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57

MOT TO
Vzájemná pomoc
je lékem duše
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ÚVOD
Vážení přátelé Sdružení TULIPAN,

O

pět po roce Vám nabízíme informace

rok stanovili, ale od těchto cílů neu-

že když se pro něco rozhodneme, tak to

z dění našeho spolku a hospodářské

tíkáme. Některé jsme přehodnotili

také zvládneme!

výsledky za rok 2017. Jako každý rok i ten

a upravili, některé vypustili, ale ty pod-

letošní byl pro naši organizaci plný nových

statné nás provázejí dál.

zkušeností. Některé z těchto zkušeností
byly dobré, ale ne o všech se to dá říci.
V podstatě život naší organizace odráží
život obecně. Někdy jste „nahoře“ a někdy
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S

družení TULIPAN, z.s., by neexistovalo
bez podpory řady organizací, institucí,

soukromé sféry, ale i individuálních dárců

„dole“. Důležité je, že jsme ale dokázali

a podporovatelů. Děkujeme, že na nás

zvládnout řadu věcí, které jsme si vytyčili,

myslíte! Děkujeme, že nám tak dlouho

jako např. vybudování chráněného byd-

věříte! Děkujeme, že tu pro nás jste! Naše

lení, nákup aut apod. Samozřejmě, že

úspěchy jsou úspěchy všech, kteří nám je

jsme nezvládli vše, co jsme si pro loňský

pomohli vytvořit a dali nám šanci ukázat,

P

evně doufám, že nám zachováte přízeň
i v letech následujících a že TULIPAN

bude dál kvést a rozvíjet se alespoň tak,
jak tomu bylo doposud.
Děkuji vám všem za vaši přízeň, spolupráci
a podporu.

Mgr. Zora Machartová
Ředitelka Sdružení TULIPAN, z.s.
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Poslání a cíle
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Poslání a cíle / 01

Základními cíli spolku jsou:

a)

podpora samostatnosti, občanského fikace, osob 50+, osob mladších 25 let
začlenění a realizace volnočasových

aktivit rozvíjejících osobnost lidí se zdra-

závislé osoby;

votním postižením, osob znevýhodněných

c)

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)
6

věku a osob pečující o malé děti či o jiné

zlepšování informační dostupnosti
a poskytování bezplatného po-

radenství pro klienty, rodiče a příbuzné
lidí s handicapem i pečující, resp. podporující subjekty a spolupráce s nimi,

podpora sebeobslužných doved-

osob s nízkou úrovní kvalifikace, osob

ností, resp. pracovní rehabilitace

50+, osob mladších 25 let věku a osob

a uplatnění osobnostního potenciálu lidí

pečující o malé děti či o jiné závislé

s handicapem, osob s nízkou úrovní kvali-

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 výcvikověmetodická 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;
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i) informační servis pro organizace

o) vybudování a provozování komu-

neziskového sektoru a jejich partner-

nitního centra v souladu s principy

ské subjekty;

aktivizace, participace, uschopňování,

j) organizační a finanční zajištění
obecně prospěšných aktivit;
k) nakladatelská a vydavatelská činnost;
l) nákup a prodej zboží a služeb za

zplnomocnění, kolektivní spolupráce
a sdílení zodpovědnosti osob se
zdravotním znevýhodněním;
p) vybudování a provozování chráněného

účelem jeho prodeje přímému

bydlení, tj. sociální služby dle zákona

spotřebiteli;

108/2006 Sb., v platném znění.

m) realizace projektů směřujících k plnění
cílů spolku;
n) praktická spolupráce se subjekty na
národní i mezinárodní úrovni;
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Popis činnosti
03
Chráněná dílna
04
8

Poradenství

Popis činnosti

Sdružení TULIPAN vzniklo v roce 2004.

a kulturních aktivit. Je nositelem projektu

Hlavní činností organizace je provozování

seznamky a realizuje sociální služby for-

chráněné dílny. Sdružení nabízí i poraden-

mou chráněného bydlení.

ské služby, realizuje řadu vzdělávacích
2016

2017

61 OZP

75 OZP

Zaměstnanci chráněné dílny jsou lidé

K 31. 12. 2017 jsme měli 75 zdravotně

zejména s duševním onemocněním,

znevýhodněných zaměstnanců. Za celý rok

lehkou mentální retardací a osoby s kom-

jsme ale zaměstnávali přes 86 OZP.

Chráněná dílna

binovaným znevýhodněním. V 79% jsou
našimi zaměstnanci lidé se získaným zdravotním postižením.
V chráněné dílně TULIPAN pracují lidé
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různého věku (od 19 do 62 let), různého

počet zaměstnanců 2017

stupně vzdělání, s různým druhem zdra-

INV 1. stupeň 23

votního znevýhodnění.

INV 2. stupeň 24
INV 3. stupeň 24
OZZ 		

4

V chráněných dílnách se zabýváme následujícími činnostmi:
1) Výroba

• návrhy a výroba předmětů z keramiky,

• vazba dokumentů (kroužková, kanálko- • výroba bytových doplňků.
vá, termo, laminace aj.) a tisk
dokumentů,
• výroba ručního papíru (svatební ozná-

• zahradnické práce vč. návrhů
a realizace zahrad,

2) Služby

• stěhovací práce,

• šicí služby, včetně výroby módních

• ostraha objektů a služby recepce,

mení, přání, sešity, kondolence,

doplňků, realizace vlastních návrhů,

• kompletace,

PF přání aj.),

ale i šití ochranných pomůcek,

• obrábění.

Poradenství
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• úklidové služby pro firmy a domácnosti,

Cílem naší služby je poskytnout nejenom

ství v oblasti zaměstnávání, sexuální

osobám s postižením a jejich pečujícím

osvěty, partnerského života, ale i v oblasti

rodinám odborné poradenství v oblasti

řešení náročných životních situací. V roce

občanského a rodinného práva, poraden-

2017 bylo podpořeno celkem 90 osob.

11

05
Osvětové aktivity
a vzdělávání
12

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.

1/ Vzdělávání zaměstnanců
V loňském roce jsme realizovali
několik vzdělávacích aktivit pro naše
zaměstnance. Naši zaměstnanci se mohli
zúčastnit kurzů zaměřených na finanční
gramotnost, práci s PC, stromolezectví,
absolvovali také kurzy prodejních dovedností, zahradnické kurzy, psychiatrické
minimum, peer školení nebo také kurzy
cizích jazyků. Tyto aktivity byly podpořeny
formou projektů: Tvořím, učím se, Umíme
se prosadit, Sami sobě II a to z fondů
Statutárního města Liberce a Libereckého
kraje. Významnou podporou byl pro nás
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projekt Úřadu práce v Liberci „POVEZ“.

