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Úvodní slovo
Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci Sdružení TULIPAN, z.s.,

opět po roce Vám nabízíme informace z dění našeho spolku a hospodář-
ské výsledky za rok 2020. Tak jako pro celou společnost, ať už v ČR, tak  
na světě, byl pro nás tento rok velmi náročný. Byli jsme postaveni před řadu 
výzev, se kterými jsme neměli nikdo žádnou zkušenost. Před „nový svět“,  
ve kterém se úplně změnila pravidla a standardní fungování, na které jsme 
byli zvyklí. Naše společnost, ale i naši zaměstnanci, museli čelit strachu, 
který byl spojen s novou pandemií, se kterou se společnost ještě nesetkala. 

Pandemie COVID prostoupila našimi životy a my jsme se s ní museli vyrov-
nat jako lidé, jako pracovníci, rodiče, kamarádi, občané naší země. Museli 
jsme se naučit žít tak trochu jinak. Celá společnost se ocitla pod psychic-
kým tlakem a musela se naučit žít s omezeními. Tato výzva ale ukázala, jak 
je naše společnost silná. Jak se dokáží občané naší země spojit a táhnout 
za jeden provaz. V největší nouzi si lidé pomáhali navzájem. I my jsme se 
zapojili. Šili jsme roušky, rozváželi jídlo, pomáhali tam, kde bylo třeba. 

Z hlediska našeho sdružení a povinnosti vůči našim zaměstnanců, jsme byli 
vystaveni zásadním rozhodnutím, abychom byli schopni zachovat pracovní 
místa. Minulý rok a všechna omezení, která přinesl, odstavil od činnosti ně-
která naše střediska, zejména keramickou a rukodělnou dílnu. Tato středis-
ka jsou plně závislá na přímém prodeji výrobků, které zde vznikají. Prodej 
nebyl, vzhledem k přijatým opatřením, možný. Rok 2020 znamenal pokles  
i v našich dalších činnostech, které znamenají styk se zákazníkem např. 
provoz bufetů, opravy oděvů apod. Jako lidé – kolegové, jsme si museli 
zvyknout na online kontakt a vzájemné omezení kontaktů. 

Přes všechna tato úskalí jsme ale dokázali společnými silami, při zapojení 
všech našich zaměstnanců, najít nové cesty, jak se s celou situací vyrovnat. 
Všichni zaměstnanci prokázali velké odhodlání a chuť věci měnit. Zapojili se 
a přijali nové úkoly, někteří i nové pracovní role. Naučili se novým pracovním 
postupům a dovednostem. Díky tomu jsme loňský rok nejenom přečkali, ale 
zároveň se i rozvíjeli a budovali. I loňský rok se nakonec nesl se v duchu roz-
voje pracovních míst, rozšiřování nabídky služeb, tak i služeb, které napo-
máhají lidem v sociální nouzi. Nerostli jsme jen do počtu nabízených služeb  
a dosahu, ale i v rámci rozvoje v řadě strategických partnerství. Naše od-
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borné podněty z praxe byly zapracovány do strategických dokumentů obcí, 
kraje, ale i ministerstev. Destigmatizační kampaň pomohla zvýšit informo-
vanost většinové populace o problematice duševního onemocnění a vyvrá-
tila řadu předsudků směrem k psychiatrickým diagnózám. Rovněž jsme dál 
pořádali setkávání svépomocných skupin.  Dobudovali jsme kapacitu chrá-
něného bydlení. 

Nemohli bychom růst, kdyby nás vloni nepodporovaly stovky jednotlivců  
a desítky firem, kterénám zadávají zakázky, přispívají finančně a materiál-
ně, nebo nás podpoří doporučením. 

Na závěr bychom chtěli všem, kteří nás v loňském roce podpořili, poděko-
vat. Poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně, materiálně, anebo jen 
tak lidsky. Přejeme nám všem, aby další rok přinesl lék na starosti roku 
2020. Abychom se návalem starostí nenechali pohltit. Všem nám přejeme, 
abychom si uvědomili, jak je naše společnost silná a ochotná pomáhat. Ko-
lik dobrého se mezi občany naší země skrývá. Přejeme nám všem hodně 
duševní pohody. Ta je základem k tomu, abychom všechny životní strasti 
zvládli. Děkujeme za vás!!

Zora Machartová
ředitelka Sdružení TULIPAN, z.s.

Ing. Jaroslav Janda
provozní ředitel
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Popis činnosti
Sdružení TULIPAN vzniklo v roce 2004. Hlavní činností organizace je pro-
vozování chráněných pracovních míst. Sdružení bylo v roce 2004 založeno 
partou dobrovolníků a rodičů zdravotně postižených děti. Tyto děti dospěli 
a jejich rodinní příslušníci, a stejně tak spolupracující dobrovolníci, hledali 
cesty, jak pracovně uplatnit cílovou skupinu dospělých osob se zdravotním 
postižením. Považovali zaměstnání jako jeden z důležitých prvků normali-
zace života osob z cílové skupiny. Chtěli, aby se mladí dospělí se zdravotním 
postižením pracovně začlenili nejenom z důvodu finanční nezávislosti, ale 
také jim přišlo samozřejmé, že lidé v určité fázi života pracují a nejsou zá-
vislí na sociálních dávkách. Původními zaměstnanci byly osoby s vrozeným 
zdravotním postižením. Během 16 let došlo ale k proměně zaměstnanců  
a převážná část osob jsou zaměstnanci z řad osob se získaným zdravotním 
znevýhodněním. Převážná část našich zaměstnanců jsou osoby se zkuše-
ností s duševním onemocněním. 

Proč je vlastně pro cílovou skupinu zaměstnání důležité?

Cílová skupina (CS) vykazuje řadu negativních charakteristik na trhu práce, 
které je třeba v rámci řešit: nízká míra základních pracovních kompetencí, 
nedostatečná motivace, nestabilní sociální situace a psychické rozpolože-
ní CS, nízké sebevědomí, sociální izolace, finanční problémy apod. Problé-
my je třeba řešit i u zaměstnavatelů, kteří mají nízkou motivaci a pružnost  
v nabídce vhodných pracovních míst pro OZP. Nutné podotknout, že tato 
charakteristika nevystihuje celou CS. Sdružení ale zaměstnává převážně 

lidi, kteří mají nějakou kombinaci handicapů: například vyšší věk, nízký stu-
peň vzdělání, nebo chronické duševní onemocnění apod.  Velkou překážku  
v zaměstnání této cílové skupiny tvoří předsudky populace vůči psychiatric-
kým diagnózám. Z těchto důvodů je nutné hledat cesty, jak cílovou skupinu 
zaměstnávat, jak na chráněných pracovních místech, tak i na standardním 
trhu práce. 

Sdružení nabízí i poradenské služby, realizuje řadu vzdělávacích a kul-
turních aktivit. Je nositelem projektu seznamky a realizuje sociální služby 
formou chráněného bydlení. Ve své činnosti se specializuje na spolupráci  
s cílovou skupinou osob se zkušeností s duševním onemocněním.



Slavnostní zahájení  činnosti Komunitního centra  II
v Jablonci nad nnisou 1.září.2021
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Chráněná 
pracovní místa
Rok 2020 pro nás znamenal nárůst v personálním obsazení, ale i jeho změny.  
K 31. 12. 2020 jsme měli 128 zdravotně znevýhodněných zaměstnanců.  
Za celý rok jsme ale zaměstnávali přes 172 OZP. Jako každý rok odešli  
někteří zaměstnanci do starobního důchodu a u některých se změnil zdra-
votní stav natolik, že nebyli nadále schopni vykonávat své pracovní zařaze-
ní. Některým našim kolegům se nám podařilo sehnat pracovní uplatnění na 
nechráněném trhu práce. Počty zaměstnanců dle stupně invalidity za celý 
rok:

Invalidita 1, 2 stupně – 100
Invalidita 3 stupně - 59
OZZ – 13
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Keramická výroba 

Výroba keramiky a její prodej zaznamenala v roce 2020 nejvýraznější  
pokles. Činnost tohoto střediska je výrazně závislá na přímém prodeji  
našich produktů. To ale loňský rok neumožnil  v takové míře, jak jsme oče-
kávali. I přesto jsme se ale rozvíjeli. Začali jsme pracovat s novými tech-
nikami zpracování hlíny, začali jsme zpracovávat litou keramiku. Všechny 
keramické produkty se mohou pyšnit značkou Regionálního produktu. 
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Rukodělná výroba a činnost šicí dílny 

Toto naše středisko bylo pandemií zasaženo nejvíce. V těchto dílnách nachází pracovní uplat-
nění lidé s vysokou mírou podpory. Vzhledem k lockdownům byl pokles u tohoto střediska  
o 90%. V první polovině roku jsme se museli tedy hodně přizpůsobit, abychom nemuseli pro-
pouštět. Nezůstali jsme ale stát se založenýma rukama. V počátku pandemie jsme jako jedni 
z prvních, i s pomocí dobrovolníků, začali šít komunitní roušky. První vyrobené roušky jsme 
darovali našim spolupracujícím partnerům (Magna Exteriors (Bohemia) a Krajská nemoc-
nice Liberec). Na tuto aktivitu jsme navázali s šitím roušek z nanomateriálu pro Krajský 
úřad Libereckého kraje, ale šili jsme i roušky pro několik dalších externích zákazníků. Tak-
to jsme šili i více než 3000 roušek denně, včetně zajištění nákupu potřebných komponent  
a související logistiky. 

