální pomoc klientům  

 asistence klientům  

 organizování volnočasových aktivit, diskusních skupin, společenských a kulturních aktivit v rámci 

Komunitního centra TULIPAN 

 

Zapojení se do chodu organizace 
 
 vyhledávání důležitých informací 

 technická podpora kanceláře 

 pomoc při realizaci prezentačních a jiných akcích 

 nabídka odborných znalostí 

 pomoc s fundraisingem a získáváním sponzorů 

 

Proč se stát dobrovolníkem? 
 
Sdružení TULIPAN nabízí zájemcům o dobrovolnickou činnost velký prostor k seberealizaci  
a kreativitě. Dobrovolníci mohou získat cenné životní zkušenosti i odborné znalosti, praxi v neziskovém 
sektoru, obohacení po stránce lidské i profesní, a v neposlední řadě i dobrý pocit z prospěšné práce. 
 
Každý dobrovolník je v pravidelném kontaktu s koordinátorem dobrovolníků, který mu poskytuje podporu  
a vedení při jeho činnosti, a s kterým může řešit aktuální problémy.  
 

Co je cílem programu? 
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 Pomoci lidem s mentálním postižením získat neformální podporu v jejich úsilí žít způsobem života, 

jakým mohou žít ostatní lidé jejich věku bez postižení. 

 Uspořit finanční prostředky určené na provoz naší nebo spolupracující organizace. 

 Zprostředkovat cenné životní zkušenosti zájemcům o dobrovolnictví – dobrovolníci získají potřebné 

znalosti a dovednosti pro budoucí zaměstnání v sociální oblasti (v naší nebo i jiné organizaci), 

osobní rozvoj a přístup k  lidem se znevýhodněním ve společnosti, který mohou uplatnit ve své 

současné nebo budoucí profesi i životě. 

 

 

 

 

Chcete-li se dozvědět více – kontaktujte pro více informací koordinátorku dobrovolníků. 

 

Koordinátorka dobrovolníků – kontaktní osoba 

Mgr. Petra Čuprová 
Tel: 774 450 182 

Email: cuprova@sdruzenitulilpan.cz 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@sdruzenitulipan.cz
http://www.sdruzenitulipan.cz/
http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=137/2006%20Sb.h101&effect=26.5.2010