Osvětové aktivity a vzdělávání / 05

2/ Osvětové akce
Sdružení TULIPAN se snaží dlouhodobě zvyšovat povědomí společnosti o problematice zdravotního postižení a bariérami, se kterými se handicapovaní setkávají každý den. Rovněž se ale snažíme osvětově působit a pomáhat osobám se ZP, kteří nejsou našimi
zaměstnanci. Jedním z našich hlavních cílů je i destigmatizace osob se zdravotním postižením, zejména s duševním onemocněním.
V naší společnosti existuje řada mýtů a nepravd o psychiatrických diagnózách a společnost se tak zbytečně bojí. V této činnosti nám
pomohla řada projektů:
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a) Destigmatizační aktivity

Nem a Rok handicapovaných. Hlavními

OZP, vznikla edukační brožura, proběhly

Činnosti, které vedou ke zvýšení

poskytovateli dotace bylo Ministerstvo

kulturní akce a byla distribuována řada

společnosti o problematice zdravot-

kultury, SML a Liberecký kraj. V rámci

informačních letáků.

ního postižení, byly podpořeny v rámci

této činnosti proběhlo několik výstav

projektů: Poznej náš svět, Rok s TULIPA-

s edukačními panely, prezentace tvorby

b) Podpora Peer konzultantů

votním znevýhodněním velmi osvědčila

nemocí, které si dokázaly najít v životě

V posledních cca 2 letech se nám v rámci

činnost tzv. peer konzultantů. Jedná se

svou vlastní cestu a stabilizovat svůj

naší každodenní práce s osobami se zdra-

o osoby s vlastní zkušeností s duševní

zdravotně-psychický stav.
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2/ Osvětové akce

T

yto osoby prošly nejenom vlastní

týkají mnoha oblastí – zdraví, sociálních

jsou součástí tzv. následné péče, mají

obtížnou zkušeností, ale absolvovaly

kontaktů, partnerských vztahů a sexual-

vlastní zkušenost s duševní nemocí

také řadu specializovaných školení. Stát

ity. Pomáhají jim například řešit jejich

a prošli specifickým školením. Pomáhají

se peer konzultantem je proto velice

bytovou a finanční situaci, často i dluhy,

postižením s jejich začleňováním do

náročnou a dlouhodobou záležitostí.

možnosti trávení volného času a mnoho

běžného života. Poskytují informace

Navíc ani po vstupních školeních pro peer

dalšího. Pro duševně nemocné osoby se

o diagnózách a léčbě běžnou mluvou, aby

konzultanty jejich vzdělávání nekončí. Tito jedná o činnosti, které si často nedokážou
lidé jsou součástí celorepublické sítě, ve

samy vyřešit. Obrací se s těmito problémy

spirací a vzorem pro lidi, kteří se

které sdílejí s ostatními peer konzultanty

právě na peer konzultanty, ke kterým mají

s onemocněním potýkají. Vidí, že lze

své příběhy a zkušenosti s touto náročnou

důvěru.

s nemocí fungovat v běžném životě

prací.

P
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jí rozuměli postižení i pečující. Jsou in-

eer konzultanti jsou více než jen
„obyčejní“ lektoři. Každodenně řeší

P

a v mnohých případech se dokonce
eer konzultanti se také zapojují do
dalších aktivit, které Sdružení pořádá

pro výše uvedené zájemce. Jsou to např.

problémy hendikepovaných osob a to

vzdělávací a kulturní akce, poradenství,

nejen z našeho Sdružení. Tyto problémy se

terapeutické aktivity aj. Peer konzultanti

i uzdravit.
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2/ Osvětové akce
c) Sexuální osvěta
a terapeutické aktivity

postižení), tj. zaměstnanců Sdružení

postižených zaměstnanců, ale

TULIPAN a dalších osob, které jsou

nabídnout jej i asistentům z dalších

exuální život je běžnou součástí lid-

navázány na aktivity Sdružení TULIPAN

organizací v místě, kde působíme, kteří

ského života. Není tomu ani jinak

(např. se účastní akcí, docházejí do

rovněž s mentálně postiženými klienty

u OZP. Vzhledem k tomu, že jsme u této

organizace pro poradenství) v oblasti

a s klienty s kombinací handicapů

cílové skupiny vnímali potřebu vzdělávání

sexuální edukace;

pracují. V průběhu projektových aktivit

S

v této oblasti, požádali jsme o pomoc

• vzdělávání asistentů, kteří pracují

Nadaci Agrofert, která tuto sexuální

s těmito ZP osobami v oblasti edukace

asistentů naší organizace, což plně

osvětu podpořila.

sexuální výchovy pro mentálně

pokrylo původně plánovaný počet.

postižené osoby a kteří po ukončení
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vyvstala potřeba takto vzdělat většinu

Vzdělávání bylo rozděleno do 2 rovin:

projektu nabyté dovednosti udrží

• vzdělávání osob s mentálním

v organizaci a budou nadále mentory

V

zhledem k tomu, že primárně spolupracujeme s CS duševně nemocných,

postižením (s lehkou mentální retar-

ZP zaměstnanců a dalších klientů služeb

dací) a osob s kombinovaným

naší a dalších organizací. Tento kurz

pitelnost terapií, které vedou k nivelizaci

postižením (osob s kombinací lehké

jsme chtěli zorganizovat nejen pro

zdravotního stavu OZP. Chceme narušit

mentální retardace a duševního

naše vlastní asistenty našich mentálně

běžnou šeď života OZP, který bývá často

uvědomujeme si důležitost a nezastu-

Osvětové aktivity a vzdělávání / 05

2/ Osvětové akce
jednostranný a málo pestrý. Ve většině

Vybrané aktivity pomohly zlepšit zdravot-

z jiných projektů a patří mezi oblíbené ve

případů se jedná o lidi nesmělé, málo

ní stav a stabilizovat některé (zdravotní,

skupině OZP. Proběhly terapie jako ar-

komunikující a uzavřené. Z důvodu svého

psychické) problémy. Chtěli jsme motivo-

teterapie, muzikoterapie aj. Tyto aktivity

zdravotního (a často i finančního omezení) vat chuť OZP pracovat na sobě, přiměřeně
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byly podpořeny z rozpočtu

nejsou tito lidé schopni si samostatně

nastavit spokojenost se sebou samými,

Ministerstva kultury, Libereckého

zorganizovat a svépomocí zajistit vlastní

podpořit a zlepšit dobré vztahy s druhými

kraje a Statutárního města Liberec.

volnočasové aktivity. Ke splnění stano-

lidmi. Vybrali jsme základní okruh tera-

vených cílů byly připraveny různé terapie.

pií, se kterými máme dobrou zkušenost

18
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2/ Osvětové akce
d) Zapojení klientů Sdružení
TULIPAN do aktivit sociálního zemědělství, sociální
hiporehabilitace a zahradní
terapie

zemědělství, sociální hiporehabilitace

C

19

a zahradní terapie. Cílem bylo přivést
tyto osoby do sociálního kontaktu

Č

innost v přírodním/zemědělském/
zahradním prostředí umožnila cílové

skupině i řízenou ventilaci jejich frustrace

a v přírodním/zemědělském prostředí

a případné agresivity. Pobyty na venkově

jim umožnit realizaci aktivit, které budou

i v zahradě poskytly osobám z CS bohaté

ílem projektu bylo realizovat sou-

pozitivně působit na jejich psychický

smyslové impulzy, umožnil stimulovat je-

bor činností zaměřených na zlepšení

i fyzický stav.

jich rozvoj i v kognitivní oblasti a podpořil

kvality života handicapovaných osob

komunikaci a interakci účastníků těchto

prostřednictvím aktivit sociálního

terapeutických aktivit.

