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Úvodní slovo 

V uplynulém roce ušlo naše sdružení opět další kousek cesty. Každý den byl pro sdružení 

důležitým jak ve vztahu k lidem, tak i k vlastnímu rozvoji a vlastnímu bytí. Nelze tedy ani vypsat 

veškeré události a jednotlivé kroky naší cesty. A protože se všichni rádi ohlížíme za něčím, co se 

nám povedlo, prohlížíme si fotky, či jiné upomínky a těšíme se z toho, jak jsme si to užili, pojďme 

se společně potěšit rekapitulací roku minulého.  

Toto jen krátké ohlédnutí za uplynulým rokem vám předkládáme s tím, že i když byl těžký 

a finančně, tak jako již tradičně, velmi napjatý, byl rokem, který opět přispěl k naplňování našich 

cílů. Byl ale také rokem, ve kterém jsme se opakovaně ujistili, že jsou kolem nás organizace, fir-

my, podnikatelé, ale vždy především lidé, kteří nás podporují, pomáhají nám a díky kterým mů-

žeme naše záměry naplňovat. Byl ale také rokem, který nás utvrdil v tom, že je stále co vylepšo-

vat, o něco usilovat, aby ten rok příští byl úspěšnější. 

 

Poslání a cíle 

Základním posláním sdruţení je: 

- podpora samostatnosti, občanského začlenění a realizace volnočasových aktivit 

rozvíjejících osobnost lidí se zdravotním postižením  

- podpora sebeobslužných dovedností, resp. pracovní rehabilitace a uplatnění 

osobnostního potenciálu lidí s handicapem 

- zlepšování informační dostupnosti a poskytování bezplatného poradenství pro 

klienty, rodiče a příbuzné lidí s handicapem i pečující, resp. podporující sub-

jekty a spolupráce s nimi 

- rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberea-

lizaci pro lidi s postižením 

 

Dalším posláním sdruţení je: 

- prosociální a prointegrační výcvikově-metodická činnost 

- systematické vzdělávání všech zainteresovaných,  

- příprava nebo spolupořádání  seminářů či konferencí  

- popularizačně-osvětová činnost v dané oblasti 

 

Historie v datech 

2004 založení občanského sdružení a zahájení provozu chráněné dílny 

2005 rozšíření služeb ChD o vázací práce, zahájení spolupráce s Ars Mecum aj. 

2006 otevření prodejní galerie TULIPAN, spolupráce se ZOO, zahájení projektu „Homo 

hominii homicus“ aj. 

2007 zaměstnáno 16 lidí se ZP,  spolupráce s kulturní agenturou ŠTĚK, zahájení projek-

tu NE-TABU, rozšíření a prohloubení projektů KUL(A)TŮRA a „Homo hominii 

homicus“, spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci při organizaci konferencí 

„Vysokoškolské studium bez bariér“ a „Handicap“, zapojení do komunitního plá-

nování 

Podrobnější informace najdete ve výročních zprávách za uplynulé  roky. 

 

http://www.sdruzenitulipan.net/


2008   

 přijetí dalších 4 zdravotně postižených zaměstnanců do ChD TULIPAN, tj. celkem 20 

zdravotně postižených zaměstnanců 

 rozšíření výrobních aktivit o tisk dokumentů a výrobu šperků - včetně odborného zá-

cviku zdravotně postižených zaměstnanců při této činnosti 

 ve spolupráci s NAEP  a Technickou univerzitou v Liberci organizační zabezpečení me-

zinárodních konferencí „Vysokoškolské studium bez bariér“ a „HANDICAP 2008“  

 spolupráce na realizaci akce „Svatozdislavský benefiční podvečer hudby a poezie"- 

charitativní benefiční akce na státním zámku Lemberk ve prospěch ChD TULIPAN 

 účast ve veřejné sbírce „Pozvedněte slabé“ pořádané Nadací Euronisa  

 realizace projektu „Zrcadlo“- prožitkově edukační kurzy zaměřené na vzdělávání zdra-

votníků o problematice zdravotního postižení a zlepšení komunikace s pacienty se ZP. 

