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V Liberci 30.6.2012 

Úvodní slovo

Vážení přátelé a příznivci Sdružení TULIPAN,

otevíráte výroční zprávu naší organizace za rok 2011, z níž se dozvíte, jaký byl pro nás

uplynulý rok, co se ve sdružení zásadního změnilo a s jakými úspěchy a neúspěchy jsme se setkali.

Byl to rok na jedné straně velmi náročný, na straně druhé však znamenal velký posun vpřed,

jednak ve vztahu k lidem, a jednak ve vztahu k vlastnímu rozvoji a bytí.

Jak již bylo řečeno, loňský rok pro nás nebyl jednoduchý. Přinesl řadu problémů, se kterými se

sdružení muselo potýkat. Nekompetentní vedení předchozí ředitelky a projektové manažerky

zavinilo, že naše organizace málem zanikla. Sdružení se dostalo do velkých finančních potíží a na

chvíli to vypadalo, že budeme nuceni naši činnost ukončit a zavřít chráněnou dílnu. Díky velkému

úsilí našich zaměstnanců, členů a podporavatelů, se nám tyto problémy podařilo překonat a

organizaci nejen stabilizovat, ale zároveň rozšířit její působnost o řadu dalších aktivit a programů.

Velký dík v tomto ohledu patří Technické univerzitě v Liberci, zejména rektorovi Prof. Dr.

Ing. Zdeňkovi Kůsovi, kvestorovi Ing. Vladimíru Stachovi a Ing. Jiřímu Kittnerovi, kteří sdružení

finančně velmi pomohli a tím ho i pozvedli. 



To, že máte možnost číst si tuto výroční zprávu, vypovídá nejen o naší schopnosti vypořádat se s

překážkami, ale i o odhodlání uskutečnit naše vize. I v loňském roce jsme měli možnost se přesvědčit, že

jsou kolem nás organizace, firmy, podnikatelé, ale i lidé, kteří nás podporují a pomáhají nám ze všech sil.

Díky nim můžeme naše záměry naplňovat. To je důkaz toho, že existuje stále řada lidí, kterým osud

ostatních není lhostejný.

Naše organizace i přes všechny zmiňované problémy nestagnovala a rozvíjela se. Rozrostl se nám

jednak tým zdravotně postižených zaměstnanců, a jednak tým zdravých zaměstnanců. Kromě rozšíření

služeb o úklidové práce, jsme rovněž rozšířili výrobu, otevřeli menší bufet pro studenty a zvýšili počet

prodejních akcí. Podařilo se nám také vylepšit pracovní prostředí, odstranit jeho nedostatky a tím vytvořit

lepší a vyhovující pracovní  zázemí pro Všechny zaměstnance. Sdružení v 

tomto roce obdrželo do zápůjčky automobil, který nám v naší činnosti 

nesmírně pomohl.  Do našich řad přibylo také 10 nových dobrovolníků, kteří 

jsou nám doposud věrní a rovněž nám pomáhají a podporují nás. 

Na závěr úvodního slova mi dovolte ještě jednou poděkovat  všem, 

kteří jsou našimi přáteli, sponzory, dobrovolníky, jednoduše  lidmi se srdcem 

na pravém místě. Děkujeme Vám, že nám pomáháte otvírat pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním nové možnosti a přejeme Vám do roku 2012 

mnoho úspěchů, štěstí a spokojenosti.

Mgr. Zora Machartová

Ředitelka Sdružení TULIPAN



I.     Poslání a cíle

Základním posláním sdružení je:

•podpora samostatnosti, občanského začlenění a osobnost rozvíjejících volnočasových aktivit 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 subjekty a spolupráce s nimi
•rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi
s postižením
•podpora a zaměstnávání lidí se specifickými potřebami

Dalším posláním sdružení je:

•prosociální a prointegrační výcvikově-metodická činnost
•systematické vzdělávání všech zainteresovaných,
•příprava nebo spolupořádání seminářů či konferencí
•popularizačně-osvětová činnost v dané oblasti



II.     Popis činnosti

Sdružení TULIPAN vzniklo v roce 2004. Hlavní činností organizace
je provozování chráněné dílny. Sdružení nabízí i poradenské služby,
realizuje řadu vzdělávacích a kulturních aktivit.

III. Chráněná dílna

Zaměstnanci chráněné dílny jsou lidé zejména s duševním onemocněním, lehkou mentální retardací a
osoby s kombinovaným znevýhodněním. Lidé se zdravotním postižením tvoří poměrně velkou část
populace, která je ohrožena sociálním vyloučením, patří většinou k těm, kteří jsou nezaměstnaní
dlouhodobě – pracovní místa vhodná pro jejich uplatnění minimálně pokrývají poptávku této skupiny. Z
tohoto důvodu je důležité a v dnešní době i čím dál finančně náročnější udržet stávající pracovní pozice pro
naši cílovou skupinu



V Chráněné dílně TULIPAN pracují lidé různého věku (od 22 do 57 let), různého stupně vzdělání a s
různým druhem zdravotního znevýhodnění. K 31. 12. 2012 jsme měli 28 zdravotně znevýhodněných
zaměstnanců. Z pohledu zaměstnatelnosti na běžném pracovním trhu jde o ohroženou skupinu. S
přidruženým zdravotním onemocněním či postižením se jejich šance při uplatnění na běžném trhu práce
stávají minimálními, dá se říci přímo nulovými.