Osvětové aktivity a vzdělávání / 05

2/ Osvětové akce

V

rámci projektu proběhly 2 pobytové

s prostředím, s hospodářskými zvířaty

akce v rámci „volnočasové aktivity

v prostředí, s konkrétními koňmi vybraný-

D

ruhý pobyt proběhl v termínu
25. – 27. 8. 2017 opět v Pěčíně

s náplní sociální hiporehabilitace“. Obě

mi pro sociální hiporehabilitaci, sezná-

proběhly v prostorách Hřebčína Hradčany

mení účastníků s bezpečnostními pravidly

Zúčastnilo se ho našich 7 zdravotně

v Pěčíně v Orlických horách u chovatelů

při kontaktu s koňmi, kontakt účastníků

postižených zaměstnanců (z nich 6

a trenérů chladnokrevných pracovních

s těmito zvířaty za asistence lektora –

duševně nemocných a 1 tělesně nemocná)

koní, manželů Svobodových.

zaměstnance zemědělského subjektu

a 3 asistenti těchto ZP osob. Náplň pobytu

a asistenta – terapeuta. Dále proběhly

byla obdobná jako u prvního sociálně-

rvní proběhla v termínu

společné aktivity - výlety krajinou vozem

hiporehabilitačního pobytu.

19. – 21. 5. 2017. Zúčastnilo se

taženým chladnokrevnými koňmi plemene

P
20

Volnočasové aktivity s náplní sociální hiporehabilitace

jí našich 6 zdravotně postižených

slezský norik. Poslední den pobytu

zaměstnanců (z nich 5 duševně nemoc-

proběhla kontaktní aktivita účastníků

ných a 1 tělesně nemocná) a 3 asistenti

z cílové skupiny s pony – příprava pony na

těchto ZP osob. Šlo o realizaci pobytu ve

aktivitu, manipulace s pony, překážková

venkovském prostředí. Náplní pobytu bylo

dráha.

následující: seznámení cílové skupiny

v Orlických horách v Hřebčíně Hradčany.

Tento projekt byl podpořen ze strany
Ministerstva zemědělství.
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2/ Osvětové akce

A

ktivitu sociálního zemědělství jsme
nakonec po nahlášení změny na

MZE realizovali formou dojíždění do

21

Volnočasové poznávací aktivity s náplní sociálního zemědělství

C

elkem 6x jelo 10 zdravotně

huculů) ke kontaktním aktivitám s nimi.

postižených osob do Oldřichova

Volnočasové aktivity sociálního zemědělství

v Hájích, aby se aktivně účastnilo so-

nedalekého subjektu (Oldřichov v Hájích/

ciálního zemědělství při kontaktu

Mníšek), který nám tuto aktivitu poskytl

s hospodářskými zvířaty na výukové

a umožnil realizaci aktivity pro větší počet

farmě. Účastníci zde prováděli práce ve

účastníků, než bylo původně plánováno

stájích hospodářských zvířat, v jejich

(původně 6 osob na aktivitu sociálního

výbězích, učili se manipulaci s nimi,

zemědělství).

účastnili se přípravy zvířat (zejména

probíhaly v říjnu a listopadu 2017.

C

elkem se při aktivitách sociálního
zemědělství na výukové farmě

v Oldřichově za dohledu asistentů
vystřídalo 12 handicapovaných osob.
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2/ Osvětové akce

C

Absolvování vzdělávacího kurzu „zahradní terapie“

elkem 3 zaměstnanci Sdružení

3 denní intenzivní verzi (celkem 21 výu-

Výstupy a „know-how“ získané na tomto

TULIPAN – asistenti – osoby pracující

kových hodin) u organizace Lipka v Brně

kurzu využijí naši asistenti při své práci

se zdravotně postiženými občany – ab-

(školského zařízení pro environmen-

s OZP osobami na terapeutické zahradě,

solvovali v termínu 6. – 8. 11. 2017 kurz

tální vzdělávání), která nám tento kurz

na které budou práce s našimi klienty

zahradní terapie, nakonec ve zkrácené

přizpůsobila na míru našim potřebám.

pokračovat nadále i v roce 2018.

Volnočasové aktivity pro zdravotně postižené občany – aktivity na terapeutické zahradě

N
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a pronajatém pozemku – terapeu-

2017 absolventy kurzu „zahradní terapie“.

března do srpna 2017 a poté na druhé od

tické zahradě naši OZP zaměstnanci

Při realizaci těchto aktivit byl dále zapojen

září do konce roku 2017 (a nadále pokračují

realizovali aktivity v rámci „zahradní tera-

pracovník naší organizace, který měl od-

v roce 2018 v rámci návazného projektu).

pie. Šlo o běžné zahradnické práce, jako

borný dohled nad aktivitami v terapeutické

Dále probíhaly přípravné zahradnické práce

je zakládání záhonů, setí, sadba, pletí,

zahradě z hlediska zahradnictví a správných

ve vnitřních vytápěných nebytových pros-

zakládání kompostu, sekání trávy, stavba

postupů. Projektu se zúčastnilo 32

torách, kdy naši handicapovaní zaměstnanci

skleníku apod. Vše probíhalo pod dohledem

zdravotně postižených osob z cílové skupiny. prováděli např. setí a třídění sazenic a další

terapeutů – odpovědných zaměstnanců

Zahradnické aktivity osob z cílových skupin

drobné přípravné zahradnické práce, které

Sdružení TULIPAN, kteří byli v listopadu

probíhaly na první pronajaté zahradě od

bylo možné tímto způsobem realizovat.