Projekt podpořen ze strany Ministerstva zdravotnictví. 

 realizace projektů „Homo hominii homicus“, „Cesta ven“ a „Svět v obrazech“ – kul-

turně vzdělávací aktivity, zejména pro osoby se zdravotním znevýhodněním, vedoucí 

k vzájemnému setkávání a prolínání kultury intaktní a handicapované společnosti 

 realizace projektu „Carpe diem s TULIPANem“- získání prostředků na nákup materiálu 

do ChD TULIPAN 

 realizace projektu „Malovaný dţbánku II.“ – účast zdravotně postižených zaměstnanců 

ChD na vzdělávacích kurzech zaměřených na zpracování keramiky a osvojení dalších do-

vedností v této technice - rekvalifikace, zlepšení uplatnění na trhu práce 

 realizace celotýdenní kulturně vzdělávací akce „Týden s TULIPANem“- týden plný kul-

turních a sportovních aktivit, počínaje koncertem vážné hudby, přes zápas v petanque, di-

vadelní představení a konče závěrečnou benefiční akcí. Celý týden se nesl charitativním 

duchem a všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář. 

 „Benefice s TULIPANem“ – vyvrcholení celého týdne, kdy výtěžek z této akce byl 

zdvojnásoben Nadací Divoké husy 

 zahájení spolupráce s Lesy ČR 

 spolupráce s ČLS, Lesy ČR při přípravě a realizaci výstavy „Panevropský týden lesů“ 

 dlouhodobá spolupráce se ZOO Liberec – prodejní akce, pořádání workshopů a účast na 

celostátní akci „Nesedávej panenko v koutě“ 

 prezentace organizace na „Veletrhu příleţitostí neziskových organizací“ v Praze – po-

řádáno Neziskovky.cz 

 rozšíření spolupráce s dalšími organizacemi jako AF Liberec, Abáda Capoiera aj. 

 rozšíření nabídky poskytovaných služeb v ChD TULIPAN 

 pořádání valné hromady a volba správní rady sdružení – předsedkyní byla zvolena Mgr. 

Marcela Adamičková 

 účast na komunitním plánování  

 příprava organizace na registraci sociálních služeb – zvyšování kvalifikace odborného 

personálu sdružení aj.  

 

Typ poskytovaných sluţeb (provozovaných činností)  

a)   Chráněná dílna 



V roce 2008 bylo v ChD TULIPAN zaměstnáno 20 lidí se zdravotním postižením,  kteří 

by neměli šanci se uplatnit na běžném pracovním trhu s ohledem na rozsah a stupeň jejich handi-

capu. 

Chráněná dílna provozuje několik druhů činností a to:  

- vázací práce, tisk dokumentů (zaměřené zejména na diplomové práce apod.) 

- výroba razítek  (Trodat aj.) 

- zpracování a tvorba různých výrobků, dárkové sady dopisních papírů, doplňků 

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

- návrhy a výroba předmětů z keramiky 

- tisk dokumentů 

- laminace, kroužková vazba 

- výroba propagačních materiálů 

- práce s textilem – šití reklamních tašek aj. 

- kompletovací práce aj. 

 

b) Poradenství, vzdělávání 

Sdružení poskytuje základní sociální poradenství pro zdravotně postižené (ne dle zákona o 

sociálních službách č. 108/2006 Sb.) s přihlédnutím k individuálním potřebám v oblasti kompen-

začních a  rehabilitačních pomůcek, vhodnosti pracovního zařazení,  sociálních dávek aj. 

Od roku 2007 bylo poradenství rozšířeno o poradenství týkající se sexuality lidí se zdra-

votním postižením. Toto poradenství se nabízí nejenom rodinám s dospívajícími dětmi, ale záro-

veň samotným ZP jedincům, zařízením pečujícím o jedince s MR, ale zároveň i dětem a dospíva-

jícím ohroženým sociálně patologickými jevy.  

V současné době sdružení realizuje řadu vzdělávacích aktivit. Většina edukačních činností 

je zaměřena na zvyšování informovanosti o problematice zdravotního postižení. Jedním 

z hlavních vzdělávacích kurzů je i vzdělávání zdravotníků. Tento cyklus má podobu prožitkového 

kurzu, jehož hlavním cílem je zlepšení komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty 

se ZP. Dále sdružení organizuje a zajišťuje jazykové kurzy pro zájemce a firmy. 

Chráněná dílna současně slouží jako tréninkové středisko studentům Fakulty přírodověd-

ně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, kteří zde mají možnost vyzkoušet si 

své teoretické poznatky v praxi. Pro řadu studentů to je zároveň i místo prvního setkání s lidmi 

s handicapem, což je pro budoucí pedagogy  velmi důležitá zkušenost. 