Rozběh takto významných šicích prací, dalo základ vzniku šicí dílny v naší provozovně v Semi-
lech. Zde nyní realizujeme převážnou část našich šicích zakázek. Druhá půlka roku přinesla 
pro rukodělnou výrobu již více prostoru. Přišli jsme na trh s novinkou „Kouzelné svíčky“  
a nově jsme začali vyrábět „Mejdlíčka“. I v loňském roce jsme přichystali do nabídky řadu 
originálních vánočních novoročenek a dárků, ze kterých měli možnost si vybrat jak firmy, 
tak individuální zákazníci.  

Výroba propagačních předmětů
Jsme schopni z našich zdrojů vyrobit pro vaše akce celou řadu propagačních předmětů. Náš 
kreativní a výrobní tým je schopen flexibilně reagovat na vzniklé požadavky a vytvořit řadu 
originálních předmětů na míru, pro velké i malé odběratele.
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Úklidové služby pro firmy 
a domácnosti

Naše úklidové týmy udržují pořádek a čistotu na desítkách míst v Libereckém 
kraji. Zabezpečujeme pořádek pro řadu státních úřadů, soukromých firem, 
ale i řadu SVJ a domácností. Zabýváme se nejenom standardním denním úkli-
dem, ale i mimořádnými úklidy, úklidy po stavbách, čištěním interiérů osobních  
automobilů. Specializujeme se na strojové čištění prostor, ale i extrakční čištění, 
čištění čalouněného nábytku. Specializované týmy se zabývají čištěním venkov-
ních soch, či odstraňováním graffity z fasád budov, ale i jiných ploch. Našimi 
významnými zákazníky se staly například Úřady práce v LK, či Ministerstvo 
zemědělství. Mezi nejvýznamnější nové zakázky patří úklid cca 12 domů ve 
správě Statutárního města Liberec. Pružně jsme zareagovali na poptávku po 
plošné dezinfekci a pod kontrolou zastřešujícího garanta jsme pak realizovali  
i několik zakázek na dezinfekci administrativních budov.
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Zahradnické práce 
včetně návrhů a realizace zahrad

Pracovníci zahradnického úseku jsou schopni zrealizovat veškeré terénní úpravy 
zahrad na míru. Disponujeme profesionálním  technickým vybavením, které nám 
umožňuje poradit si s malými, ale i velkým pozemky. Díky spolupráci s odborníky 
jsme schopni navrhnout zahradu dle představ zákazníků. Máme za sebou celou 
řadu odborných realizací. Významným  zákazníkem v loňském roce bylo napří-
klad město Hrádek nad Nisou, či Technická univerzita v Liberci.



19 kapi to la



20 Chráněná pracovn í  místa

Služby technického charakteru

Technický úsek sdružení je schopný vyklidit vaši nemovitost, zařídit řemeslné 
úpravy, zbourat drobné stavby či přidělat poličky, udělat drobné správky vašich 
domácností. Obdobné požadavky plníme i firmám. V loňském roce jsme dostali 
výzvu od Grupo Antolin Turnov, kterému jsme vyčistili vnitřní plášť budovy 
průmyslového podniku. Můžeme se rovněž pyšnit kompletní renovací košů pro 
Statutární město Liberec.

Ostraha objektů a služby recepce

Zajišťujeme ostrahu objektů v denních  i v nočních hodinách. Naši zaměstnanci  
jsou pro tuto činnost odborně proškoleni. Jejich směny sledují kamerové sys-
témy, konají pochůzky a kontrolují zabezpečení objektů. Mezi naše významné 
zákazníky patří například Česká inspekce životního prostředí.
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Kompletace, outsourcing,  
obrábění 

V našich dílnách kompletujeme pro řadu externích odběratelů jejich produkty. 
Externí odběratelé v nás nacházejí spolehlivého partnera pro jejich byznys. 
V loňském roce se stal našim významným partnerem PEKM Kabeltechnik 
s.r.o. Zde se podílíme na tvorbě kabelových svazků pro dopravní prostředky.

Všechny naše výrobky a služby poskytujeme v režimu náhradního plnění.  
Více na https://www.sdruzenitulipan.cz/nahradni-plneni



Provoz gastro zařízení 
formou bufetů

Na našich bufetech dbáme na vysoký hygienický standard, čerstvost surovin 
a ekologicky šetrné obaly. Jako dodavatele upřednostňujeme lokální produ-
centy z regionu. V našich provozovnách naleznete nejenom pochutiny, které 
uspokojí mlsné jazýčky, výbornou kávu, ale i příjemné místo pro váš odpočinek 
a relaxaci. V obou provozovnách jsou vítány rodiny s dětmi, ale i psí mazlíčci.  
Je možné zde najít prostor pro oslavu narozenin nebo firemní akci. Naše  
příjemná obsluha se bude snažit splnit všechna vaše přání. Nově jsme v loňském 
roce na našich bufetech nabídli zákazníkům pizzu.
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IV. Realizované projekty, 
kulturní a společenské 
akce
Projekty financované z EU

Projekt Komunitní centrum  
Tulipan
Projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost dotací z Evrop-
ského sociálního fondu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006428

Harmonogram projektu: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2020

V roce 2020 dobíhal provoz úspěšného a klienty vyhledávaného projektu 
Komunitní centrum TULIPAN, které vyvíjelo svou činnost v Liberci. Projekt 
byl zacílen na podporu sociálního začleňování a aktivizace osob se zdravot-
ním znevýhodněním (duševním onemocněním či kombinací diagnóz) pro-
střednictvím vzniku a provozu komunitního centra, činnosti komunitního 
sociálního pracovníka (v KC i v terénu), s využitím řady motivačních, iniciač-
ních aktivit vedoucích k participaci a zplnomocnění cílové skupiny. Projekt 

byl vhodně doplněn o výchovně vzdělávací aktivity, poradenství a podporou 
integrace CS na trh práce.
Celkový počet evidovaných klientů KC činil 464 osob, které se zapojily do 
některé z aktivit KC.

Klientům byl poskytován přístup k PC a na internet. Průběžně jsme zjišťovali 
celkovou sociální situaci, potřeby a problémy osob z CS a možnosti jejich 
začlenění do aktivit a služeb KC. 

Pro služby klientům byla využívána práce dvou komunitních sociálních 
pracovníků jak v prostorech KC, tak v terénu na území Libereckého kraje. 
Pravidelně působili v tzv. Frýdlantském výběžku (hospodářsky slabé oblasti 
Libereckého kraje) a na Semilsku. Práce komunitního sociálního pracovníka 
měla vliv na průběžné vytváření programu komunitního centra tak, aby od-
povídal aktuálním potřebám komunity osob se zdravotním znevýhodněním. 
Zejména měl ve své kompetenci komunikaci s cílovou skupinou, sdílení pro-
blémů, posiloval schopnost cílové skupiny směrem k samostatnosti, odpo-
vědnosti a integraci do společnosti.

Poskytované aktivity volnočasového charakteru umožňovaly CS začlenit se 
do společnosti, využít svůj volný čas a zvýšit si sociální kompetence. Výběr 
kroužků souvisel s poptávkou CS. Kroužky se konaly pravidelně, byly běžnou 
součástí provozu KC.