06
Realizované
evropské projekty
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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 zaměřen 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 touto cílovou skupinou. Do projektu bude postupně začleněno celkem 40 osob. Jedná se zejména o osoby s duševním onemocněním, případně s kombinovanými diagnózami (duševní
onemocnění a tělesné postižení apod.).
Co je připraveno pro účastníky projektu:

získání ECDL certifikátu pro vybrané

dovednosti, žehlení, kompletace,

• Individuální konzultace: individuální

účastníky, kurz funkční gramotnosti,

obrábění aj.

řešení potřeb každého účastníka, tj.

kurz pro získání profesních dovedností,

v návaznosti na přípravu na trh práce,

kurz právní a finanční gramotnosti,

skupinová podpora, např. dramaterapie,

vzdělávání, řešení sociálních, psy-

kurz stylistiky.

arteterapie (výtvarné aktivity), vaření,

chologických, osobních aj. záležitostí

muzikoterapie, hippoterapie (metoda

s možností využití sociálního pracov-

šití a vyšívání, úklid, zahradnické práce,

využívající jako pomůcku speciálně

níka a psychologa.

administrativní činnosti, práce na ke-

připraveného koně), canisterapie (metoda

ramice, práce s papírem, prodejní

využívající speciálně cvičené psy) aj.

• Odborné kurzy: PC kurzy s možnost

25

• Nácviky pracovních dovedností: např.

• Pracovně terapeutická činnost:
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• Tréninková pracovní místa: určena jsou

Projekt odstartoval v létě roku 2016

postižením ve druhém a třetím stupni

pro účastníky projektu, kteří úspěšně

a bude ukončen k 31.10. 2018.

invalidity, které dlouhodobě hledaly

zvládnou předcházející aktivity projek-

K 31.12.2017 bylo do projektu zahrnuto

uplatnění na trhu práce.

tu a budou mít předpoklady ke zvládnutí

30 účastníků. Díky tomuto projektu našlo

tréninkového pracovního místa.

pracovní uplatnění 16 osob se zdravotním

3K pro praxi – Koncepčně a Komplexně ke
Kompetencím pro praxi CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928
Nositel projektu: Sdružení TULIPAN, z.s. / Partner projektu: AABYSS s.r.o.
Hlavním cílem projektu je adekvátně připravit osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby s kumulací hendikepů
a osoby vracející se na trh práce po rodičovské dovolené směrem na trh práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které přispějí k sociální integraci cílové skupiny (CS)
a usnadní získání dlouhodobého pracovního uplatnění. Projekt zároveň řeší samotné pracovní uplatnění CS projektu
v dotčeném regionu. Projekt byl odstartován 1.8.2017.

26

Realizované evropské projekty / 06
Cílová skupina:

I.

volené a v řádu měsíců se u nich očekává

Osoby se zdravotním postižením:

návrat na trh práce.

Osoba musí být uznána osobou se

III.

zdravotním postižením dle národně platné
legislativy. Projekt je zacílen zejména na
osoby s duševním onemocněním.

II.

Osoby vracející se na trh práce po
návratu z mateřské/rodičovské

dovolené: Osoby, které nevykonávaly

Osoby s kumulací hendikepů na
trhu práce: Osoby, které splňují

alespoň dvě z níže uvedených charakteristik:
• osoby vedené Úřadem práce ČR
v evidenci uchazečů o zaměstnání
nepřetržitě déle než 5 měsíců,

zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou • osoby mladší 25 let,
činnost po dobu mateřské/rodičovské do-
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• osoby ve věku 50 a více let,

• osoby s nízkou úrovní kvalifikace
(stupeň ISCED 0–2),
• osoby se zdravotním postižením,
• osoby pečující o dítě mladší 15 let či
o osobu blízkou,
• osoby z národnostních menšin,
• osoby z jiného sociokulturního
prostředí,
• uchazeči o zaměstnání, jejichž doba
evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních
2 letech souhrnné délky 12 měsíců.
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Co projekt nabízí:

1.

Individuální kariérové poradenství
(individuální konzultant, sociální

3.

Zvyšování digitální gramotnosti
jako základní kompetence (možnost

pravidelného přístupu účastníků projektu

kace, zvyšování, prohlubování či

rozšiřování stávající kvalifikace (účast

pracovník, psycholog, psychiatr, pracovní

k ICT, kurzy digitální gramotnosti v roz-

vybraných účastníků na kvalifikačních

diagnostika, ergodiagnostika).

sahu 30 h/skupina).

a rekvalifikačních kurzech).

2.

4.

7.

Motivace a základní pracovní kompetence (kurzy zacílené na orientaci

na trhu práce, osobní portfolio a s tím

Tréninky pracovních dovedností,
které pomohou účastníkům získat

objektivnější náhled na vlastní schopnosti

Pracovní uplatnění (pomoc
s hledáním vhodného pracovního

místa, pracovní uplatnění cílové skupiny

spojené modelové ukázky, motivační

a reálnou představu o možnostech

projektu s čerpáním mzdových příspěvků

a aktivizační hry, přípravu na přijímací

a podobě potenciálního zaměstnání.

ze strany zaměstnavatele).

rozhovor, legislativu v pracovně-právních
vztazích, time management, komunikační
a prezentační dovednosti, aj. v rozsahu 30
h/skupina).

5.

Doprovodné sociální činnosti (skupinová podpora např. ve formě

ergoterapie, dramaterapie, arteterapie,
muzikoterapie, terapeutického vaření
apod.).

28

6.

Podpora získání nové kvalifi-
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Zaměstnání bez hranic CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007151
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob s kumulací hendikepů napříč Libereckým krajem.
Hlavním cílem projektu je snižování dopadu znevýhodnění cílových skupin a odbourání barier pro jejich vstup na trh
práce, s využitím individuální podpory, motivace, cíleně nastaveného vzdělávání a dalších podpůrných nástrojů, které
přispějí k osvojení si základních pracovních postupů, zvýšení kvalifikace a usnadnění získání dlouhodobého pracovního
uplatnění. Harmonogram projektu: 1. 12. 2017 – 31. 11. 2020 / Cílová skupina projektu: Osoby s kumulací hendikepů na
trhu práce.

Ú

častníkům projektu jsou dle místa

zuje osobní (individuální) plán rozvoje.

prvky výuky, motivační a aktivační hry,

jejich bydliště k dispozici 3 regionální

Dle potřeby je k dispozici pracovní nebo

příklady z praxe, terapie, nácviky pracov-

pracoviště, a to v Semilech, České Lípě

bilanční diagnostika, pracovník, dluhový

ních dovedností.

a Liberci. Všechny plánované aktivity se

poradce, ergoterapeut, psycholog, psychi-

tedy uskutečňují v každém z regionálních

atr či peer konzultant.

pracovišť. Účastníkům projektu je k dispozici klíčový pracovník, který jej provází
směrem k potenciálnímu uplatnění na

30

trhu práce. Sestaví a dle možností reali-

V

Program klubů:
• Zmapování potřeb, očekávání a obav

průběhu realizace projektu jsou

účastníků, informace o trhu práce,

pravidelně realizovány motivační

nabídka volných pracovních míst,

kluby. Využity jsou interaktivní

způsoby vyhledávání zaměstnání,

Realizované evropské projekty / 06
motivační a aktivizační hry, skupinové
a individuální práce.
• Analýza pracovních míst, orientace

• Průběžná realizace praktických pracovních nácviků – trénink vybraných
dovedností k rozpoznání pracovního

mezi nabídkami, způsoby vyhledávání

potenciálu, lze realizovat v prostorech

a kontaktování zaměstnavatelů,

detašovaných pracovišť či s využitím

fungování personálních agentur,

zázemí chráněné dílny TULIPAN vč.

portály práce na internetu.

možností nácviků venkovních činností

• SWOT analýza osobní i profesní kariéry,
příprava na přijímací pohovor –
verbální, neverbální komunikace,
trénink pohovorů, modelové ukázky
a nácviky. Zpracování životopisu
a motivačního dopisu (s využitím PC),

(např. zahradnické práce aj.).
• Individuální trénink PC dovedností.

D

ále jsou organizovány vzdělávací aktivity spojené s rozvojem základních

kompetencí důležitých pro vstup a udržení

pro vybrané účastníky projektu

se účastníků projektu na trhu práce. Kurzy

zpracování video životopisů.

jsou orientovány na finanční a čtenářskou

• Průběžné pracovně terapeutické
aktivity – např. využití dramaterapie

gramotnost s využitím digitálních kompetencí, orientaci v pracovně právních

či arteterapie k aktivizaci a motivaci CS. vztazích a ochraně spotřebitele, rozvoj
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komunikačních a prezentačních doved-

2. Vzdělávání v oblasti administrativy

V rámci této aktivity bude tedy probíhat

ností, kompetence k řešení problémů,

(evidence zboží a materiálu, obsluha

průběžná práce a komunikace se

samostatnosti, schopnosti pracovat

osobního počítače,

zaměstnavateli a agenturami

v týmu aj.

asistentka/sekretářka, účetnictví aj.).

práce v Libereckém kraji a budou vy-

3. Vzdělávání v oblasti služeb (např.

tipována vhodná pracovní místa pro

le potřeby mohou účastníci využít

údržba veřejné zeleně, úklidové práce,

účastníky projektu. Hledané jsou vhodné

rekvalifikační kurzy. Jejich předběžné

hospodyně, strážný, skladník,

PM s využitím flexibilních forem práce –

vazačské práce aj.).

na zkrácený úvazek, sdílené PM, nebo celý

D

zacílení je následující:
1. Vzdělávání v oblasti sociální a výchovné
(např. pracovník v sociálních službách,
chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky aj.).
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D

úvazek.
alší aktivita projektu zahrnuje proces hledání vhodného pracovního

uplatnění pro účastníky projektu.

Komunitní centrum TULIPAN
Projekt se orientuje na podporu sociálního začleňování a aktivizace osob se zdravotním znevýhodněním (duševním
onemocněním či kombinací diagnóz) prostřednictvím vzniku a provozu komunitního centra, činnosti komunitního sociálního pracovníka, s využitím řady motivačních, iniciačních aktivit vedoucích k participaci a zplnomocnění cílové skupiny.
Projekt je doplněn o výchovně vzdělávací aktivity, poradenství a podporou integrace CS na trh práce.
Harmonogram projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

K
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omunitní centrum (KC) se nachází

k dispozici pro návštěvníky stůl k PC

peutické, volnočasové či pohybové.

v centru města Liberce, ulici Kostelní.

a notebook s připojením na internet pro

K dispozici jsou drobné pomůcky pro cvičení.

Prostředí KC je pro své uživatele příjemné

individuální trénink na PC směrem k po-

a vybavené tak, aby zde mohly trávit

sílení sociálních a pracovních kompetencí,

svůj čas osoby s různými zájmy. Pros-

např. zpracování životopisu, hledání

tory KC jsou vybaveny multifunkčními

kontaktů na úřady apod.), dále tablet

stolky a židlemi, knihovnou, deskovými

s didaktickými hrami, který je zapůjčován.

je k dispozici nejen v KC, ale bude spolu-

společenskými hrami, edukativní hrami,

Prostor je koncipován tak, aby zde mohly

pracovat rovněž se zástupci obcí a měst na

tvořivými hrami aj. V rámci prostor KC je

probíhat různé aktivity, ať už tvořivé, tera- území Libereckého kraje.

P

rovoz KC z hlediska odborného
zaštiťuje kvalifikovaný komunitní

sociální pracovník. Tento pracovník
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K

romě možnosti volné návštěvy KC
je možné zúčastnit se pravidelných

akcí, např. volnočasových klubů, kroužků

z aktivit projektu, motivace a aktivizace

plexní poradenské centrum. Aktivní

účastníků projektu aj.

roli v provozu KC mají peer konzultanti

zaměřených např. na tvořivě-pracovní

(osoby s vlastní zkušeností se zdravotním

činnosti. Dále zde pravidelně probíhají

znevýhodněním), kteří budou sdílí

pracovně terapeutické aktivity, kulturní

problémy s účastníky, pomáhají jim při

či společenské aktivity, cvičení, výstavy,

řešení konkrétních životních situací. Za

promítání aj.

pomoci peer konzultantů a pracovníka

D

bude probíhat depistáž jedinců
ále je organizována výchovně-

s duševním onemocněním v terénu s cílem

vzdělávací činnost za účelem

nasměrovat je k vhodné léčbě a využití

K

lientům KC je dále k dispozici sociální
pracovník pro individuální sociální

šetření, dále finanční (dluhový) poradce,
psycholog či psychiatr.

V

rámci provozu KC bude vytvořeno
tréninkové pracoviště v rámci komu-

nitního centra, které se specializuje na

zvyšování pracovních a sociálních

aktivit vedoucích k nivelizaci jejich zdra-

obnovení a upevnění sociálních návyků

kompetencí osob se zdravotním

votního stavu.

spojených s docházkou do práce a výko-

znevýhodněním, pořádány budou
motivační kurzy, odborné přednášky,
kurzy pro zvýšení profesních dovedností
a finanční gramotnosti, kurzy v oblasti
bydlení a ochrany nájemníků, apod.
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V

rámci provozu KC je k dispozici kom-

K

nem pracovní činnosti apod.
dispozici jsou individuální poradci,
a to zejména směrem k uplatnění na

trhu práce, ale i k celkové podpoře sociálního rozvoje CS, získání zpětné vazby

Realizované evropské projekty / 06

Chráněné bydlení TULIPAN
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002193

Předmětem projektu bylo pořízení, stavební úpravy a pořízení nezbytného vybavení bytu za účelem provozu registrované
sociální služby chráněného bydlení v Liberci dle §51 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Projekt umožní zvýšit nedostatečnou kapacitu chráněného bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním, zejména
duševním onemocněním a přispět podpoře sociálního začleňování těchto osob do společnosti a zvýšení kvality jejich
života. Harmonogram projektu: 1. 5. 2016 – 31. 3. 2018

H
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lavním cílem projektu je uspokojit

možnosti žít téměř obvyklým životním

vysokou poptávku osob se zdra-

stylem a upevňovat svoji individuální

P

o realizační fázi projektu jsme
podpořili první 3 vybrané osoby z CS

votním postižením, zejména duševním

nezávislost. Těmto lidem chceme pomoci

projektu, kterým je umožněno žít důstojný

onemocněním po sociální službě

k dosažení maximální míry samostatnosti

život v chráněném bytě. Výsledkem pro-

chráněného bydlení v našem regionu

a seberealizace, žít svobodným, samostat-

jektu je tedy vyšší dostupnost sociální

a přispět tak k začlenění těchto osob

ným a zodpovědným způsobem života v

služby chráněného bydlení v Liberci, a to

do společnosti, jejich osamostatnění a

běžné společnosti.

v požadované kvalitě. Můžeme tak us-

Realizované evropské projekty / 06
pokojit první dlouhodobé zájemce o tuto
službu.

Z

hlediska práce s klienty chráněného
bydlení je naším dlouhodobým

cílem dospět k úplnému osamostatnění
klientů sociální služby, kdy si budou moci
postupně najít vlastní bydlení. V otázce
zajištění podpory asistentů našich klientů
chráněného bydlení je cílem postupně
snižovat rozsah práce těchto asistentů,
s čím souvisí postupný růst samostatnosti
klientů služby.
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I v letošním roce, jak je již tradicí, proběhly tři kulturní akce:
TULIFEST, TÝDEN S TULIPANEM, SEZNAMKA

TULIFEST 2017

A

kce se konala 23. 6. 2017, na Soukenném náměstí v Liberci. Do soutěže

se mohli zapojit kapely či sólisté a to bez

Ú

činkující hodnotila odborná porota,
svými radami, názory a poznámkami,

Nývltová, mezzosopranistka Divadla

celé akce bylo zviditelnění začínajících

F. X. Šaldy – Stanislava Šinkovská,

hudebníků.

zpěvačka Petra Štěpánková a kulturní

z celého Libereckého kraje, z čehož

7 účinkujících bylo z Liberce. Náměstím
zněla celé odpoledne hudba různých žánrů
od popu, jazzu, swingu, blues, až po progresivní hudbu.

bylo pro všechny přítomné napínavé.

Nad celou akcí má záštitu: Ing. Květa Vinklátová – členka Zastupitelstva
města Liberec a PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora města Liberec.

KLUB BEDNA

V

2017

23. 6. 2017 I 12–19 h I Soukenné náměstí, LIBEREC

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM!

ítězkou soutěže se stala slečna Anna
Hamannová. Hlavní cenou, pro

výherce je vystoupení na festivalu
LÉTOFEST, BENÁTSKÁ 2018, nahrání singlu
v hudebním vydavatelství a vystoupení

39

více info na: WWW.TULIFEST.CZ

redaktor Jan Mikulička. Vyhlášení vítěze
apojilo se celkem 15 účinkujících

LÉTOFEST, VYSTOUPENÍ NA
TÝDNU S TULIPANEM.

FESTIVALU BENÁTSKÁ! A VYSTOUPENÍ NA

v tomto složení: zpěvačka – Kamila

věkového nebo žánrového omezení. Cílem

Z

VÍTĚZE ČEKÁ NATOČENÍ SINGLU V PROFESIONÁLNÍM STUDIU
BRAINSTORM, VYSTOUPENÍ NA FESTIVALU

• WORKSHOPY (malování na obličej, keramická dílna, ruční
papír) • VYSTOUPENÍ KAMILY NÝVLTOVÉ •
• POHYBOVÉ A TANEČNÍ STUDIO MAYA •
• AISHA – břišní tanečnice • AEROBIC CLUB BBS LIBEREC •
• OBČERSTVENÍ a mnoho dalšího •
PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Kulturní a společenské akce / 07

TULIFEST 2017
studia AISHA. Velký ohlas mělo vystoupení

místě skončil pan Karel Kučera. I přestože

slečny z Aerobic Club BBS. Největší

se jedná o člověka nevidomého, dokázal

překvapením pro všechny bylo vystoupení

strhnout svým vystoupením jak porotu,

pana Petra Havla (zaměstnance Sdružení

výrobu butonů. Dále mohli podpořit

tak všechny diváky. Třetí místo potom

TULIPAN), který všechny přítomné

Sdružení TULIPAN zakoupením jejich

získala skupina Veselí kluci z Chrastavy.

překvapil přednesem svých básní.

výrobků na prodejním stánku. Celé akce se

K

romě občerstvení, se diváci mohli
těšit na pestrý doprovodný pro-

gram. Vystoupila již zmiňovaná známá

V

elký ohlas vzbudily taktéž bannery
s naší putovní výstavou, která je

zaměřena na osvětu v oblasti ochrany
lidských práv a boj proti diskriminaci osob

vystoupením plným energie a šarmu

se zdravotním postižením.

tance nám předvedly krásné tanečnice ze

ávštěvníci se mohli také zúčastnit
různých workshopů, jako malování

na obličej, malování na keramické střepy,

zúčastnilo cca 500 lidí.

česká zpěvačka Kamila Nývltová. Svým
překvapily dámy ze skupiny MAYA. Břišní

40

N

na akci Týden s TULIPANEM. Na druhém

41
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Týden s TULIPANEM 2017
10. jubilejní ročník Týden s TULIPANEM se konal v termínu od 23. do 27. října 2017.

A

kce byla zahájena v centru města
Liberce v proslulé liberecké kavárně

POŠTA. Zahájení provázely přednášky na
téma duševního onemocnění, destigmatizace osob se zdravotním omezením či
reformy psychiatrické péče. Účastníci měli
možnost shlédnout hudební vystoupení
a další bohatý kulturní program. Pondělní

42

Ú

terní program byl zacílen prioritně na
workshopy a ruční tvorbu, a to jak pro

děti, tak pro dospělé s hendikepem či
bez něj.

S

tředa se nesla ve jménu autorského
čtení pana Lukáše Pavláska, besedy

a autogramiády. V tento den se konal fil-

úvodní program byl završen vystoupením

mový festival a přednášky na téma destig-

Kamila Střihavky v kulturním centru ve

matizace a další doprovodný program vč.