V neposlední řadě sdružení pořádá řadu volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivit 

nejenom pro osoby se zdravotním postižením, ale i pro intaktní veřejnost. Všechny tyto aktivity 

jsou proinkluzního rázu. Více informací naleznete v sekci projekty. 

 

 

 

 

 

A) REALIZOVANÉ AKCE 

Svatozdislavský benefiční podvečer  
Státní zámek Lemberk ve spolupráci se Sdružením TULIPAN uspořádali dne 1. 5. 2008  

komponovaný cyklus hudby a poezie. V rámci programu vystoupili Martina Tringelová - flétna, 

klavírista Jan Dušek, Dechový kvintet 4+1 a Pěvecký sbor Ještěd Liberec. Benefice byla vyvr-

cholením celodenního programu, při němž měli návštěvníci možnost shlédnout řadu vystoupení, 



vyzkoušet si své schopnosti v rukodělných dílnách, či si zakoupit drobné pozornosti 

v připravených stáncích, včetně výrobků z ChD TULIPAN. 

Celá akce se nesla v duchu odkazu paní Zdislavy z Lemberka, která je patronkou rodiny a 

zastánkyně zdravotně či sociálně handicapovaných lidí. Sdružení TULIPAN se s tímto posláním 

plně ztotožňuje, jelikož veškeré jeho aktivity vedou k rozvoji osobnosti a podpoře samostatnosti 

lidí se zdravotním postižením. 

 

   
 

 

Týden s TULIPANem                       Motto: „Vzájemná pomoc je lékem duše“ 

 Sdružení TULIPAN uspořádalo celotýdenní akci plnou kulturních, sportovních a vzdělá-

vacích aktivit. Akce se uskutečnila ve dnech od 15. 9. do 20. 9. 2008 v různých prostorech na 

území města Liberce. Během celé akce byla prezentována činnost nejenom chráněné dílny TU-

LIPAN, ale zároveň byly prezentovány i některé ukázky z realizovaných projektů. Týden 

s TULIPANem se nesl čistě v charitativním rázu, všichni účinkující vystoupili bez nároku na ho-

norář. 

 Cílem této aktivity bylo nejenom představit činnost naší organizace širší veřejnosti Libe-

recka, ale zároveň nabídnout prostor pro vzájemné setkání, navázání kontaktů a možnost realiza-

ce jak zdravotně postiženým tak i zdravým občanům. Celotýdenní akce byla podpořena SML a 

LK a záštitu nad touto akcí přijal Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora. 
 

PROGRAM AKCE 

 Pondělí 15. 9. 2008 – Den první aneb Potěšení pro uši 

Úvodní den Týdne s TULIPANem byl věnován posluchačům libého zpěvu a muzicírová-

ní. V sále Krajské vědecké knihovny v Liberci proběhl koncert, během kterého se představil smí-

šený pěvecký sbor Cum decore, založený na Gymnáziu F. X. Šaldy v roce 1991, a sextetní for-

mace hráčů liberecké opery pod jménem Růţe mezi trním. 

 Úterý 16. 9. 2008 – Den druhý aneb Nejdřív zábava, pak boj  

Na žáky základních škol a maminky s dětmi čekala řada workshopů v Komunitním cen-

tru Generace: výroba ručního papíru, výroba šperků z bižuterie, tkaní dekorativních předmětů na 

rámu aj. Zaměstnanci chráněných dílen byli vysoce profesionální při práci s dětmi a byli nápo-

mocni k tomu, aby si každý z účastníků mohl odnést svůj výrobek na památku.  

Večer probíhal již úplně v jiném duchu. V Domě kultury Liberec propukla krátce po 19. 

hodině 1. Show bojových umění Liberecka, pořádaná Abadá capoeira Liberec. Postupně se 



představovali se svým bojovým uměním zástupci jednotlivých klubů – karate, thai-box, wing 

tsun a mnohé další. 

 Středa 17. 9. 2008 – Den třetí aneb Větru a dešti neporučíme  

 I přes tuto nepřízeň počasí se vydali klienti Domova pro mentálně postižené v Harcově a 

další na hřiště Domu dětí a mládeže Větrník s cílem utkat se v turnaji v petangu. Nešlo o to, kdo 

vyhraje, ale zahrát si a mít z toho radost, tu všem přítomným znásobily propagační materiály Sta-

tutárního města Liberec a Libereckého kraje, kterými všichni byli oceněni. Středeční program byl 

zakončen promítáním filmu ve V klubu. 