V komunitním centru v Liberci i na detašovaných pracovištích (Semily, Frý-
dlant) probíhaly pravidelně výchovně vzdělávací aktivity. Vzdělávání probí-
halo po menších skupinách, neboť rozdílnost předpokladů CS si vyžaduje 
individuální přístup. Tématicky byly zacíleny nejen přímo vzdělávacím smě-
rem, ale také terapeutickým, kreativním - výchovným.
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Mezi velmi přínosné aktivity projektu pro CS patřilo poradenské centrum.  
V tomto směru byli hojně využíváni psychologové, individuální poradci,  
dluhový poradce, psychiatr, sociální pracovník či peer konzultant. Poradci 
pomáhali cílové skupině v jejich psychické, sociální a životní stabilizaci. 

Součástí aktivit projektu byla rovněž činnost spojená s vedením tréninko-
vých pracovních míst. Tréninková PM byla zacílena na obnovení a upevnění 
sociálních návyků spojených s docházkou do práce. Účastníci vykonávali 
jednodušší činnosti, aby se mohli lépe adaptovat na pracovní prostředí.

Aktivity projektu se postupně rozvíjely a přizpůsobovaly klientům. Realizo-
váno bylo velké spektrum volnočasových aktivit, vzdělávání, workshopů,  
poradenství apod., které postupně pomáhaly řešit potřeby klientů KC.  
Podařilo se nám postupně aktivizovat a zplnomocňovat CS, vést je k větší 
samostatnosti a odpovědnosti ve svém běžném životě. U CS jsme více roz-
vinuli jejich komunikaci, postupně zvýšili kompetence a sociální začlenění.  
Projekt naplnil své cíle a poskytl podporu a pomoc lidem se zdravotním zne-
výhodněním.
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Rozvoj pracovních kompetencí 
OZP
Projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost dotací z Evrop-
ského sociálního fondu. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/ 0009153

Harmonogram projektu: 1. 10. 2018 – (30. 9. 2020) prodloužen do 31. 11. 2020

Projekt byl cílen na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 
prioritně v hospodářsky slabé oblasti tzv. Frýdlantského výběžku, který je 
charakteristický řadou negativních sociálně-ekonomických charakteristik, 
mezi které patří i problematické hledání pracovního uplatnění pro OZP. 

Aktivity projektu zohlednily rozvoj pracovních a sociálních kompetencí OZP, 
potlačovaly bariéry vstupu těchto osob na trh práce, rozvíjely praktické pra-
covní dovednosti zapojených osob a směřovaly k podpoře spolupráce se 
zaměstnavateli v regionu.

Projekt byl velmi důležitý pro příhraniční, hospodářsky slabý region Frý-
dlantska. V rámci projektu se dostalo osobám se zdravotním znevýhodně-
ním nejen teoretického vzdělávání, rekvalifikace, ale také placené praxe  
a hledání vhodné pracovní pozice. Situace osob z cílové skupiny byla řešena 
komplexně, kdy byly dané osoby stabilizovány a aktivizovány. Byla jim po-
skytována pomoc a poradenství v životních situacích - při zadlužení, pomoc 
při řešení bytové situace, sociálních dávek, problémů v rodinách aj. Velmi 
důležitá byla také funkce síťování s dalšími sociálními službami a veřejnými, 
privátními a neziskovými organizacemi na Frýdlantsku.

V roce 2020 vstoupilo do projektu 26 nových účastníků. Na konci projektu 
jsme evidovali celkem 92 účastníků. 

V roce 2020 prošlo úspěšně 16 účastníků projektu rekvalifikačními kurzy. 
Pracovní uplatnění našlo v tomto roce díky projektu celkem 17 osob.  
Po skončení projektu zůstalo v zaměstnání 25 osob, z toho 5 osob pracuje 
ve Sdružení TULIPAN.

V návaznosti na projekt se koncem roku připravoval rozjezd nové chráněné 
dílny plánovaný od 1. 1. 2021 v Novém Městě pod Smrkem. Jsme rádi, že jsme 
se mohli v podobě chráněné dílny na Frýdlantsku udržet a pomáhat zde i na-
dále. Do budoucna počítáme s nárůstem počtu zaměstnanců OZP a nových 
zakázek na Frýdlantsku. Aktivity projektu se postupně rozvíjely a přizpů-
sobovaly klientům. Realizováno bylo velké spektrum volnočasových aktivit, 
vzdělávání, workshopů, poradenství apod., které postupně pomáhaly řešit 
potřeby klientů KC. Podařilo se nám postupně aktivizovat a zplnomocňovat 
CS, vést je k větší samostatnosti a odpovědnosti ve svém běžném životě. 
U CS jsme více rozvinuli jejich komunikaci, postupně zvýšili kompetence  
a sociální začlenění. Projekt naplnil své cíle a poskytl podporu a pomoc li-
dem se zdravotním znevýhodněním.
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Projekt 3 K pro praxi 
Koncepčně a Komplexně 
ke Kompetencím pro praxi I
Projekt byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost dotací z Evrop-
ského sociálního fondu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0006928

Harmonogram projektu: 1. 8. 2017 - 30. 9. 2020

Hlavním cílem projektu bylo adekvátně připravit osoby se zdravotním zne-
výhodněněním, osoby s kumulací hendikepů a osoby vracející se na trh prá-
ce 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 řešil samotné 
pracovní uplatnění CS projektu v dotčeném regionu.

Projekt trval tři roky a celkem jím prošlo 151 osob. Zapojily se do něj osoby 
z Libereckého kraje. Zdarma využívaly mnoha projektových aktivit - moti-
vačních kurzů, kurzů digitální gramotnosti, rekvalifikačních kurzů, pracovní 
diagnostiky, individuálního kariérového poradenství, poradenství od psy-
chologů a sociálních pracovníků, umělecké a duševní terapie. Cílem bylo 
najít pro zapojené osoby nové zaměstnání a pomoci jim v překonání překá-
žek při vstupu na pracovní trh. Jednalo se o osoby se zdravotním postižením 
nebo zdravotním znevýhodněním, osoby starší 50 let, osoby v dlouhodobé 
evidenci ÚP, osoby s nízkým vzděláním, osoby vracející se do práce po ma-

teřské nebo rodičovské dovolené. Každý účastník přicházel s vlastním pří-
během, jenž ho za poslední léta potkal. 

V  rámci projektu 3 K pro praxi bylo z nebagatelní podpory podpořeno cel-
kem 82 účastníků, kdy valná většina z nich byly osoby se zdravotním hendi-
kepem. Rekvalifikaci získalo celkem 42 osob, nicméně všech 82 osob prošlo 
základním PC kurzem nebo motivačními aktivitami. Dále se pak  účastní-
kům, kteří to potřebovali a projevili zájem, věnoval sociální pracovník, který 
s nimi řešil různé životní situace např. bydlení. Z celkového počtu 82 osob 
jsme více než 30 z nich umožnili pracovní diagnostiku. Nové pracovní uplat-
nění jak na chráněném, tak na otevřeném pracovním trhu našlo 38 osob. 
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Projekt 3 K pro praxi
Koncepčně a Komplexně ke 
Kompetencím pro praxi II
Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost dotací z Evropské-
ho sociálního fondu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010402

Harmonogram projektu: 1. 8. 2020 - 31. 12. 2022

Projekt navázal na úspěšný zaměstnanecký projekt 3 K pro praxi - Koncepčně 
a Komplexně ke Kompetencím pro praxi, který skončil v září 2020. Projekt 
je opět realizován v partnerství s poradenskou a vzdělávací společností 
Aabyss s.r.o., která má v kompetenci cílovou skupinu osoby vracející se  
na trh práce po rodičovské dovolené.

Cílem projektu je komplexní podpora osob se zdravotním znevýhodněním, 
osob 50+ a osob vracejících se na trh práce po RD/MD směrem k jejich dlou-
hodobému uplatnění na trhu práce a sociální integraci. Systém komplexní 
péče zahrnuje individuální poradenství na míru, využití odborných služeb 
psychologů a sociálních pracovníků, motivační a vzdělávací aktivity, rekva-
lifikace, rozpoznání pracovního potenciálu s využitím pracovních nácviků  
a praxe, přímou podporu CS a motivaci zaměstnavatelů.

V roce 2020 bylo z projektu podpořeno 24 osob. Začaly motivační kurzy  
a kurzy digitálních kompetencí, dále probíhaly rekvalifikace. Většina vzdělá-
vacích aktivit projektu, probíhajících v r. 2020, musela být z důvodu vládních 
nařízení realizována on-line. 

V rámci projektu probíhaly praktické pracovní nácviky, jejichž náplní byly 
administrativní činnosti, komunikace s klienty, nácviky práce s pokladnou, 
nácviky práce recepčních. Osobám z CS byli k dispozici lektoři pro trénink 
praktických pracovních dovedností, kteří nad nimi měli dohled a poskytovali 
poradenství a vedení při prováděných nácvicích pracovních činností.  