Pro řadu z nich, zejména pro ZP žijícími samostatně bez rodiny, je práce v Chráněné dílně TULIPAN
jediným příjmem, který jim umožňuje jejich samostatný život. Samozřejmě příjem ze zaměstnání je
předpokladem pro dodržení finančních závazků spojených s důstojným životem každého člověka (úhrada
nákladů za bydlení, stravu, i nákladů spojených se společenskými aktivitami). Zároveň vlastní příjem ze
zaměstnání vede k minimalizaci čerpání státních příspěvků a dávek. V neposlední řadě je zaměstnání pro
každého člověka důležité i z hlediska sociálních kontaktů a vědomí vlastní hodnoty a seberealizace.

Počet zaměstnanců k 31.12.2012 dle invalidity:

Typ 
zaměstnance

Počet 
zamestnanců

OZP/TZP 7

OZP 19

ZZ 2

Zdrav. 3

Celkem 31



Chráněné zaměstnávání vychází z těchto zásad:

•Individuální přístup ke každému zaměstnanci
•Respekt k jeho schopnostem, znalostem 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, zdravotnickými službami,
soudy, institucemi apod…)
•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
• tisk dokumentů 
• výroba razítek (Trodat aj.), 
• výroba ručního papíru (svatební oznámení, přání, sešity, PF přání aj.)
• návrhy a výroba předmětů z keramiky
• laminace, kroužková vazba, - výroba propagačních materiálů
• práce s textilem 
• výroba módních doplňků
• úklidové služby 
• zahradnické práce 
• prodej vlastních výrobků



IV.     Poradenství

V. Sociálně aktivizační služby, volnočasové a
kulturní aktivity

Cílem naší služby je poskytnout nejenom osobám s postižením a jejich pečujícím rodinám 
odborné poradenství v oblasti občanského a rodinného práva, poradenství v oblasti zaměstnávání. 
V roce 2011 bylo podpořeno celkem 45 osob. 

Sdružení se zabývá rovněž zájmovými, vzdělávacími a volnočasovými
aktivitami. Cílem těchto aktivit je podpora sociálních dovedností a
zlepšení kontaktu se společenským prostředím, podpora zdravotně
postižených lidí při participaci na běžně dostupných aktivitách. Mezi
realizované volnočasové aktivity patří: výuka němčiny a angličtiny, výuka
práce na PC, výtvarná dílna, Součástí sociálně aktivizační služby je pomoc
při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů a pomoc při vyřizování
běžných záležitostí. V roce 2010 tuto službu využilo celkem 60 osob.



VI. Vzdělávací aktivity

Sdružení TULIPAN 
realizuje i celou řadu 
vzdělávacích aktivit. Je 
nositelem významného 
prožitkového projektu 

Zrcadlo“, který pomocí 
simulačních technik a 
praktického nácviku 
přináší zdravým             
osobám možnost si 
vyzkoušet, s jakými 
problémy a překážkami 
se potýkají lidé se 
zdravotním postižením. 



VIII.Sdružení TULIPAN  - organizační
struktura a kontakty

VII.     Dobrovolnictví

Sdružení TULIPAN spolupracuje zároveň s dobrovolníky, kteří jsou pro naši organizaci nesmírným 
přínosem. V roce 2011 pracovalo pro naši organizaci 8 dobrovolníků.  Dobrovolnictví bylo využito 
v rámci volnočasových aktivit a organizace kulturních akcí. 

Mgr. Zora Machartová – ředitelka
Tel: 485354217
Gsm: 734528475
Email: machartova@sdruzenitulipan.cz

MgA. Leona Nesvadbová – vedoucí chráněných dílen
Tel: 485354217
Gsm: 737054268
Email: nesvadbova@sdruzenitulipan.cz
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Mgr. Dagmar Kasalová – vedoucí sekce jazykových kurzů
Gsm: 777825960
Email: kasalova@sdruzenitulipan.cz

Bc. Michaela Komorousová – organizátor veřejné sbírky a kulturních 
akcí
Tel: 485354217
Gsm: 774545224
Email: komorousova@sdruzenitulipan.cz

Bc. Michaela Svatošová – marketingový specialista
Tel: 485354217
Email: svatosova@sdruzenitulipan.cz

Marcela Mrskošová – vedoucí obchodu a služeb
Tel: 485354217
Gsm: 603865408
Email: mrkosova@sdruzenitulipan.cz
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IX.     Sdružení TULIPAN v datech