Vratislavicích.

prezentace výstavních panelů.

Kulturní a společenské akce / 07

Týden s TULIPANEM 2017

Č

tvrteční bohatý program se odehrával
přímo před objektem Radnice v Liberci

a byl plný hudebních a tanečních vy-

Z

ávěrečný den mj. doprovázel monumentální koncert populární me-

zzosopranistky Dagmar Peckové v pří-

stoupení, přednášek, agility, fireshow, aj.

jemně akustické atmosféře kostela

K dispozici bylo pódium s osvětlením

sv. Antonína v Liberci.

a ozvučením, moderátor a další odpovídající zázemí. Rovněž se uskutečnil
Guinnessův rekord o co největší počet
lidí tvořící TULIPAN. Rekord se podařilo

D

íky celé akci se podařilo atraktivní formou podpořit integraci osob se zdra-

votním znevýhodněním do společnosti.

docílit a byl to krásný zážitek pro mnoho

Akce se nesla v duchu podpory vlastní ak-

přítomných lidí! K dispozici byly výstavní

tivity zdravotně postižených spoluobčanů,

panely s tématikou duševního zdraví, pod- kteří se sami na přípravě a organizaci akce

43

pory destigmatizace osob s hendikepem

podíleli. (zaměstnanci chráněné dílny

a zvýšení osvěty v této problematice.

TULIPAN) mj. i ve vedení připravovaných

Kulturní a společenské akce / 07

Týden s TULIPANEM 2017
workshopů, kde došlo k vzájemnému setkání zdravé a handicapované společnosti.
Aktivity doprovázela mj. vlastní tvorba
(kresby apod.) osob s hendikepem. Celou
akci doprovázela destigmatizační kampaň
směrem k duševnímu onemocnění.

A

ktivita byla propagována s využitím
řady mediálních nástrojů a partnerů,

vč. velkoplošných panelů, tisku, rádií, regionální TV, místního tisku, webu, sociálních sítí, partnerů, letáků aj.

44

D

esátého ročníku se zúčastnilo nad
1 200 lidí.
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Seznamka projektu K sobě blíž
A samozřejmě jsme uspořádali tradiční seznamovací večírek v rámci tohoto dlouhodobého projektu. Konal se
9. 9. 2017 v prostorech JIMMY´S divadelního klubu v Liberci.

Hledáte Lásku?
Jste srdečně zváni na 5. ročník

BLACK and WHITE Seznamky 2017
formou speed datingu (rychlá 4minutová seznamka)
V JIMMY`S KLUBU

9. 9. 2017 od 17 h
REGISTRACE JE NUTNÁ PŘEDEM!
na: tel. č. 603 946 682 / email: lankova@sdruzenitulipan.cz
BLACK nad WHITE Seznamka – formulář

Nyní nově dvě věkové kategorie

ORGANIZÁTORKA SEZNAMKY
Brigita Lanková, tel.: 603 946 682, e-mail: lankova@sdruzenitulipan.cz
Těšíme se na Vás!
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Naše další
úspěchy v roce
2017
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V roce 2017 se nám také povedlo:
•

Rozšíření pracovního týmu.

•

Podařilo se nám rozšířit prostory.

•

Rozšířili jsme prodejní akce a zvýšili úroveň vyráběných výrobků.

•

Udrželi jsme si ochrannou známku produkt Jizerské hory.

•

Uspořádali jsme další ročník veřejné sbírky „Slunce pro TULIPAN“.

•

Nakoupili jsme 9ti místné auto – z benefičních koncertů na České televizi.

•

Získali jsme podporu od OZP.

•

Koupili jsme dům pro chráněné bydlení, který poslouží dalším 7 lidem najít domov.

•

Účastnili jsme se velké konference Svět patří smělým.
A mnoho dalšího….
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Hospodářský v ýsledek
NÁKLADY
Spotřeba materiálu

Kč

VÝNOSY

Kč

2 145 860,97

Tržby za vlastní výrobky

1 216 926,03

Spotřeba energie

223 378,41

Tržby z prodeje služeb

4 450 755,72

Prodané zboží

228 675,79

Tržby za prodané zboží

992 125,89

Opravy a udržování

111 749,71

Výnosové úroky

437,13

Cestovné

36 149,11

Zúčtování fondů

116 099,00

Náklady na reprezentaci

23 393,35

Jiné ostatní výnosy

Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné a sociální pojištění

2 353 151,07
12 320 087,00
3 204 570,00

Ostatní sociální pojištění

27 200,00

Ostatní daně a poplatky

12 549,00

Ostatní pokuty a penále

6 000,00

Odpis nedobytné pohledávky

2 069,00

Ostatní provozní náklady

164 570,94

Odpisy hmotného majetku

146 870,00

Úroky
CELKEM
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63 949,62
21 070 223,97

Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace
CELKEM
Hospodářský výsledek

88 774,73
1 127 706,24
13 365 278,49
21 358 103,23
287 879,26

Poskytnuté dar y
Dárce

výše daru

využito v 2017 způsob využití

ČESKÁ TELEVIZE - sbírka z Adventních
koncertů 2016

2 052 800,60

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková
vozidla

15 000,00

Fórum dárců z.s.

58 567,00

58 567,00 Materiál pro chráněné dílny, zakoupení programu

NADACE ŽIVOT UMĚLCE

17 000,00

17 000,00 Týden s TULIPANem

Nadace PRECIOSA

30 000,00

30 000,00 Sociální a kulturně terapeutické aktivity

Lesy České republiky, s.p.

50 000,00

50 000,00 Kopírka, sledování vozidel, oprava aut, stolní vrtačka

Kittner Jiří

25 000,00

25 000,00 Týden s TULIPANem, Sami Sobě

Severočeská vodárenská společnost a.s.

30 000,00

30 000,00 Týden s TULIPANem

SECUPACK s.r.o.
Potravinová banka Libere

4 998,77
157 712,30

BONEKA, spol. s r.o.

1 505,11

Nadace AGROFERT

154 84,00

Ostatní drobní dárci - občané
Celkem
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1 800,00
2 444 383,78

856 956,58 Pořízení aut, opravy stávajícícho vozového parku, doplatek kupní ceny
nemovitostí pro sociální bydlení, vybavení sociálního bydlení, úhrada části
mzdy zaměstnanců pro sociální bydlení
0,00

4 998,77 Věcný dar - obalový materiál
157 712,30 Věcný dar - potraviny
1 505,11 Věcný dar
154 84,00 sexuální osvěta osob se zdravotním postižením
1 800,00 Týden s TULIPANem
1 233 539,76

Dotace

Sdružení TULIPAN v datech / 09

S TAT U TÁ R N Í M Ě S T O L I B E R E C
Popis

dotace celkem

poskytnuto
2017

použito v
2018

2016

2017

Osvěta s TULIPANEM

34 300

34 300

34 300

Podpora pracovního
uplatnění zdrav.znev.osob

36 995

36 995

36 995

Tvořím, učím se

49 000

49 000

49 000

Umíme se prosadit

49 000

49 000

49 000

Poznej náš svět

42 385

42 385

42 385

TULIFEST 2017

43 610

43 610

43 610

Týden s TULIPANem

47 473

47 473

47 473

302 763

302 763

CELKEM

SD R U Ž E N Í P RO ROZ V OJ L I B E REC K ÉH O K R A JE
Popis

dotace celkem

poskytnuto
2017

Pakt zaměstnanosti
CELKEM
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34 500

použito v
2018

2016

2017

34 500

34 500

34 500

34 500

Dotace
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LIBERECKÝ KRAJ
Popis

dotace celkem

poskytnuto
2017

2018

2016

2017
3 043

TULIPAN regionálním výrobcem
2016/2017

38 043

38 043

35 000

Sami sobě I

30 000

30 000

30 000

Výchova občanů

30 968

30 968

30 968

Rok s TULIPANEM

20 000

20 000

20 000

Sami sobě II

38 419

Sociální a terapeutické aktivity

38 700

Týden s TULIFESTEM 2017

15 000

15 000

15 000

TULIPAN regionálním výrobcem
2017/2018

50 000

45 000

33 412

Týden s TULIPANEM 2017

50 000

CELKEM
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použito v

38 419

38 419
38 700

50 000
179 011

50 000
178 574

Dotace
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ÚŘAD PRÁCE
Popis

dotace celkem

poskytnuto
2017

2018

2016

2017

Kompenzační příspěvek
na 4.Q.2016

1 818 458

1 818 458

Kompenzační příspěvek
za 1.Q.2017

1 768 957

1 768 957

1 768 957

Kompenzační příspěvek
za 2.Q.2017

1 875 349

1 875 349

1 875 349

Kompenzační příspěvek
za 3.Q.2017

2 069 893

2 069 893

2 069 893

Kompenzační příspěvek
za 4.Q.2017

2 083 855

Vzdělávání - POVEZ
Příspěvek na SÚPM za
2017
Příspěvek na VPP za 2017
CELKEM
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použito v
1 818 458

2 083 855

2 083 855

140 622

140 622

43 522

30 142

13 380

294 000

49 000

245 000

7 532 657

8 197 056

Dotace
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MINISTERST VO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Popis

poskytnuto

použito v

2017

2018

2016

2017

723 099

2 231 806

Chceme se uplatnit - CZ.0
3.2.60/0.0/0.0/15_22/0
001181

5 862 000

1 885 357

1 050 343

3 k pro praxi - CZ.03.1.48/
0.0/0.0/16_46/0006928

14 991 720

4 243 982

1 245 622

1 217 379

Komunitní centrum - CZ.0
3.2.60/0.0./0.0./16_064/
0006428

9 092 775

2 727 832

557 315

374 718

Zaměstnání bez hranic CZ.03.1.48/0.0./0.0./16_
068/0007151

4 760 000

1 904 000

255 664

10 761 171

4 079 567

CELKEM
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Dotace
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M I N I S T E R S T V O K U LT U R Y
Popis

dotace celkem

poskytnuto
2017

Rok handicapovaných

90 000

CELKEM

použito v
2018

2016

2017

90 000

90 000

90 000

90 000

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Popis

dotace celkem

poskytnuto
2017

Zapojení klientů do aktivit
soc. zemědělství…
CELKEM
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482 818

použito v
2018

2016

2017

482 818

482 818

482 818

482 818

ZÁVĚR
Z

ávěrem bychom chtěli poděkovat

rosteme a můžeme se rozvíjet. Díky vám

a přejeme vám , aby rok 2018 byl pro vás

všem, kteří nás v roce 2017, podpořili.

všem nachází desítky lidí pomoc v jejich

úspěšný a hlavně, aby jste byli všichni

Naše výroční zpráva by měla stovky stran,

nepříznivé životní situaci. Bez vás by

zdraví!

kdybychom měli uvést každého jednot-

byl TULIPAN pouze uschlou kytičkou bez

livce, skupinu, firmu. Díky vám všem

života. Ještě jednou všem moc děkujeme

Carpe diem!
Mgr. Zora Machartová
Ředitelka Sdružení TULIPAN, z.s.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem za veškerou práci, za podporu finanční, materiální i morální:
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Hlavní podporovatelé:

Další podporovatelé:

• Freedlatnsko.eu

• Úřad práce v Liberci

• KNORR –BREMSE

• TV RTM

• Technická univerzita v Liberci

• Ing. Jiří Kittner

• Česká televize

• Ministerstvo kultury

• HZS LK

• KNL Catering

• Ministerstvo zemědělství

• SVS

• Kerava Automotive

• Statutární město Liberec

• ZOO Liberec

• OC Forum

• Liberecký kraj

• DPMLJ

• Nadace Charty 77

• Nadace EURONISA

• OHK Liberec

• 5.Q

• Nadace Preciosa

• IQ landia a Centrum Babylon

• Nika Chrastava

• Lesy ČR

• CELTIMA s.r.o.

• Město Chrastava

• Nadace Život umělce

• Home Credit Arena

• Petr Bíma

• Nadace Umění pro zdraví

• RCL

• Jana Švecová

• Konto bariéry

• Český rozhlas Sever

• Rodina Bušova

• Fórum dárců z.s.

• Liberecký deník

• Tyfloservis Liberec

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem za veškerou práci, za podporu finanční, materiální i morální:
• Unie neslyšících Liberec
• PR ESN

PhDr. Ivan Langr

• Magna Liberec
• KSM Castings

• Studenti Technické univerzity

• Studio Brainstorm Jana Hladíka

• Tristone Hrádek nad Nisou

• MÚ Vratislavice

• Jirka Princ

• Všem našim zaměstnancům

• Město Hrádek nad Nisou

• Pe.Le.si

• Město Semily

• Traficon group

A celé řadě dalších, kteří nám věří,

• Město Česká Lípa

• Jakub a Gábina Volný

podporují naše konání a bez nichž by

• Město Jablonec nad Nisou

• MZ Liberec a Bohuslavu Lelkovy

naše činnost nebyla možná.

• Kulturní centrum Vratislavice

• Lost Cinema

• Město Jablonec nad Nisou

• Miluše Voborníková

• Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

• SECUPACK

• Náměstkyně hejtmana

• Fa KORES

Ing. Květa Vinklátová
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• Náměstek primátora SML

• OZP

www.sdruzenitulipan.cz / 2018
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