 Čtvrtek 18. 9. 2008 – Den čtvrtý aneb Ţivot chráněné dílny ve fotografii 

Nejen pro účastníky konference byla připravena podvečerní vernisáţ fotografií ze ţivota 

Chráněné dílny TULIPAN, která se uskutečnila v malebných prostorách Čajovny 82 vůní na 

Sokolovském náměstí. Atmosféru a příjemnou pohodu při popíjení lahodných nápojů navozovali 

též žáci literárně dramatického a hudebního oboru ze ZUŠ.  

Pátek 19. 9. 2008 – Den pátý aneb V hlavní roli Létající divadlo na kolečkách 

Létající divadlo na kolečkách, projekt o. s. S(C)HODY se svým divadelním představe-

ním Výlet zpestřil naši týdenní akci v sále Základní umělecké školy v Liberci. Cílem tohoto spřá-

teleného sdružení je integrace osob se speciálními potřebami s tzv. zdravou populací formou vzá-

jemného setkávání. Mottem jejich projektu je: „Jsme takoví, jací jsme v našich hrách. Nesnažíme 

se o dokonalost, chceme ukázat, jak vidíme svět a co o něm víme.“  

 Benefice s TULIPANem 

Pořádaná akce byla vyvrcholením celého týdne kulturních aktivit, které Sdružení TULI-

PAN pořádalo. Akci navštívilo sto třicet pět platících diváků. Výdělek ze vstupného byl ještě 

zdvojnásoben Nadací Divoké husy. Celková suma, která díky této akci byla připsána na náš účet, 

činila 50 140,- Kč. 

  Program benefice byl bohatý. Vystoupila zde čtyři liberecká hudební tělesa (Kostka, No-

body Knows, Mystream a Tres Udos) a divadelní spolek BEZODEZVY s hrou Dámská šatna 

od A. Goldflama. Celá akce proběhla nadmíru zdařile. Diváci i účinkující se statečně drželi celý 

„hudební maratón“ a v ranních hodinách odcházeli s nadšením. Zároveň ale svojí účastí pomohli 

naplnit motto akce: „Vzájemná pomoc je lékem duše“. 

 

 Konference: Vysokoškolské studium bez bariér a HANDICAP  
Tyto dvě konference s mezinárodní účastí pořádá Technická univerzita Liberec tradičně již 13 

let  V posledních 3 ročnících veškeré technické zázemí: organizační zajištění, přípravu a výrobu 

materiálů za podpory NAEP, prezentaci před zahájením apod. zajišťuje Sdružení TULIPAN. 

Konference jsou prostorem pro setkáním odborníků z oblasti vysokoškolského studia a inte-

grace studentů se zdravotním postižením, ale též z oblasti jejich uplatnění na trhu práce. Jsou také 

vzájemným předáváním zkušeností s myšlenkou sjednocování univerzitních systémů v této oblas-

ti. VŠ studium bez bariér spolu s Handicapem je též místem setkávání a předávání zkušeností i 

s odborníky ze zahraničních univerzit. (Předmětem jednání byla např. Témata:. Residenční služby pro 

osoby s postižením ve 28 evropských zemí, Pojetí, identifikace a hodnocení kompetencí u člověka 

s postižením, Služby pro handicapované  studenty  na VŠ, Problematika tvorby jednoduchých tyflografic-

kých materiálů, Studium bez bariér aneb Jak podporovat studenty se speciálně vzdělávacími potřebami na 

vysokých školách, Další vzdělávání jako nástroj osobního i společenského zdraví - pedagogické a sociální 

aspekty aj.). 



Součástí programu byla prezentace a prodej výrobků Sdružení TULIPAN a Společenský ve-
čer s TULIPANEM, zahájený vernisáží fotografií ze života chráněné dílny Sdružení TULI-
PAN. 