Dále probíhaly placené praxe klientů projektu. Náplní praxí byly administra-
tivní činnosti, komunikace s klienty Sdružení TULIPAN, práce s pokladnou, 
praktické nácviky práce recepční. Praktikantům byli k dispozici mento-
ři-pracovní poradci, kteří nad nimi měli dohled a poskytovali poradenství  
a vedení při prováděných pracovních činnostech.

Důležitou součástí projektu jsou rovněž rekvalifikační kurzy. V roce 2020 
absolvovalo celé rekvalifikační kurzy a získalo osvědčení za úspěšně dokon-
čení rekvalifikací 6 účastníků projektu v oborech Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky, Účetnictví a daňová evidence a Personalista/per-
sonalistka.

Také došlo k zaměstnání 2 zdravotně postižených osob z CS projektu  
na dotovaných pracovních místech.

V průběhu roku 2020 musely být aktivity projektu částečně omezovány  
z důvodu vládních nařízení spojených s pandemií covid-19.
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Projekt  
Komunitní centrum TULIPAN  II 
Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost dotací z Evropské-
ho sociálního fondu. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011744

Harmonogram projektu: 1. 3. 2020 - 31. 12. 2022

Projekt je pokračováním klienty hojně využívaného projektu Komunitní cen-
trum Tulipan a  je cílen na podporu sociálního začleňování osob se zdra-
votním znevýhodněním jak duševního tak tělesného charakteru vč. kumu-
lace diagnóz, neformálních pečujících a osob sociálně vyloučených anebo  
sociálním vyloučením ohrožených a to prostřednictvím provozu komunitní-
ho centra s pobočkou v Liberci a Jablonci nad Nisou. Provoz komunitních 
center v sobě zahrnuje širokou škálu aktivizačních, výchovně vzdělávacích 
a poradenských aktivit vč. komunitní práce v terénu. Díky tomu projekt  
přispěje ke kvalitnějšímu způsobu života této komunity lidí.

Projekt začal nově v Jablonci nad Nisou na adrese Poštovní 25/9 v březnu 
2020 poskytováním poradenství. Jakmile přestala platit omezení vyplývající 
z nařízení vlády, byly realizovány skupinové volnočasové aktivity pro klien-
ty KC (volnočasový klub, dívčí klub, jóga, muzicírování a následně boccia 
a výrazový tanec), pokračovaly poradenské služby (psycholog, individuální 
poradce, peer konzultant a dluhový poradce) a vzdělávací kurzy pro rozvoj 
základních kompetencí cílové skupiny.

17.9.2020 proběhlo slavnostní otevření Komunitního centra v Jablonci nad 

Nisou za přítomnosti médií a zástupců Statutárního města Jablonec n. N.  
a představiteli organizací v okrese Jablonec n.N.

Od října pak již pod hlavičkou tohoto nového projektu pokračovalo v činnost 
i Komunitní centrum TULIPAN v Liberci, nově ve Frýdlantské ulici 1351/15.

Obě komunitní centra se nacházejí v centrech měst. Slouží k realizaci akti-
vit komunitní sociální práce, která slouží jako zázemí (otevřený prostor pro 
scházení, realizaci aktivit a sdílení problémů) pro muže i ženy se zdravotním 
znevýhodněním vč. kumulace diagnóz (především s duševním onemocně-
ním), pro neformální pečovatele a osoby ohrožené sociálním vyloučením či 
osoby sociálně vyloučené (se zdravotními a sociálními problémy, zatím bez 
invalidního důchodu či příspěvku na péči). Této komunitě aktivně pomáhá-
me při řešení složitých životních situací, postupně je vedeme ke kvalitnější-
mu způsobu života a začleňování do společnosti.

Aktivity v rámci provozu komunitních center jsou koncipovány tak, aby 
uspokojily různorodé potřeby naší cílové skupiny. Nabízené aktivity jsou vel-
mi pestré, program KC je průběžně aktualizován a doplňován o činnosti dle 
preference cílové skupiny.

Klienti komunitních center mají možnost využívat setkání s odborníky (psy-
cholog, psychiatr, dluhový poradce a individuální poradce, fyzioterapeut). 
Skupinové aktivity jsou zaměřeny na zvyšování kompetencí a sociální začle-
ňování. Mezi velmi oblíbené aktivity patří foto a video kroužek, kroužek kera-
miky, výtvarného tvoření, jógy, zdravotního cvičení a klub duševního zdraví. 

Bohužel skupinové aktivity byly v roce 2020 velmi silně ovlivněny epide-
miologickými opatřeními, které omezovaly jejich konání. Některé z nich  
se konaly v online režimu. 
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Projekt Job First 
– práce především 
Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost dotací z Evropské-
ho sociálního fondu. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0014864

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce 
zlepšováním  jejich uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací zaměstnava-
tele. Projekt je realizován v Jablonci nad Nisou i v Liberci a má působnost  
v rámci celého IPRÚ.

Harmonogram projektu 1. 2. 2020 – 31. 12. 2022

Činnosti projektu jsou připraveny pro neaktivní a nezaměstnané osoby  
se zdravotním znevýhodněním a osoby s nízkou úrovní kvalifikace, tzn. ma-
ximálně se základním vzděláním, které TULIPAN zve k účasti na aktivitách. 
Do aktivit projektu mohou být přijati neaktivní a nezaměstnaní lidé, se zdra-
votním znevýhodněním nebo s nízkým vzděláním, kteří žijí na území aglome-
race Liberec – Jablonec nad Nisou. 

V projektu je použit inovativní přístup, kdy na principu „job first“ mohou zá-
jemci v první fázi absolvovat placené praxe a zároveň se i účastnit vzdělá-
vacích aktivit. Praxe jsou poskytovány v Liberci i v Jablonci nad Nisou, ve 
Sdružení TULIPAN i u externích zaměstnavatelů, podle možností. Účastníci 
jsou na tyto praxe zařazováni po vstupu do projektu, dle jejich možností, 
dovedností a předpokladů pro následné pracovní uplatnění, což odpovídá 
principu „job first“. Program praxí v roce 2020 zahrnoval činnosti, jako je 

nácvik rukodělných činností, nácviky šití, komunikace se zákazníky, admi-
nistrativní práce, venkovní práce, úklidové práce, nácvik řemeslných prací.
Program motivačních kurzů obsahoval témata spojená  s orientací na trhu 
práce, sebepoznáním a sebehodnocením, přípravou na přijímací pohovor, 
legislativou v oblasti pracovněprávních vztahů, ekonomickým minimem  
a zaměstnáváním zdravotně postižených osob.

K tomu souběžně mohou účastníci využít služeb individuálního a odborného 
poradenství sociálního pracovníka, psychologa a dluhového poradce, jejichž 
služby jsou hrazeny z projektu. 
Na setkáních jsou probírána témata spojená s hledáním vhodného pracov-
ního uplatnění, stabilizací soukromého, psychického života, řešení různých 
životních událostí, které mohou mít následně vliv na dlouhodobé pracovní 
uplatnění, stabilizace zdravotního stavu a jeho vlivu na pracovní uplatnění 
apod.

Zaměstnanci projektu navazují kontakty a spolupracují s budoucími  
zaměstnavateli účastníků projektu.

Důležitou součástí projektu jsou možnosti absolvování rekvalifikačních kurzů 
 účastníky projektu, pokud je nezbytné zvýšit jejich kvalifikaci, aby mohli 
následně získat snadněji pro ně vhodné pracovní uplatnění. Výběr rekvalifi-
kačních kurzů souvisí se schopnostmi, vzděláním a dovednostmi účastníků 
projektu a dále s možnostmi reálného uplatnění na trhu práce.  Výběr dru-
hu rekvalifikačního kurzu se dále odvíjí od předpokladů účastníků projek-
tu k jeho dokončení (náročnosti kurzu, náročnosti zkoušek apod.). Práce  
s účastníky projektu směřuje vždy  k možnosti jejich dlouhodobého pracov-
ního uplatnění. Během roku 2020 nalezlo pracovní uplatnění 10 účastníků 
projektu. Z toho 4 na volném trhu, 6 na chráněném trhu.
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Vybudování chráněného bydlení 
v Liberci
Projekt byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu  
v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou.
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008038

Harmonogram projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Předmětem projektu bylo pořízení nemovitosti, její stavební úpravy a poří-
zení nezbytného vybavení objektu za účelem provozu registrované sociální 
služby chráněného bydlení v Liberci. Projekt umožnil zvýšit nedostatečnou 
kapacitu chráněného bydlení pro osoby se zdravotním znevýhodněním, ze-
jména duševním onemocněním a přispět tak k podpoře sociálního začleňo-
vání těchto osob do společnosti a zvýšení kvality jejich života.

Díky projektu dalších 7 zdravotně postižených osob nalezlo nový domov  
v nově zrekonstruované budově na Srbské ulici, ke kterému náleží i zázemí 
příjemné zahrady, ve které mohou trávit svůj volný čas.
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Polévkárna a bistro TULIPAN
V roce 2020 byl také zahájen investiční projekt dotovaný z Integrovaného  
regionálního operačního programu

Projekt realizuje Sociální podnik TULIPAN s.r.o., jehož jsme 50 % vlastníkem.

Předmětem projektu je rekonstrukce prostor a pořízení vybavení pro pro-
voz polévkárny a bistra TULIPAN na principech sociálního podnikání. Cílovou 
skupinou projektu jsou osoby se zdravotním znevýhodněním, které najdou 
v tomto podniku své pracovní uplatnění. Provoz podniku je postaven na pří-
pravě polévek a dále jednoduchých pokrmů, jako jsou sendviče, saláty aj. 
Koncept podnikání vychází jak z průzkumu a potřeb trhu, tak z možností 
cílové skupiny v návaznosti na jejich pracovní uplatnění.

V roce 2020 proběhly projektové práce a výběrové řízení na dodavatele 
stavby a na konci roku byla zahájena rekonstrukce prostor našeho původ-
ního komunitního centra na polévkárnu.

Vizualizace - projekt Polévkárny a bistra TULIPAN
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Ministerské projekty 
2020

Projekt Sociální zemědělství
v TULIPANU 2020
Harmonogram projektu: 1. 1. – 31. 12. 2020

Jednalo se o projekt sociálního zemědělství, který realizujeme s mírnými 
obdobami již 3. rok za sebou, jehož cílem bylaintegrace hendikepovaných 
osob, které pro svůj plnohodnotný život potřebují sociální asistenci. Cílo-
vou skupinou projektu byli občané se zdravotním postižením a to prioritně  
s poruchami duševního zdraví (a s kombinací hendikepů). Celkem šlo o 35 
hendikepovaných osob zapojených do projektu.

Cílem bylo přivést tyto osoby do sociálního kontaktu v přírodním/zeměděl-
ském prostředí. Projekt zahrnul tyto aktivity:

Činnosti sociálního zemědělství - volnočasové činnosti na zahradě:  
Šlo o zahradnické práce, při kterých, v návaznosti na projekt realizovaný 
ze zdrojů MZE v roce 2019, došlo  k rozšíření osevních ploch na pronajaté 
zahradě (o rozloze 2000 m2), která se nachází v Liberci u tzv. Hergesellu, 
pěstování rostlin a péče o ně na stávajících a nově zřízených plochách, pěs-

tování bylin/zeleniny/květin ve sklenících i venku, provádění činností jako  
je zakládání záhonů, setí, sadba, pletí, rytí, kompostování, sekání travní  
plochy na neosetých plochách, apod. 

Činnosti sociálního zemědělství - volnočasové činnosti s hospodářskými 
zvířaty:  Šlo o činnosti realizované u 2 externích subjektů, které jsou chova-
teli hospodářských zvířat. Osoby z cílové skupiny dojížděly na farmu ve Vác-
lavicích u Hrádku nad Nisou a učily se provádět běžnou péči o hospodářská 
zvířata. Šlo zde o kontakt s hospodářskými zvířaty, péči o ně a o podílení 
se na využití zvířat při volnočasových činnostech. Dále byl zrealizován ví-
kendový pobyt s náplní sociálního zemědělství v Hřebčíně Hradčany, Pěčín  
v Orlických horách, zaměřeným na chov slezských noriků pro pracovní vy-
užití v tahu.
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Projekt Prevence duševního 
zdraví v rodinách 
Projekt byl dotovaný v roce 2020 z programu Ministerstva zdravotnictví ČR 
Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020 .

Zapojeným osobám tento projekt umožnil CS najít řadu potřebných informací 
na jednom místě včetně poskytnutí doprovodných služeb. Zároveň přispíval 
ke zlepšení celkové psychické stability a zdraví pečujících a opečovávaných, 
podpořil vzájemné sdílení informací, rozvoj vzájemných kontaktů, rodiny / 
osoby se mohly navzájem podpořit a pomoci najít vhodná řešení. V prostře-
dí svépomocných skupin došlo ke vzájemné podpoře, výměně zkušeností 
pro řešení životních situací a obtíží. Splněnou snahou odborníků zapojených  
v projektu bylo také zlepšit připravenost rodin na situace spojené s psychi-
atrickým onemocněním v různých životních stádiích. Prostřednictvím osvě-
tových aktivit jsme se snažili zlepšit prevenci duševních onemocnění a kri-
zových situací intenzivnější osvětou v rámci školských zařízení a veřejnosti.
Zájem osob zapojených do projektu je důkazem, že tyto typy služeb pro 
neformální pečující jsou v oblasti nedostačující a chybějící. Je to pro nás 
ukazatel pro plánování budoucích aktivit v území. V projektu se podařilo 
podpořit více osob, než bylo původně plánováno.

Díky účelové neinvestiční dotaci jsme byli schopni zorganizovat odborně 
poradenské a relaxační aktivity pro ty, kteří se obětují pro druhé a na sebe 
často zapomínají.



39

Projekt Společnou cestou
Projekt byl realizován v rámci programu Ministerstva zdravotnictví ČR 
Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2020.

Cílem projektu byla destigmatizace osob se zdravotním postižením – ze-
jména osob s psychiatrickým onemocněním. Dalším cílem projektu bylo 
poskytnout osobám se zdravotním postižením návod, jak se chovat v život-
ních situacích, které mohou být touto skupinou populace vyhodnoceny jako 
krizové. 

Osobám se zdravotním postižením byla po celou dobu trvání projektu  
poskytována podpora zaměřená na síťování služeb, řešení každodenních zá-
ležitostí a podporu v krizových situacích. Peer konzultanti plnili v projektu 
roli individuálních konzultantů, kdy se opakovaně setkávali s osobami se 
zdravotním postižením, které potřebovaly výraznější podporu. Další rovinou 
přínosu projektu je jednoznačně i role destigmatizační. Díky uspořádaným 
destigmatizačním akcím, kde byly vždy prezentovány velkoformátové roll 
upy upozorňující na mýty a předsudky, které panují o osobách s duševním 
onemocněním, se měla široká veřejnost šanci seznámit s fakty o životě 
osob s psychiatrickou diagnózou.
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Projekt Podpora rodin  
se specifickými potřebami
Projekt byl podpořen z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci progra-
mu Rodina.

Projekt byl realizován v Semilech a jejich přilehlém okolí (Jilemnicko, 
Lomnicko, Turnovsko, ale později i Jablonecko). Během roku 2020 bylo pra-
cováno s 20 rodinami, které mají ve svém středu osobu/y se zdravotním po-
stižením (zejména s psychiatrickými diagnózami). Často se zároveň jednalo 
o rodiny neúplné.  Šlo  jak o členy dané domácnosti (zejména neformální 
pečující), tak širší členy rodiny, dle potřeby (např. sourozence, prarodiče 
apod.). Projekt byl zacílen na řešení problémů a jejich prevenci v rodinách. 
Mezi nejčastěji uváděné problémy pečujících/rodin patřily nedostatek po-
třebných informací k péči, psychické potíže (poptávka po službách psycho-
loga), obrovská únava, zdravotní problémy, nedostatek času pro jiné akti-
vity, ztráta sociálních kontaktů a finanční problémy (omezení pracovních 
možností, odchod ze zaměstnání či snížení úvazků sebou přináší finanční 
problémy, snížení životního standardu atd.). Projekt řešil problémy cílové 
skupiny zejména poskytnutím služeb psychologa, peer konzultanta, indivi-
duálního konzultanta, pečovatele a právních služeb.

Součástí projektu byly rovněž 2 vzdělávací kurzy pro pečující (kurz znako-
vého jazyka a kurz 1. pomoci). Cílem kurzů bylo jednak zvýšit kompetence 
pečujících a dále i jejich, životem poměrně zkoušené, sebevědomí. Pečující 
si možnost účasti na vzdělávacích kurzech velmi chválili a uvítají je i do 
budoucna.
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Projekt Kulturní mosty 
- brána hendikepovaných 
ke zdravé populaci III
Naši činnost na kulturním poli podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Hlavním cílem projektu bylo propojení osob se zdravotním znevýhodněním 
se širokou veřejností s využitím kulturních akcí TULIFEST a Týden s TULI-
PANem. Dalším cílem projektu bylo destigmatizovat osoby žijící s psychia-
trickým onemocněním v očích veřejnosti.

Seznamovali jsme veřejnost s projevy duševních nemocí a představili jí pří-
běhy lidí, kteří prožívají tyto stavy. Snažili jsme se oslovit co nejširší veřej-
nost, prohloubit její znalosti, abychom odbourali zažitá stigmata vůči hen-
dikepovaným lidem. Vše jsme činili pomoci kulturně společenských aktivit, 
které nenásilnou formou propojily svět zdravých se světem hendikepova-
ných.
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Projekty 2020  
podpořené z dalších 
zdrojů
Na počátku roku 2020 se nám podařilo zrealizovat výjezd do norského Ber-
genu. Díky této iniciativě jsme se spolu s pedopsychiatričkou KNL podívali do 
2. největší nemocnice v Norsku - Haukeland Universitetssjukehus za účelem 
navázání spolupráce s Klinikou pro duševní zdraví dětí a mládeže. Na cestu  
a jednání byl poskytnut grant na bilaterální iniciativu „Cooperation of TU-
LIPAN and Haukeland University Hospital“ z Fondu pro bilaterální vztahy 
řízeného Zprostředkovatelem programu – Bilaterálních ambicí v rámci Fondů 
EHP a Norska 2014-2021 v programu Zdraví. 

Cílem celé akce byla inspirace, získání informací, zkušeností a know-how  
z bergenské  Kliniky a rovněž z další navštívené instituce - Agentury pro děti 
a rodiny při municipalitě Bergen, se kterou liberecká výprava navázala spo-
lupráci, a kterou chce rozvinout za účelem zlepšení podmínek pro rodiny  
s duševně postiženými dětmi a mladými lidmi v Libereckém kraji. Během 
roku 2020 by měl v Libereckém kraji vzniknout projekt s cílem prevence du-
ševního zdraví dětí a mládeže a intervence vedoucí ke snižování negativních 
dopadů onemocnění, na který bude požádáno o zdroje z fondů EHP a Norska 
a do kterého by měli být zahrnuti odborníci z kraje tak, aby byl co nejvíce „ušit 
na míru“ potřebám rodin.

V průběhu jednání liberecká skupina zjišťovala, jak funguje financování péče 
pro duševně postižené děti, mládež a jejich rodiny v Bergenu a jaká jsou spe-
cifika služeb, které Klinika pro duševní zdraví dětí a mládeže a Agentura pro 
děti a rodiny poskytují.

Klinika je financována převážně státem. Od roku 2017 dostává od stá-
tu blokové granty pro část ambulantních služeb.  Služby pro děti a mládež  
do 18 let jsou zcela pokryty státními financemi. Služby Kliniky jsou hodně  
decentralizované. Má ambulantních služby v jednotlivých částech regionu.  
Velkým vzorem pro náš region je, že tato, ve své práci úspěšná Klinika, dává  
důraz na činnost multidisciplinárních týmů a na terénní práci s rodinami. 

Inspirací pro podnikatele v našem regionu může být skutečnost založená 
na win-win strategii, kdy soukromý investor vybudoval v prostorách Kliniky 
plavecký bazén a tělocvičnu k využití pro pacienty i zaměstnance Kliniky. 
Prostředí Kliniky působí příjemně i díky designovým prvkům, které zobrazují 
dětské motivy a prostory pro děti jsou vybaveny hracími prvky.
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V dalším dni stráveném v Bergenu se liberecká výprava účastnila jednání  
s Agenturou pro děti a rodiny /Etat for barn og familie, která funguje při Ber-
gen kommune, čili při municipalitě Bergen. Spolupráce Kliniky pro duševní 
zdraví dětí a mládeže a Agentury pro děti a rodiny funguje na dvou úrovních. 
Obecně doktoři a psychologové, kteří pracují v Agentuře/při municipalitě Ber-
gen odkazují děti a mladé, kteří mají středně vážný až vážný problém, na 
Kliniku. Klinika provede zhodnocení a určí diagnózu duševní poruchy. Klinika 
provádí i terapeutické a psychoedukativní zásahy směrem k dítěti a jeho ro-
dině. Potom iniciuje spolupráci s municipalitou (tedy Agenturou) ve smyslu 
spolupráce s rodinou postiženého. Dítě a jeho rodina pak dostává dlouhodo-
bou pomoc/podporu z municipality, ale může být odkázána zpět na Kliniku 
za účelem nového zhodnocení stavu nebo za účelem poskytnutí odbornějších 
služeb, které jsou potřeba. Dále Klinika a Agentura spolupracují v rámci spe-
ciálních projektů, kde mají jasně vymezené úkoly a odpovědnosti. Pro tyto 
účely má Klinika dva týmy, a to konzultační tým pro malé děti a tým pro před-
cházení akutního umístění. 

Tato Agentura, její fungování a spolupráce s Klinikou by mohla do budoucna 
posloužit jako vzor pro fungování péče v Libereckém kraji, pokud uvažuje-
me o zřízení pozice tzv. klíčového pracovníka, který se bude starat o rodiny,  
komunikovat se subjekty v regionu v jejich zájmu a doprovázet je.

Velmi si vážíme i setrvalé podpory Libereckého kraje. V roce 2020 byly ze 
strany Libereckého kraje podpořeny hned čtyři naše projekty: Sami sobě 
– vzdělávání, supervize a podpora práce peer konzultantů, Sociálně  
a kulturně terapeutické aktivity jako prostředek podpory duševního zdra-
ví osob s duševním onemocněním a osob pečujících o ZP osoby a Rok  
s TULIPANem 2020. První projekt je zaměřen na podporu práce vedoucích 

zaměstnanců Sdružení TULIPAN – konkrétně na jejich vzdělávání a na su-
pervize, které předcházejí syndromu vyhoření. Dále se v tomto projektu do-
stalo podpoře peer konzultantů – osob s vlastní zkušenosti s duševním one-
mocněním, které pomáhají dalším hendikepovaným. Z druhého projektu jsme 
byli schopni hradit zdravotně postiženým účast na volnočasových, kulturních 
a společenských akcích. Další projekt, který Liberecký kraj v roce 2020 pod-
pořil, byl zaměřen na usnadnění nelehkého života neformálních pečujících, 
kteří se starají o své blízké.  Projekt rok s TULIPANem 2020 nám pomohl dofi-
nancovat naše kulturní akce inkluzivního charakteru, kde dochází k propo-
jení tzv. zdravé veřejnosti s osobami se zdravotním postižením ať tělesného  
či duševního charakteru jak na jevišti, tak i v hledišti. 

Díky podpoře Nadace ČEZ jsme byli schopni do našeho nového chráněného 
bydlení v Liberci v Srbské ulici pořídit domácí spotřebiče, nezbytné vybavení 
zázemí provozu sociální služby, společných prostor a pokojů klientů, lůžkovi-
ny, vybavení koupelen a pomůcky pro vedení domácnosti a praktické nácviky.

Společnosti Moneta Money Bank vděčíme za podporu našich chráněných  
dílen. Díky prostředkům, které nám poskytla, jsme byli schopni dovybavit naši 
úklidovou a keramickou chráněnou dílnu a nakoupit nové pracovní oblečení.
Pravidelným přispěvatel na naše kulturní destigmatizační akce je Nadace 
Umění pro zdraví. I díky jejich podpoře se mohly i v nelehkém roce 2020 
uskutečnit obě kulturní destigmatizační akce – Týden s TULIPANem a TULI-
FEST.

Dalším naším podporovatelem je Česká spořitelna, a.s. Podpořila naše kul-
turní aktivity a pomohla udržet pracovní místa pro všechny naše hendikepo-
vané zaměstnance prostřednictvím příspěvku na provoz našich chráněných 
dílen.
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Naše další úspěchy 
v roce 2020 v kostce
•  Rozšířili jsme pracovní tým.
•  Absolvovali jsme kurzy ve vyhlášené keramické dílně v našem kraji, u paní 

Květuše Gebrt Strunové, která nám pomohla zlepšit a zdokonalit naše již 
zavedené postupy a pomohla najít kvalitnější materiály pro výrobu. Změnili 
druh hlíny a některé nejčastěji používané glazury, které právě s touto hlí-
nou lépe korespondují. Také jsme změnili teplotu vypalování výrobků tak, 
aby výsledná keramika nejenom lépe vypadala, ale lépe naplnila i kritéria 
funkčnosti pro užitnou keramiku. 

• Stali součástí benefičního golfového turnaje v Albatross Golf Resortu ve Vy-
sokém Újezdu, na kterém se nám podařilo na podporu TULIPANu vybrat té-
měř 94 000 Kč. Celým rokem 2020 se linula skvělá spolupráce se Sociálním 
bankovnictvím České Spořitelny ve formě mentoringu a možností různých 
školení

• Na pobočkách v Liberci, Jablonci a Semilech se zavedly pobočky Zásilkov-
ny, které v době zavřených kamenných obchodů byly velice vytěžované. 

•  Rozjeli jsme nový e-shop.
•  Udrželi jsme si ochrannou známku produkt Jizerské hory.
•  Uspořádali jsme další ročník veřejné sbírky „Slunce pro tulipan“
•  nákup nového vybavení a rozšíření technického centra.
• profesionalizace skladového hospodářství, pořízení vybavení pro čárové 

kódy a profesionalizace stánkového prodeje

•  víkendový pobyt pro pečující
•  destigmatizační kampaň na desítkách míst v Libereckém kraji
• rozvoj aktivit komunitního centra – služby poskytovány stovkám lidí  

v Libereckém kraji
•  modernizace webových stránek
•  odběr novoročenek stovkami firem
•  změna myšlení obcí směrem k podpoře pečujících osob
•  polupráce s oddělením dětské psychiatrie KNL
•  prohloubení spolupráce s norskými partnery
• školení pracovníků prohlubující jejich znalosti a dovednosti nad rámec  

zákonných požadavků
•  hlubší navázání spolupráce s Českou spořitelnou a.s.
•  rozšíření služeb organizace do frýdlantského výběžku a příprava rozjezdu 

CHD v Novém Městě pod Smrkem
•  rozšíření úklidových služeb do Zlínského kraje
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Stěžejní akce, kde jsme zajistili občerstvení:

SPARTAN RACE pořadatel ACEU s.r.o.: několik tisíc účastníků a stovky dobrovolníků - zajištění kompletního občerstvovacího servisu 

Ferdinand Porsche Festival 2020 – pořadatel Porsche Classic Club ČR: 

Dětský den – 75. výročí dne VÍTĚZSTVÍ  a konce druhé světové války a 30. výročí zahájení novodobých misí Armády ČR – pořadatel: Českoslo-
venská obec legionářská, Spolek

Mistrovství světa ČR v běhu na kolečkových lyžích 2020 – pořadatel TJ Dukla

Mistrovství ČR v MTBO družstev 2020 – pořadatel Spolek SNS Smržovka 

Cross Country 2020 – pořadatel KOVOM RACING TEAM Liberec 

Ve stříbrných stopách Lukáše Bauera 2020 – pořadatel TJ Dukla

Pohár ČR minikár – pořadatel ÚAMK ŠKODA ML

29. - 30.8. 2020

5. 9. 2020

12. 9. 2020

26. 9. 2020

28. 9. 2020

3. - 4. 10. 2020

10. 10. 2020

17. - 18. 10. 2020

Vzhledem k probíhající pandemii bylo v roce 2020 akcí mnohem méně než v předchozích letech.



SDRUŽENÍ TULIPAN V DATECH 
ZA ROK 2020
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NÁKLADY
Spotřeba materiálu 2 773 610

Spotřeba energie 365 349

Prodané zboží 1 264 444

Opravy a udržování 102 846

Cestovné 227 780

Náklady na reprezentaci 9 199

Ostatní služby 6 659 742

Mzdové náklady 19 167 409

Zákonné a sociální pojištění 4 933 193

Ostatní sociální pojištění 116 499

Ostatní daně a poplatky 8 380

Smluvní pokuty 29

Ostatní pokuty a penále 572

Odpis nedobytné pohledávky 434

Nákladové úroky 143 317

Kurzové ztráty 2 184

Jiné ostatní náklady 197 692

Odpisy hmotného majetku 763 563

CELKEM 36 736 242

VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky 2 308 797

Tržby z prodeje služeb 5 312 769

Tržby za prodané zboží 1 513 043

Výnosové úroky 988

Kurzové zisky 200

Zúčtování fondů 645 167

Jiné ostatní výnosy 215 146

Přijaté příspěvky (dary) 733 021

Provozní dotace 28 652 649

CELKEM 39 381 780

Hospodářský výsledek 2 654 538 Kč



51 Sdružen í  TULIPAN v  datech

dárce výše daru využito v 2020 způsob využití

ČESKÁ TELEVIZE - sbírka z Adventních koncertů 2016 2 052 801 153 487 Úroky z hypotéky na chráněné bydlení, vybavení CHB

Vyskočil Jakub 50 000 50 000 TULIFEST 2020

Různé fyzické osoby 173 397 173 397 Provoz chráněných dílen

Nadace ČEZ 50 000 50 000 Nákup vybavení, materiálu - šití roušek

Nadace ČEZ 52 402 - Koupě vozidla pro pob.Semily (zakoupeno v 2021)

Nadace rozvoje občanské společnosti 16 000 16 000 Vybavení CHD

Nadace České spořitelny 47 000 47 000 Na činnost organizace a její rozvoj (příspěvek na nájem)

Nadace Umění pro zdraví 3 000 3 000 Materiál pro TULIFEST

Nadace ČEZ 70 000 70 000 Vybavení chráněného bydlení

Město Cvikov 5 000 5 000

MONETA Money Bank, a.s. 30 000 30 000 Podpora provozu CHD (OOPP)

Česká spořitelna, a.s. 50 000 50 000 TULIFEST 2020

Česká spořitelna, a.s. 46 690 46 690 IT služby, propagace sdružení

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. 13 448 13 448 Vybavení chráněného bydlení

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. 25 000 25 000 Materiál pro CHD

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2020

Chráněné bydlení 48 567 48 567 48 567

CELKEM 48 567 48 567 48 567
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LIBERECKÝ KRAJ
popis dotace celkem poskytnuto 2020 poskytnuto 2021 použito 2020

Chráněné bydlení 635 000 635 000 - 635 000

Podpora pečujících osob a jejich rodin 20 000 20 000 - 20 000

Sociálně a kulturně terapeutické aktivity 22 050 - 22 050 22 050

Sami sobě - vzdělávání, supervize a podpora peer konz. 22 050 - 22 050 22 050

Rok s TULIPANem 50 000 50 000 50 000

CELKEM 749 550 655 000 94 550 749 550

MĚSTO JILEMNICE
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2020

Chráněné bydlení 36 000 36 000 36 000

MĚSTO NOVÝ BOR
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2020

Prevence duševního zdraví v rodinách 20 000 20 000 20 000
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ÚŘAD PRÁCE
popis dotace celkem poskytnuto použito

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Kompenzační příspěvek Za 4.Q.2019 2 214 856 - 2 214 856 - 2 214 856 - -

Kompenzační příspěvek za 1.Q.2020 2 236 203 - 2 236 203 - - 2 236 203 -

Kompenzační příspěvek za 2.Q.2020 2 873 450 - 2 873 450 - - 2 873 450 -

Kompenzační příspěvek za 3.Q.2020 4 051 800 - - 4 051 800 - 4 051 800 -

Kompenzační příspěvek za 4.Q.2020 4 357 852 - - 4 357 852 - 4 357 852 -

Příspěvek na zřízení prac.míst 
pro OZP - pobočka Semily

240 000 - 240 000 - - - 240 000

CELKEM 15 974 161 0 8 409 652 749 550 2 214 856 13 519 305 240 000
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2020

Dotace na 45 154 45 154 42 187

Dotace na OOPP, odměny, cestovné - COVID II 377 325 377 325 233 231

3 K pro praxi - CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_46/0006928 14 991 720 1 509 358 2 857 949

Job First - CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0014864 6 797 550 733 025 2 027 577

Komunitní centrum - CZ.03.2.60/0.0./0.0./16_064/0006428 9 092 775 1 330 141 2 351 637

Pracovní uplatnění není samozřejmost - CZ.03.1.48/0.0./0.0./16_053/0004060 4 086 800 201 961 265 763

S podporou k lepší péči - CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007688 6 078 850 498 043 576 074

Rozvoj pracovních kompetencí OZP - CZ.03.1.48/0.0./0.0./17_075/0009153 5 755 375 1 022 386 2 142 748

Komunitní centrum II. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011744 7 584 038 2 810 235 1 384 976

3 K pro praxi II. - CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010402 15 167 616 3 033 523 1 033 766

CELKEM 69 554 724 11 138 672 12 640 490

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2020

Dotace na 86 000 86 000 86 000

Dotace na OOPP, odměny, cestovné - COVID II 333 578 333 578 333 578

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2020

Kulturní mosty - brána hendikepovaných III. 60 000 60 000 60 000
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2020

Zapojení klientů do aktivit sociálního zemědělstí v TULIPANu 2020 168 028 168 028 168 028

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2020

Vybudování chráněného bydlení - CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008038 14 425 704 3 525 628 6 705 279

MINISTERSTVO FINANCÍ
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2019 použito 2019

Cooperation of TULIPAN and Haukeland University Hospital 44 490 44 490 - 44 490
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Děkujeme všem  
za veškerou práci,  
za podporu finanční, 
materiální i morální

Hlavní podporovatelé a partneři
• Česká spořitelna
• Liberecký kraj  
• Ministerstvo kultury
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Ministerstvo zdravotnictví
• Ministerstvo zemědělství
• Ministerstvo financí
• Evropský sociální fond
• Nadace ČEZ
• Statutární město Liberec 
• Technická univerzita v Liberci 
• Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Liberci

Naši dárci (řazeno abecedně)
• DENSO MANUFACTURING CZECH
• Jakub Vyskočil
• Město Cvikov
• Město Jilemnice
• Město Nový Bor
• MONETA Money Bank
• Nadace České spořitelny
• Nadace Charty 77
• Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadační fond TESCO
• Nadace Umění pro zdraví
• Purple Foundation



57 Poděkován í

Naši obchodní partneři 
a podporovatelé 
(řazeno abecedně)

• 5Q
• A - GROSS OLOMOUC-HOLICE spol. s r. o.
• AAbyss s.r.o
• ACEU s.r.o.
• ACL Automotive s.r.o.
• ADVACAM s.r.o.
• ALBA
• Alena Šollarová
• Ally
• AROO občianské sdruženie
• AVIS TRADE s.r.o.
• BB PARTNER s.r.o.
• Beads 4U, s.r.o.
• BIDLI reality, a.s.
• Biskupství litoměřické
• Blanka Těšínská
• Blooman Reality s.r.o.
• Borůvka Praha o.p.s.
• BRICOSTAV s.r.o.
• C.J.AUDIT,s.r.o.

• Capgemini Czech Republic s.r.o.
• Carrier chladicí technika CZ s.r.o.
• Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.
• Catering KNL 
• COMESA, spol. s r.o.
• Česká inspekce životního prostředí
• Česká správa sociálního zabezpečení
• Česká televize 
• Česká zemědělská univerzita v Praze
• České dráhy, a.s.
• České vysoké učení technické v Praze
• Český rozhlas Sever 
• Čipery z Ráje s.r.o.
• ČSAD Liberec, a.s.
• ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
• DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
• Deoria Estates s.r.o.
• DETOA Albrechtice s.r.o.
• DIAGNOSTIKA - RÝDL, s.r.o.
• Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace
• Dobrejnazev
• DPMLJ
• Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace
• DYTRON s.r.o.
• Ekocentrum Oldřichov v Hájích
• ELSET
• Emco spol. s r. o.
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• Eva Velechovská
• EVOSA spol. s r.o.
• FCC Liberec, s.r.o.
• Ferenc Robert
• FLEXCON, s.r.o.
• FM Cleaning s.r.o.
• FOLDA, s.r.o.
• FOXON s.r.o.
• Freedlatnsko eu
• Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
• Fyzio Smile s.r.o.
• Generali Česká pojišťovna a.s.
• Genesis Capital Growth s.r.o.
• GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
• Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
• Gymnázium F.X.Šaldy, LBC
• HOSTR Liberec s.r.o.
• HOYA a.s.
• HR Direct s.r.o.
• Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
• I´M FIT s.r.o.
• iMK system s.r.o.
• Ing. Klára Antesová
• Ing. Lukáš Urbánek
• Ing. Radka Ondrušková
• Institut klinické a experimentální medicíny
• ISS Facility Services s.r.o.

• JAG advokátní kancelář s.r.o.
• Jakub Volný a Gábina Volná
• Jana Švecová
• Jirka Princ
• KANCL s.r.o.
• Kapela WE2
• Katastrální úřad pro Liberecký kraj
• KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
• KODAP, s.r.o.
• KONTRON ECT design s.r.o.
• KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.
• KPK elektro s.r.o.
• Krajina a zahrada
• Krajská nemocnice Liberec, a.s.
• Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
• Kučera Robert, JUDr., advokát
• Laird s.r.o.
• LaserPlastic s.r.o.
• Liberecký deník
• Liberecký kraj
• LÍP A SPOLU, z.s.
• LOG-SPED CZ s.r.o.
• Luboš Táborský
• Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
• LUTO Automotive CZ, s.r.o.
• Magna Liberec
• MAS Frýdlantsko, z.s.
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• Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Horská 166/27, příspěvková organizace
• Mercyiola
• Město Hrádek nad Nisou
• Město Chrastava
• Město Jablonec nad Nisou
• Město Nové Město pod Smrkem
• Město Semily
• Město Smržovka
• Město Uničov
• Město Železný Brod
• Městské lesy Liberec
• Městys Štěkeň
• MIBAG sanace spol. s r.o.
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Ministerstvo zemědělství
• Miroslav Demjanovič
• MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o.
• Moravia Wine s.r.o.
• MSV Liberec, s.r.o.
• MZ Liberec, a.s.
• náměstek primátora SML PhDr. Ivan Langer
• náměstkyně hejtmana Ing. Květa Vinklátová
• Nezávislý odborový svaz Policie České republiky
• Nippon PGM Europe s.r.o.
• Obec Bílý Potok
• Obec Vysoký Újezd
• Obec Želetice

• Obec Želkovice
• Obsahová agentura s.r.o.
• OC Central Jablonec n.N.
• OC Forum Liberec
• OC NISA Liberec
• OHK Jablonec n.N.
• OHK Liberec
• Okresní hospodářská komora Liberec
• Otto Bock ČR s.r.o.
• PALAC CENTRUM spol. s r.o.
• PEKM Kabeltechnik s.r.o.
• Pěvecký sbor GAUDEAMUS Brno, z.s.
• Philips Česká republika s.r.o.
• Ploty Kodl, s.r.o.
• Pneuservis Broulík s.r.o.
• Potomac
• PP Events s.r.o.
• Prague British International School, s.r.o.
• PRIMETEC s.r.o.
• ProductBoard s.r.o.
• QUAENTAS s.r.o.
• Radalytica a.s.
• RC Development, s.r.o.
• RCL 
• re-medical s.r.o.
• ROMAPOL s.r.o.
• RTM plus s.r.o.
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• Sehraní, z. s.
• Semínko země z.s.
• Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
• SINTO THE RAPPER
• SKALA CZ s.r.o.
• SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s.
• Sklostroj Turnov CZ, s.r.o.
• Soukromá mateřská škola SEDMIKRÁSKA, s.r.o.
• Společenství vlastníků Březová alej 1302 - 1305
• Společenství vlastníků byt. jednotek Tyršova ul. čp. 344/12 a čp. 345/10
• Společenství vlastníků bytů domů Vysoká č.p. 4240, 4241 Jablonec n.N.
• Společenství vlastníků Dům B. Němcové č.p. 80, Liberec
• Společenství vlastníků Husova 211 a 463, Liberec
• Společenství vlastníků jednotek domu Lešetín I. XXXX, Zlín
• Společenství vlastníků jednotek domu Obeciny 4107 - 09 ve Zlíně
• Společenství vlastníků jednotek domu Zelinova 5594-95, Zlín
• Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 113/8, ul. Sokolská, Liberec
• Společenství vlastníků jednotek Vaňurova 760/21, Liberec
• Společenství vlastníků Na Pískovně 667 - 668 - 669, Liberec
• Společenství vlastníků nám. Štefánikovo 691, Liberec
• Společenství vlastníků pro dům 648 a 649 Majakovského Liberec
• Společenství vlastníků SNP 355, 356, 357
• Společenství vlastníků Střelecký vrch 694,695,696, Chrastava
• