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Popis činnosti

Závěr, Poděkování

Úvod
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Vážení přátelé Sdružení TULIPAN!
Přinášíme Vám další ohlédnutí za činností našeho

i účastníků akce. Podzimní náladu libereckého

spolku, tentokrát za rok 2015. Máme za sebou

obyvatelstva jsme pozvedli opět – již po osmé –

náročný a také mimořádně úspěšný rok.

naším celotýdenním Týdnem s Tulipanem, kde

Díky úspěšnému projektu „Zaměstnání není
samozřejmost“, (CZ.1.04/3.3.05/D6.00150), finan-

jsme se zapsali do Guinnessovy knihy rekordů
o největší počet lidí s duší na náměstí.

covaného ze zdrojů ESF, jsme získali nejen spous-

Těší nás Váš zájem o naše výrobky, snažíme se

tu zkušeností, ale i nové členy našeho týmu.

neustále vynalézat a zlepšovat naši nabídku

Našim zaměstnancům se pomohlo absolvovat spoustu vzdělávacích kurzů, a že za
nepretržitého provozu chráněné dílny to nebylo
vždy jednoduché.
Zorganizovali jsme další společenské akce,
o kterých se více dozvíte na následujících
stránkách. Na úvod zmíním letošní ročník úspěšně

i v netradičních oblastech. Vážíme si také
Vaší důvěry, o čemž svědčí i ocenění “Vstřícný
zaměstnavatel roku 2015”.
Na závěr se sice budu opakovat tak jako každý
rok, ale myslím si že právem, protože poděkování
všem lidem dobré vůle není nikdy dost. Děkuji
tedy Vám všem, kteří nám jakkoli pomáháte.

zahájeného hudebního festivalu amatérských
interpretů TULIFEST, který nesl pořadové číslo

Přeji Vám hezké čtení!

2. Moc nás těší stoupající zájem o tuto zajímavou událost nejen z hlediska soutěžících, ale
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Mgr. Zora Machartová
Ředitelka Sdružení TULIPAN

poslání
a cíle
popis cinnosti
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Poslání a cíle
a) Podpora samostatnosti, občanského začlenění

c) Zlepšování informační dostupnosti a posky-

a realizace volnočasových aktivit rozvíjejících

tování bezplatného poradenství pro klienty,

osobnost lidí se zdravotním postižením, osob

rodiče a příbuzné lidí s handicapem

znevýhodněných na trhu práce, osob s nízkou

i pečující, resp. podporující subjekty a spolu

úrovní kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let

práce s nimi, osob s nízkou úrovní kvalifi-

věku a osob pečující o malé děti či o jiné závislé

kace, osob 50+, osob mladších 25 let věku

osoby.

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

b) Podpora sebeobslužných dovedností, resp.

d) rozšiřování alternativ tvořivého trávení vol-

pracovní rehabilitace a uplatnění osobnost-

ného času či podmínek pro seberealizaci pro

ního potenciálu lidí s handicapem, osob

lidi s postižením, osob s nízkou úrovní kvali-

s nízkou úrovní kvalifikace, osob 50+, osob

fikace, osob 50+, osob mladších 25 let věku

mladších 25 let věku a osob pečující o malé

a osob pečující o malé děti či o jiné závislé

děti či o jiné závislé osoby.

osoby.

Další cíle spolku jsou:
a) prosociální a prointegrační výcvikově-metodická
činnost,
b) systematické vzdělávání všech zainteresovaných,
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d) popularizačně-osvětová činnost v dané oblasti,
e) vybudování a provoz mikrojeslí,
f ) vybudování a provoz dětské skupiny,

c) příprava nebo spolupořádání seminářů či konferencí, 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,

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.

k) nakladatelská a vydavatelská činnost,

Popis činnosti
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Sdružení TULIPAN vzniklo v roce 2004. Hlavní

realizuje řadu vzdělávacích a kulturních aktivit.