 
 

B) REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Zrcadlo 
Projekt vychází z potřeby zlepšení komunikace mezi zdravotnickým personálem a zdra-

votně postiženou populací. Dalším výchozím bodem pro projekt „Zrcadlo“ je i nízká informova-

nost zdravotnického personálu o zásadách komunikace s hendikepovanými osobami. V reálném 

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

navíc umocňuje tím, že se tyto dvě skupiny potkávají v situaci, kdy se jedná o zdraví, kdy i in-

taktní populace vyžaduje citlivější přístup, jelikož otázka zdravotního stavu je vždy intimní otáz-

kou.  

V projektu „Zrcadlo“, vycházíme z empiricky zjištěných skutečností a to takových, že pro 

upevnění, osvojení a pochopení hloubky problému, je nejlepší proţitek dané situace. Na těchto 

základech je vystaven i tento projekt. Jedná se o systém prožitkových kurzů, v jejichž rámci má 

zdravotnický personál možnost si vyzkoušet jaké to je být v „kůži“ ZP. 

Projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví v rámci programu PVP. Do konce ro-

ku 2008 bylo proškoleno 30 frekventantů. 

Tématické okruhy: 

 Základy komunikace, průvodcování a pomoci u lidí se zrakovým postižením  

 Základy komunikace, obsluhy a pomoci u lidí s tělesným a sluchovým postižením  

 Základy komunikace, obsluhy a pomoci u lidí s mentální retardací  

Cíle: 

 změna postojů, hodnotového systému a přístupu zdravotnického personálu k jedincům ZP  

 zlepšení komunikace zdravotníků s hendikepovanými jedinci  

 zlepšení a zvýšení efektivnosti přenosu informací mezi zdravotním personálem a nemoc-

nými ZP  

 zvýšení a rozšíření informovanosti zdravotnického personálu o problematice ZP  

 poskytnout odborné informace jedincům, kteří se s touto problematikou nesetkali  

 poskytnout základní odborné informace samotným ZP  

 

NE-TABU 
V rámci tohoto projektu v návaznosti na projekt z roku 2007 poskytujeme poradenství, 

týkající se sexuality a všech témat s ní spojených rodinám vychovávající děti s postižením, jeli-

kož pro řadu rodičů je velmi těžké se o těchto citlivých tématech se svými dětmi bavit. Tuto služ-

bu mohou využít dospívající jedinci se zdravotním postižením. V neposlední řadě jsou do sexuál-

ní osvěty zahrnuta i ústavní zařízení na Liberecku, pečující o zdravotně postižené, nevyjímaje 

domovy pro osoby mentálně retardované, jelikož sexuální výchova u těchto lidí by měla být jed-

ním ze základních kamenů normalizace jejich života.  

Cílem této služby tedy je nabídnout ZP stejnou možnost výchovy a informací, týkajících 

se jejich sexuality, která by vedla k normalizaci jejich života, prevenci sexuálního zneužívání, 

jako má intaktní společnost. V rámci tohoto projektu je počítáno i s edukací asistentů a pracovní-



ků v přímé péči. Cílem je naučit sociální pracovníky interaktivním hrám zaměřeným na sexuální 

výchovu, které budou do budoucna realizovat s uživateli sociálních služeb v daných zařízeních. 

Cíle: 

 odtabuizování tématu sexuality u lidí se zdravotním postižením  

 všeobecná informovanost postižených - stejný přísun informací jako u intaktních  

 příprava ZP na normální partnerský život  

 prevence sexuálního zneužívání jedinců s handicapem - vědomí vlastních práv  

 zkvalitnění vzájemných rodinných vztahů - otevřenost  

 u jedinců ZP přijetí jejich vlastní sexuality jako něco normálního, za co se není třeba sty-

dět, či potlačovat svoje touhy  

 

Cesta ven, Svět v obrazech a Homo hominii homicus II.  
 Tyto tři projekty jsou zaměřené na tvořivé trávení volného času nejenom u osob se zdra-

votním postižením. Realizace těchto projektů zároveň umožnila i vznik výše zmiňované akce Tý-

den s TULIPANem, během níž byla řada výstupů z těchto projektů prezentována. 

Tyto projekty jsou vystavěny na 2 základních pilířích: 

1) Podpora aktivní účasti jedinců se ZP na kulturních akcích  
Aktivní navštěvování pořádaných kulturních akcí (divadlo, koncerty aj.), samotnými je-

dinci se zdravotním postižením. 

2) Rozvoj tvůrčího potenciálu jedinců zdravotně postižených  

Součástí této etapy je ZP jedince naučit novým výtvarným technikám, tvořivému trávení 

času, rozvoji abstraktního myšlení, prostorové představivosti, kreativity, ale zároveň schopnosti 

naučit projevovat své emoce pomocí výtvarného zobrazení, což uvolňuje psychické napětí da-

ných jedinců. Podstatou tohoto projektu je fakt, že řada lidí se ZP nedokáže své emoce projevit. 

Jednak je projevit neumí, dále pak, že se ostýchají otevřít své soukromí a v neposlední řadě, že 

jejich mentální kapacita není na takové úrovni, aby dokázali svůj psychický stav vyjádřit. Proto 

jsou arteterapie, dramaterapie a biblioterapie jedny z nejvhodnějších metod, vedoucích k uvol-

ňování psychické tenze. Cílem tohoto projektu je také sblížení hendikepované a intaktní popula-

ce, jednak při jejich vzájemném setkávání, jednak přes tvorbu ZP dokázat, že i jejich díla jsou 

stejně hodnotná jako díla intaktní populace.  

Cíle: 

 volnočasové aktivity pro handicapované 

 inkluze intaktní a handicapované společnosti 

 sociální rehabilitace 

 podpora psychického stavu ZP 

 společenský kontakt 

a mnohé další. 

 

KDO JE KDO 

 

ZÁSTUPCI  Sdružení TULIPAN: 

Mgr. Marcela Adamičková – statutární zástupce 

mail: marcela.adamickova@tul.cz 

tel.: 485 353 488 

 

PhDr. Mgr. Libor Novosad Ph.D. 

mailto:marcela.adamickova@tul.cz


mail: libor.novosad@tul.cz 

tel.: 485 355 106 

 

 

 

VEDENÍ Sdružení TULIPAN: 

Složení správní rady Sdružení TULIPAN:  

Předseda správní rady      Členové správní rady 

Mgr. Marcela Adamičková     Bc. Marcela Novosádová 

Mgr. Zdena Machotková 

Markéta Pospíšilová 

Ing. Jolana Vrbová 

Jana Svatošová 

Revizní komise: 

Jiřina Horáková 

Alena Samohrdová 

Soňa Francová 

Valná hromada se v roce 2008 konala v řádných termínech - nebyla mimořádně svolána. 

 

Zaměstnanci sdruţení: 

 vedoucí ChD - Jiřina Horáková 

odborné asistentky - Jana A. Koudelková (na RD), Soňa Francová, Monika Juřenová 

 projektový manažer  – Bc. Zora Machartová 

 marketingový specialista  – Gabriela Krupičková 

 k 31. 12. 2008 Sdruţení TULIPAN zaměstnávalo v chráněné dílně 20 zaměstnanců se 

zdravotním postiţením  

 

Personální obsazení, jak v kategorii odborných zaměstnanců, tak  v kategorii  zaměstnanců se 

zdravotním postižením, je až na pár výjimek stabilní, což značnou měrou přispívá k velmi dob-

rým pracovním výkonům a vzhledem k tomu, že jsme dílnou autorskou,  i k podpoře tvůrčích ná-

padů.  

V současné době si čtyři odborné zaměstnankyně zvyšují svou kvalifikaci studiem na vyso-

kých školách. Jako každý rok i v loňském roce se zaměstnanci zúčastnili několika vzdělávacích 

aktivit, především  školeních zaměřených na jejich činnost (keramika, práce s PC – používání 

nových programů – např. Corell apod.).  

 
fyzický počet zaměstnanců v roce 2008    

období OZP/TZP OZP zdraví Celkem 

1.Q 3,464 8,414 3,913 15,79 

2.Q 4,518 8,764 4 17,281 

3.Q  4,342 8,140  4,863  17,345 

4.Q 4,37  8,26   5 17,63  

      

 
přepočtený počet zaměstnanců v roce 2008   

 

období OZP/TZP OZP zdraví Celkem 

1.Q 5 14 5 24 

mailto:libor.novosad@tul.cz


2.Q 5 14 5 24 

3.Q 5 14 5 24 

4.Q  6 13 5 24 

 
 
Hospodaření Sdružení TULIPAN za rok 2008: 

  

Výnosy   

1 tržby za služby 745 291,00   

2 tržby odborná praxe studentů PF 9 620,00   

3 účastnické poplatky 6 350,00   

4 bankovní úroky 989,75   

5 jiné ostatní výnosy 176 097,00   

6 dary 758 610,53   

7 provozní dotace 1 441 412,00   

8 výnosy celkem 3 138 370,28   

     