A)   Realizované projekty 2011

1) Nadace EURONISA 
20 000 Kč

2)
Statutární město Liberec (FOND 

ZDRAVÍ) 
5 000 Kč

3)
Statutární město Liberec (FOND 

PREVENCE) 
11 450 Kč

4) NADACE ŠKOLA HROU 
10 000 Kč

5) Liberecký kraj 
70 000 Kč

6) Nadace EURONISA 
7 500 Kč 

7) Nadace Charty 77
4 000 Kč

Spolu 127 950,- Kč



B) Dary

Technická univerzita v Liberci 
100 000 Kč

RNDr. Petr Špatenka 5 000 Kč

Petr Sejkora – Fitingservis
10 000 Kč

Spolu 115 000 Kč



C) HOSPODAŘENÍ

Hospodaření Sdružení TULIPAN za rok 2011:
Výnosy

1 tržby za služby 703 514 Kč

2 tržby odborná praxe studentů PF 6 440 Kč

3 bankovní úroky 94 Kč

6 Dary+projekty 252 950 Kč

7 provozní dotace 1 317 455 Kč

8 výnosy celkem 2 280 453 Kč

Náklady
1 spotřeba materiálu - hl.činnost 183 841 Kč

2 Energie 38 072 Kč

3 nájemné 22 960 Kč

4 účetnictví 58 000 Kč

5 opravy a údržba 840 Kč

6 cestovné 10 494 Kč

7 náklady na reprezentaci 2 790 Kč

8 telefony 7 650 Kč

9 mzdové náklady + OON 1 807 931 Kč

10 kopírování 5 251 Kč

11 Jiné náklady (vstupné, web, kartonážní práce…) 37 514 Kč

12 pokuty a penále 2 250 Kč

13 Správní poplatky 600 Kč

14 Bankovní poplatky 240 Kč

15 jiné ostatní náklady (pojištění podnikatel. a zákonné) 8 051 Kč

16 odpisy 68 049 Kč

17 náklady celkem 2 254 533 Kč

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 25 920 Kč



Závěr

Závěrem se dá říci pouze jediné: Díky úsilí našich 
zaměstnanců, členů, dobrovolníků a přátel organizace se 
nám daří naplňovat cíle a poslání, které si sdružení v roce 
2004 při svém vzniku předsevzalo.

Za Sdružení TULIPAN děkuji všem, kteří neváhají a 
věnují část svého času, energie a pohodlí naší organizaci. 
Přeji Vám i nám mnoho štěstí a úspěchů v novém roce. 
Ať je alespoň tak úspěšný jako ten uplynulý.

Mgr.Zora Machartová                                                                                                            
statutární zástupce



Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a podporují nás nejen finančně a 
materiálně, ale i morálně. 

•TUL
•Úřad práce v Liberci
•EXIMEX, s. r. o. Liberec
•ZOO Liberec
•FUGASOFT, s. r. o.
•OPUS Praha s. r. o.
•Statutární město Liberec
•Liberecký kraj
•Nadace EURONISA
•VZP Liberec
•EQUA Bank  Liberec
•ZZSLK Liberec
•Nadace Škola hrou a Centrum Babylon
•Nadace Preciosa
•IG Production
•RCL
•Český rozhlas Sever
•MF Dnes
•Liberecký deník
•DPMLJ



Dále děkujeme:

rektoru rektorovi Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůsovi a kvestorovi Ing. Vladimíru Stachovi, Mgr. Liboru
Novosadovi Ph.D., Ing. Jiřímu Kittnerovi, Jitce Pimkové, Ing. Janě Roučkové, Petrovi Staňkovi, Bc.
Michaele Komorousové, Bc. Marcele Novosadové, Mgr. Ing. Kateřině Červené, Ing. Ondřeji Kyselovi,
Ing. Kláře Gregorové, Tínce Lenkové, Mgr. Šárce Tischerové, Mgr. Pavlu Maškarincovi, Mgr. Věrce
Maškaricové, Lukáši Pavlíkovi, Lukáši Kubíčkovi, Davidovi Kučerovi, Pavlu Boumovi, Janu Mikuličkovi,
Zuzce Śafaříkové, Janě Labíkové, Petrovi Preislerovi, Mgr. Dagmar Kasalové, Tomášovi Novotnému,
Martinu Humpálovi, Jiřince Horákové, Soně Hyzler, Bc. Monice Juřenové, Bc. Monice Pavlíčkové, Mgr.
Pavlovi Novotnému Ph.D., Bc. Věře Strejčkové, MgA. Leoně Nesvadbové, Ivetě Syrové, Iloně Dunové,
Denise Klesnové, Nele Fischerové, Davidu Salovovi, Saše Svobodové, Zdeňku Úlehlovi, Ing. Radce
Lukešové, studentům TUL, zaměstnancům Sdružení TULIPAN a všem ostatním, kteří nám věří,
podporují naše konání a bez nichž by naše činnost nebyla možná.



Galerie









Exkurze do města Žitava 