činností organizace je provozování chráněné

Je nositelem projektu seznamky pro zdravotně

dílny. Sdružení nabízí i poradenské služby,

postižené.

chránená
dílna
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Popis chráněné dílny
Zaměstnanci chráněné dílny jsou lidé zejména

uplatnění minimálně pokrývají poptávku této

s duševním onemocněním, lehkou mentální retar-

skupiny. Z tohoto důvodu je důležité a v dnešní

dací a osoby s kombinovaným znevýhodněním.

době i čím dál finančně náročnější udržet stávající

V 70% jsou našimi zaměstnanci lidé se získaným

pracovní pozice pro naši cílovou skupinu.

zdravotním postižením. Lidé se zdravotním

V Chráněné dílně TULIPAN pracují lidé různého

postižením tvoří poměrně velkou část popu-

věku (od 22 do 60 let), různého stupně vzdělání,

lace, která je ohrožena sociálním vyloučením,

s různým druhem zdravotního znevýhodnění.

patří většinou k těm, kteří jsou nezaměstnaní

K 31. 12. 2015 jsme měli 62 zdravotně

dlouhodobě – pracovní místa vhodná pro jejich

znevýhodněných zaměstnanců.

2015
Počet zaměstnanců ZTP
2014

2013

49

10

50

51

52

53

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

zdobení keramiky

výroba keramiky

11

výroba rucního papíru

Chráněné zaměstnávání vychází z těchto zásad:
• Individuální přístup ke každému zaměstnanci.

zdravotnický mi službami, soudy, institucemi

• Respekt k jeho schopnostem, znalostem

apod.).

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,

• 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.),
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• 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,

• návrhy a výroba předmětů z keramiky,

• pomocné stěhovací práce,

• prodej vlastních výrobků,

• ostraha objektů a služby recepce,

• výroba bytových doplňků,

• kompletace (např. reklamních předmětů).

• práce s textilem,

vazba dokumentu

úklidové sluzby

rucní výroba
bytových doplnku

návrhy
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a sití módních
doplnku

Poradenství
Vzdelávací
aktivity
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Poradenství
Cílem naší služby je poskytnout nejenom osobám

práva, poradenství v oblasti zaměstnávání, sexuální

s postižením a jejich pečujícím rodinám odborné

osvěty. V roce 2015 bylo podpořeno celkem 120

poradenství v oblasti občanského a rodinného

osob.

Vzdělávací aktivity
Tyto aktivity směřujeme jak dovnitř do organizace,

zvyšovat její povědomí o problematice zdravot-

s cílem rozvoje našich zaměstnanců, tak směrem

ního postižení.

navenek. Cílem vzdělávacích akcí pro veřejnost je

a) Vzdělávání zaměstnanců
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V loňském roce jsme realizovali několik

Tyto aktivity byly podpořeny ze strany SML

vzdělávacích aktivit pro naše zaměstnance. Naši

v podobě podpory projektů „Vzdělávejme

zaměstnanci se mohli zúčastnit např. následujících

se k úspěchu II“ a „Kdo šetří, má za tři“, Uč se

kurzů: finanční gramotnosti, PC, keramické kurzy,

dívko moudrou býti 3“, Libereckého kraje,

kurzů prodejních dovedností, zahradnické kurzy,

prostřednictvím ESF a rovněž vlastními prostředky

kurz účetnictví, kurzy komunikačních dovedností,

organizace. Rovněž všichni vedoucí pracovníci

ale i výtvarných kurzů.

prošli kurzem Pracovníka v sociálních službách.

Kurz PC gramotnosti
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Kurz keramiky

b) Vzdělávání veřejnosti
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Sdružení TULIPAN dlouhodobě realizuje projekt

prožitek dané situace. Jedinec se pak dokáže

Zrcadlo. Projekt vzešel z potřeby zlepšení komuni-

v problematice lépe orientovat, dokáže na problém

kace mezi zdravou populací (dětmi, mladistvými

či situaci nahlédnout i z jiného, prožitého, pohledu.

i dospělými) a zdravotně postiženou populací.

Jedinec se pak lépe vcítí do situace druhého, který

Dalším výchozím bodem pro projekt „Zrcadlo“ je

se s daným problém potýká a jelikož si sám situaci

i nízká informovanost zdravé populace o zásadách

prožil, dokáže racionálně nahlédnout na to, jak

komunikace s hendikepovanými osobami. V reál-

daný problém řešit. Na těchto základech je vys-

ném životě pak dochází k řadě nepříjemných

taven i tento projekt.

situací, když se tyto dvě skupiny setkají.