Náklady   

1 spotřeba materiálu - hl.činnost 143 978,50   

2 evidence majetku do 3000,-- 16 791,00   

3 spotřeba materiálu - ostatní 116 694,43   

4 spotřeba materiálu - daň. neuznatelné 32 339,00   

5 spotřeba energie 38 077,60   

6 opravy a údržba 11 369,00   

7 cestovné 11 311,00   

8 náklady na reprezentaci 13 181,50   

9 služby (telef., nájem,cškolení, DNM aj.) 213 195,53   

10 mzdové náklady 1 729 822,00   

11 dohody konané mimo pracovní poměr 125 730,00   

12 zákonné sociální a zdrav. pojištění 530 222,00   

13 pokuty a penále 1 352,85   

14 jiné ostatní náklady (pojištění, bank. popl. apod.) 47 966,31   

15 odpisy 68 896,00   

16 náklady celkem 3 100 926,72   

hospodářský výsledek 37 443,56 

 

 

 

Hospodaření skončilo oproti předchozímu roku s lepším hospodářským výsledkem, a to 

především díky úspěšně získaným projektům a grantům, které pomohly zafinancovat část nákla-

dů provozu sdružení, dále díky novým aktivitám a v neposlední řadě díky hospodárnému přístupu 

všech zaměstnanců sdružení. Přesto je nutné pro další období zajistit pro Sdružení  TULIPAN 

takové činnosti, které nejen naplní cíle sdružení, ale budou i plnohodnotně finančně podporovat 

méně výdělečné činnosti v souladu se statutem. 

 

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 exis-

tence, tedy lidí se zdravotním postižením. 

Děkujeme všem, kteří neváhají a věnují část svého času, energie a pohodlí našemu sdru-

žení. 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.  

 

Děkujeme  všem za veškerou práci, za podporu finanční, materiální  i morální: 

 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická  Technické univerzity v Liberci 

 Úřad práce v Liberci 

 Hospodářská fakulta TUL 

 Technická univerzita v Liberci 

 EXIMEX, s. r. o. Liberec 

 ZOO Liberec 

 FUGASOFT, s. r. o. 

 OPUS Praha s. r. o. 

 Statutární město Liberec 

 Nadace EURONISA 

 Nadace Divoké husy 

 Liberecký kraj 

 Ministerstvo kultury 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 VZP Liberec 

 ČSOB Liberec 

 ZZSLK Liberec 

 Tiskárna Irbis 

 Elset s. r. o. 

 Ravy s. r. o. 

 Agentura Štěk 

 Nadace Škola hrou a Centrum Babylon 

 Nadace Preciosa 

 PLASMATECH 21, s. r. o. – prof. Špatenka 

 Dům kultury Liberec, spol. s r. o. 

 Petrj Sejkora – FITINGSERVIS 

 Ještědská sportovní spol. s r. o. 

 Tesco Stores ČR, a. s. 

 Vema, a. s. 

 Crocodille ČR, spol. s r. o. 

 TREVOS Košťálov, s. r. o. 

 MARCA CZ, s. r. o. 

 EEA s. r. o. 

 DAMINO CZ, s. r. o. 

 ČR – KSSZ pro Liberecký kraj 

 Mocca, spol. s r. o. 

 Molla s. r. o. 



 

Dále děkujeme: 

rektoru TUL  Prof. Ing. Vojtěchu Konopovi, Csc., prof. Ing. Janu Nouzovi, Csc., PhDr. Borisu 

Adamičkovi, Mgr. Liboru Novosadovi Ph.D., Bc. Marcele Novosadové, Ing. Jaroslavě Made-

rové, Pavlu Boumovi, Klárce Novotné, Janu Ocilkovi, Mgr. Daně Dlouhé, Petru Košvancovi, 

Andrejce Knajblové, Gabriele Vodráţkové, Radimovi Šimkovi, Petru Lesákovi, Marcele 

Knoblochové, Ivaně Jírové, Davidu Turkovi, Mgr. Šárce Syrovátkové, Mgr. Jerome Boyone, 

studentům TUL, zaměstnancům Sdruţení TULIPAN a všem ostatním, kteří nám věří a pod-

porují naše konání. 

 

 

 

 

 