Jedná se o systém prožitkových kurzů, v jejichž

V projektu jsme vyšli z empiricky zjištěných

rámci měli zdravé děti a mládež, ale i dospělí,

skutečností a to takových, že pro upevnění, osvo-

možnost vyzkoušet, jaké je to je být v „kůži“ ZP. Tato

jení a pochopení hloubky problému, je nejlepší

aktivita byla rovněž podpořena ze strany SML a LK.

b) Projekt Zaměstnání není samozřejmost
CZ.1.04/3.3.05/D6.00150

„PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ
NEMÁ BÝT NIČÍ VÝSADOU,
ALE SAMOZŘEJMOSTÍ
PRO KAŽDÉHO“

Jednou z největších bolestí současné společnosti

Účastníci projektu, kterých bylo na začátku 30,

je a bohužel bude nezaměstnanost. Týká se ne-

měli možnost se, v jeho první polovině, odborně

jen všech věkových skupin a osob zdravých, ale

a profesně vzdělávat, v jeho druhé polovině bylo

také těch, které musí překonávat i bariéry týkající

20 z nich zaměstnáno na částečné pracovní

se právě zdravotního stavu. Této skupině lidí byl

úvazky, a to jak na chráněném trhu práce, tak i na

s finanční podporou EU věnován projekt Sdružení

standartním. Někteří účastníci projektu museli,

TULIPAN „Zaměstnání není samozřejmost“.

se zdravotních důvodů, svou účast na projektu

Hlavní cíl projektu souvisel se základním pos-

v průběhu ukončit. Po celou dobu trvání projektu

láním mnoholeté činnosti Sdružení TULIPAN na

měl každý k dispozici individuální a komplexní

území Libereckého kraje a tím je posílení pra-

poradenství, podporu celého projektového týmu.

covní integrace zdravotně znevýhodněných osob,

Projekt byl realizován od 1.11.2014 a ukončen

odstraňování bariér znesnadňujících jejich vstup

31.10.2015.

a udržení se na trhu práce.

Pozitivním dopadem celého projektu je, že 8 účastníků je i nadále zaměstnáno i po
ukončení projektu.
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projekt zamestnání není samozrejmost
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Sociálne aktivizacní sluzby, volnocasové a kulturní
aktivity
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Pořádáním těchto aktivit chceme docílit
rozvoje sociálních dovedností u OZP, zlepšit
kontakt se společenským prostředím
a podpořit zdravotně postižené při participaci na běžně dostupných aktivitách. V roce
2015 jsme uspořádali druhý ročník soutěžní

přehlídky TULIFEST 2015, další úspěšný
ročník akce Týden s TULIPANem 2015, či
úspěšně zrealizovali projekt Zaměstnání není
samozřejmost, který byl podpořen z ESF.
Rovněž proběhli další seznamovací večírky
pro ZP, ale i zdravé spoluobčany.

Festival TULIFEST – již po druhé
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Občanské Sdružení TULIPAN pořádalo 2. ročník

Účinkující hodnotila odborná porota nejen svými

soutěžní přehlídky začínajících hudebníků s handi-

názory, ale i individuálními radami: zpěvačka Eki

capem i bez. Do soutěže se mohli zapojit kapely

Sluková, producent ze skupiny ATMO music Ondřej

či sólisté a to bez věkového a žánrového omezení.

Turták a kapelník Big O Bandu Marek Ottl. Do hod-

Akce se konala 23. 5. v novém Zebra Klubu v Liberci

nocení se zapojil také moderátor celé akce, zpěvák

a cílem bylo zviditelnit začínající hudebníky.

skupiny ATMO music Jakub Děkan.

Zapojilo se celkem jedenáct účinkujících, z toho

Kromě občerstvení, které zahrnovalo i venkovní

osm kapel a tři sólový zpěváci. Klubem celé od-

grilování a točení piva se diváci mohli těšit na

poledne až do večerních hodin zněla hudba

doprovodný program. Vystupovali BadAss Twerk

různých žánrů, od maniodepresivního folku nebo

Liberec, Pole Dance Polechicas, kouzelník Štěpán

Loop/Folku, hard-rocku, až po indie-soul.

Šmíd, taneční skupina Tyk Tak Liberec a vítěz 1.

23. 5. 2015 15 – 20 h
Zebra Klub Liberec (U Nisy 713/8)

II. ročník přehlídky začínajících
hudebníků s handicapem i bez.

Zúčastnit se mohou sólisté i kapely všech
žánrů a všech věkových kategorií.
Porota:
• Eki Sluková (zpěvačka)
• Marek Ottl (kapelník Big O Bandu)
• Ondřej Turták (producent
ze skupiny ATMO music)
Celou akci bude moderovat zpěvák ze
skupiny ATMO music Jakub Děkan.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
• WORKSHOPY (Výroba přáníček
či záložek z ručního papíru, malování na obličej, výroba šperků či
ozdob do vlasů)

• ORIFLAME (Líčení Jana Labíková

ročníku Zdeněk Buš. Návštěvníci se mohli také

mohli také v průběhu dne hlasovat pro Cenu

zúčastnit různých workshopů, jako malování na

publika. První místo získala americko-britsko-česká

obličej, líčení od Oriflame, nebo mohli podpořit

kapela Panda Diplomacy svým podmanivým indie-

občanské Sdružení TULIPAN zakoupením jejich

soulem, druhým místem porota potěšila nakonec

výrobků na prodejním stánku.

dvě kapely: folkovou Nauticu a hard-rock punko-

a Helena Pokorná)

• MAKY OPLTOVÁ

vou formaci Wotazník. Cenu publika získala svým

Vyhlášení vítěze bylo pro všechny přítomné

(Taneční skupina)

• ŠTĚPÁN ŠMÍD (Kouzelník)
• ZDENĚK BUŠ (Vítěz 1. ročníku)
• BadAss – TWERK LIBEREC

krásným hlasem Natty Bitkovská. 2. ročník

hodně napínavé. Vítěz soutěže získal vystoupení

TULIFESTu završilo večerní vystoupení kapel

na letošním festivalu BENÁTSKÁ!, druhé místo

(Deny Klesová)

• POLECHICAS POLE DANCE
(Lucie Literová)

Cosmic a Farewell.

poskytlo nahrávání singlu v profesionálním studiu
Brainstorm u Jana Hladíka. Všichni návštěvníci

V PROFESIONÁLNÍM
STUDIU A VYSTOUPENÍ
NA FESTIVALU

BENÁTSKÁ

Partneři

Partneři

Tulifest

CENA
CENA
Natočení singlu
v profesionálním studiu
Brainstorm

Účinkování na festivalu Benátská!

V

AL

Natočení singlu
v profesionálním studiu
Brainstorm
Účinkování na kulturní akci
Týden s TULIPANEM

V

AL

Účinkování na kulturní akci
Týden s TULIPANEM
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panda diplomacy

Týden s TULIPANEM 2015
KULTURA PO
„TULIPANOVSKU“,
ANEB JAK SE DÁ
POKOŘIT REKORD !

Charitativní týden byl zahájen vernisáží obrazů

vládla veselá nálada. Do budoucna se má tento

Petra Šrámka v novém libereckém klubu zvaném

projekt výrazně proměnit a nabrat tak novou po-

Bedna. Umělec, jenž má postiženy všechny čtyři

dobu.

končetiny, předvedl, jak dokáže komunikovat
s okolím prostřednictvím svých obrazů s originální
tématikou. Jeho obrazy jsou známé nejen v ČR, ale
i v zahraničí.

úspěšnější. Centrum bylo doslova přeplněné diváky a místními zvědavými nakupujícími.
TULIPAN zde prezentoval kolekci nových tašek

V úvodu této vernisáže měli návštěvníci možnost

a kabelek, které předváděly modelky. Své neotřelé

zhlédnout film o nakladatelství UMÚN s.r.o., které

a s dobou jdoucí modely zde ukázalI mladí návrháři

zajišťuje výstavy obrazů umělců, jako je pan

a návrhářky z řad studentů. Na akci se podílela

Šrámek. Nejen konečný výsledek, ale i samotný

zejména Střední průmyslová škola textilní v Liberci,

proces tvoření obrazů se stalo strhujícím zážitkem

Střední škola v Kateřinkách, textilní fakulta TUL

pro všechny zúčastněné. Neméně zajímavý byl

a agentura REA MODELS. Celou akci moderoval

i doprovodný program večera, a to hudební projekt

Martin Kraus.

Loop Station.
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Středeční módní přehlídka v OC Foru byla

Zvědavost lidí, zda se TULIPAN opět zapíše do

V úterý se konal, rovněž v klubu Bedna, Sezna-

Guinnessovy knihy rekordů, vylákala přes deštivé

movací večírek, na který mohl přijít kdokoli z řad

počasí i ty nejlenivější. Letos šlo o o co největší

nezadaných. Akce sice nenaplnila očekávání,

počet lidí s „duší“. Ano, jde o symboliku a každý

zájemců o seznámení bylo pomálu, nicméně i tak

zúčastněný mohl toto téma pojmout individuálně.

petr srámek

loop station

seznamovací vecírek
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TÝDEN

s TULIPANEM
12.  16. 10. 2015

MÓDNÍ

zapsal do známé knihy rekordů.

kapelu PANDA DIPLOMACY, DVACET DEKA DUŠE,

/nám. Dr. E. Beneše/ ČT
15.10.
11.00

bubeníky z ARIES nebo RACHOT BAND. Rekord byl

o co největší počet lidí s duší na náměstí
Přijďte nám pomoci vytvořit nový rekord!

ARIES, RACHOT BAND, WOTAZNÍK
PANDA DIPLOMACY, 20 DEKA DUŠE
/Kino Varšava/ PÁ
16.10.
19.00

HITFAKERS

WALDOVY MATUŠKY, UNIQUE RHYTHM, TOTOWONO
www.sdruzenitulipan.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

a mohli se tak zapojit do rekordu. Pokud se někdo

BITKOVSKOU, americko-česko indie-rockovou

/OC FORUM/ ST
PŘEHLÍDKA 14.10.
16.00

GUINNESSŮV REKORD
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dohromady 117 lidí s „duší“ a TULIPAN se tak opět

kapel, jako např. hard-rockový WOTAZNÍK, NATTY

/Klub ZEBRA/ ÚT
VEČÍREK 13.10.
18.00

Střední průmyslová škola textilní, Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, REA Models, TUL a Sdružení TULIPAN

Sdružení TULIPAN

u stánku TULIPANU zakoupit keramickou duši

a poslechnul si nejen hudbu místních regionálních

LOOP STATION

SEZNAMOVACÍ

nakonec pokořen, před libereckou radnicí se sešlo

aktivně nezúčastnil, přinejmenším se zastavil

/Klub ZEBRA/ PO
12.10.
18.00
Obrazy Petra Šrámka a Sdružení TULIPAN

VERNISÁŽ

8. ročník tradiční akce
pod záštitou primátora
Statutárního města Liberce
Tibora Batthyányho
a hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty.

V případě, že vám došla inspirace, mohli jste si

guinnessuv rekord

Závěr týdne byl tradičně hudební. Vystoupení
předkapel a česko-albánské funky formace
HITFAKERS v Kině Varšava se těšilo velikého
úspěchu.

módní prehlídka
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hitfakers

totowono

waldovy matusky

dobrovolnictví
nase dalsí
úspechy
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Dobrovolnictví
Sdružení TULIPAN spolupracuje zároveň s dobro-

v rámci volnočasových aktivit a organizace kul-

volníky, kteří jsou pro naši organizaci nesmírným

turních akcí. Za dobrovolníky lze považovat i ty,

přínosem. V roce 2015 pracovalo pro naši organi-

kteří nám po celý rok pomáhali. Toto množství ale

zaci 20 dobrovolníků. Dobrovolnictví bylo využito

nelze vyčíslit.

Naše další úspěchy
• Díky podpoře Libereckého kraje jsme mohli
realizovat projekt TULIPAN regionálním
výrobcem 2015, kdy jsme mohli nakoupit
vybavení v podobě prodejních stánků, rozšířit
webové stránky a e shop, a prezentovat naše
výrobky a činnost na veletrzích.
• S podporou SML jsme zakoupili nový stroj za
účelem potisku hřbetu na diplomových pracích
a další vybavení do naší dílny.
• Vysoutěžili jsme několik veřejných zakázek
v oblasti úklidu.
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• Ani smítko by jste nenalezli po našem úklidu
po Benátské 2015.
• Navázali jsme spolupráci s Probační a mediační
službou.
• Získali jsme cenu Vstřícného zaměstnavatele,
kterou pořádá spolek Kašpar a jako jediní
v historii této soutěže jsme vyhráli v obou
kategoriích.
• Podíleli jsme se na formování a plánování IPRÚ.
• Dodali jsme ceny na Miss Libereckých listů.

seznamovací vecírek

vstrícný zamestnavatel

nové sátky z hedvábí

prodeje v praze
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Naše další úspěchy
• Vyhráli jsme soutěž Era pomáhá regionům,
a díky jejich finanční podpoře jsme mohli
nakoupit vybavení do dílny.
• Poprvé jsme prodávali v Praze na Václavském
náměstí.
• Rozšířili jsme výrobu o hedvábné šátky, obaly
na mobily a hedvábné polštáře.
• Úspěšně jsme zrealizovali řadu projektů.
• Začali jsme spolupracovat s klubem Bedna.
• Odstartovali veřejnou sbírku „Slunce všem“.

• Podařilo se nám uspořádat i další prima
seznamovací večírky.
• Rozšířili jsme služby o ostrahy objektů
a zajišťování služeb recepcí.
• Udrželi jsme si ochrannou známku produkt
Jizerské hory.
• Zajistili jsme úklid pro Synagogu.
• Zahájili jsme spolupráci s Litoměřickým
arcibiskupstvím.
• Ustanovili další český Guinessův rekord.

• Rozšíření prodejních akcí a zvýšení úrovně
vyráběných výrobků.
• Rozrostl se i tým spolupracovníků.
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a mnoho dalších….

Sdruzení TULIPAN
v datech
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VÝDAJE
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Dary
Úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Ostatní provozní náklady
Odpis pohledávky
Zaokrouhlení
Ostatní provozní náklady
Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku
Úroky
Ostatní finanční náklady
Výdaje celkem
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Kč
878 583,70
128 059,75
312 402,00
84 290,19
23 282,39
7 155,00
1 029 628,50
7 465 499,00
1 957 411,00
36 856,00
62 300,00
7 000,00
9 945,00
60,00
459,80
4 712,00
37 993,05
0,98
52 190,58
17 753,00
2,43
4 144,76
12 081 738,10

příjmy
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za zboží
Ostatní provozní výnosy
Úroky
Ostatní finanční výnosy
Celkem příjmy
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Kč
714 694,67
2 409 599,62
291 579,60
43 254,70
58,73
9 007 543,42
12 466 730,74

Dotace MPSV – dotace ze státního rozpočtu
datum
2/26/2015
3/13/2015
3/13/2015
3/18/2015
4/24/2015
CELKEM

částka
14 700,00
14 700,00
14 700,00
14 700,00
5 583,00
64 383,00

čerpáno
14 700,00
14 700,00
14 700,00
14 700,00
5 583,00
64 383,00

částka
919 293,98
900 068,97
531 159,07
1 067 110,20
Tulipan
firmy
3 417 632,22
VRATKA

čerpáno

2 739 394,74
544 104,00
3 283 498,74
134 133,48

částka
5 737,68
51 000,00
40 000,00
76 500,00
173 237,68

čerpáno
5 737,68
51 000,00
40 000,00
76 500,00
173 237,68

Dotace oplzz – dotace ze státního rozpočtu
datum
z 2014
5/28/2015
9/3/2015
12/7/2015
čerpáno
přímá podpora
CELKEM
2016

Dotace Liberecký kraj
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datum
3/3/2015
6/16/2015
6/24/2015
7/3/2015
CELKEM

Dotace z úřadu práce
datum
1.-3.Q 2014
4.Q 2014
CELKEM

částka
4 172 612,00
1 443 515,00
5 616 127,00

čerpáno
4 172 612,00
1 443 515,00
5 616 127,00

částka
10 000,00
20 000,00
26 000,00
20 000,00
25 000,00
13 000,00
27 000,00
15 000,00
20 000,00
27 000,00
203 000,00

čerpáno
10 000,00
0,00
26 000,00
20 000,00
25 000,00
13 000,00
27 000,00
15 000,00
20 000,00
0,00
156 000,00

Granty statutární město
datum
7/22/2015
7/22/2015
7/23/2015
7/23/2015
8/27/2015
8/27/2015
8/27/2015
8/28/2015
11/10/2015
11/24/2015
CELKEM
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DARY a GRANTY ostatní
datum
3/16/2015
3/18/2015
3/30/2015
5/5/2015
5/11/2015
5/12/2015
6/30/2015
8/5/2015
10/30/2015
11/6/2015
11/12/2015
12/31/2015
12/31/2015
12/31/2015
2015
2015
2015
CELKEM

částka
2 000,00
72 533,00
10 000,00
40 000,00
3 000,00
15 000,00
20 000,00
50 000,00
23 000,00
3 490,00
50 679,00
6 800,00
6 000,00
35 000,00
3 058,00
8 500,00
35 000,00
384 060,00

čerpáno
72 533,00
40 000,00
3 000,00
20 000,00
50 000,00

3 058,00
8 500,00
35 000,00
232 091,00

název
Ananda
fŕum dárců
Denso
Ministerstvo kultury
Nadace umění pro zdraví
Severočeská vodárenská
Euronisa
Lesy ČR
Kultura Liberec
Kino Káva s.r.o.,
ČEZ
Dimatex
Kerava Automotive
FK Krásná Studánka
Odborkonzult
Skála
Pokorná

Věcné dary
datum
2015
2015
2015
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předmět
Odborkonzult - školení
Skála - sekačka+bazén
Pokorná - účetnictví

záver
podekování
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„Závěrem mohu říci, že rok 2015 lze z našeho

Rádi bychom všem popřáli vše dobré i v roce 2016

pohledu považovat za poměrně úspěšný. Sice se

a vyjádřili naše díky za všechnu vaši podporu. Bez

nám nepodařilo zrealizovat všechny věci, které

síly, energie, pomoci materiální i nemateriální by

jsme si přáli a některé věci jsme neudělali dobře

naše činnost nebyla možná. Rovněž děkujeme

a nepodařili se nám, ale i tak jsme se posunuli

za vaši důvěru, kterou v nás vkládáte. Doufáme,

o velký kus dále. Pro rok 2016 máme celou řadu

že i v dalších letech můžeme s touto podporou

dalších plánů a snů, mj. bychom chtěli spustit

počítat. Budeme se samozřejmě snažit, abychom

projekt chráněného bydlení, kterým bychom našim

důvěru všech, kteří v naši činnost věří, nezklamali. “

zaměstnancům a lidem, kteří to potřebují, nabídli
komplexnější služby.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří
nám v našem úsilí a činnosti pomáhají. Vždy jsem
dojata tím, kolik dobra a pomoci se nám dostává.

Mgr. Zora Machartová
Ředitelka Sdružení TULIPAN
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Děkujeme všem za veškerou práci, za podporu finanční,
materiální i morální:
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Úřad práce v Liberci

Nadační fond Lasvit

Technická univerzita v Liberci

CELTIMA s.r.o.

HZS LK

Tip Sport Aréna

SVS

RCL

ZOO Liberec

Český rozhlas Sever

Statutární město Liberec

Liberecký deník

Nadace EURONISA

DětskÁ televize

Liberecký kraj

Freedlatnsko.eu

Ministerstvo kultury

TV RTM

Centrum Babylon

Česká televize

Nadace Preciosa

Catering KNL

DPMLJ

Tiskárna Irbis

THT music

Geoprint s.r.o.

COMPS s.r.o.

TRANSPAN

Úřad práce v Jablonci n. Nisou

Jan Žíla

Golf Ypsilon

OC Forum

Hotel Liberec

5.Q

IQ landia

Pivovar Svijany

Uniles a.s.

BfB

Karel Schreiber

Nika Chrastava

Denso manufacturing a.s.

Město Chrastava

A Styl

Nadace ČEZ

Maso a uzeniny Klouček

Lesy ČR

Maso a uzeniny Beyer

Botanická zahrada

Petr Bíma

Město Hrádek nad Nisou

Míla Dvořák

Kulturní centrum Vratislavice 101010

Jana Švecová

Vratislavice nad Nisou

Jana Kendiková

Lenka Tarabová

Rodina Bušova

Město Chrastava

Tyfloservis Liberec

Město Jablonec nad Nisou

Unie neslyšících Liberec

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

PR ESN

Náměstkyně hetmana Mgr. Lenka Kadlecová, Mgr.

Studenti Technické univerzity

Hana Meierová

Bulířovi

Aabyss s.r.o a Mgr. Šárka Prachařová

Ing. Klárka Gregorová

Ing. Ivana Kelemenová

Lukáš Váňa

Studio Brainstorm Jana Hladíka

Lucie Fürstov

Náměstek primátora PhDr. Ivan Langr a Mgr. Jan

Denisa Klesová

Korytář

Ing. Jiří Kittner

Jirka Princ

Mgr. Michaela Komorousová

Míra Dolanský

Šárka Pokorná
Rea Models
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Nadace umění pro zdraví

A celé řadě dalších, kteří nám věří, podporují naše

Era pomáhá regionům

konání a bez nichž by naše činnost nebyla možná.
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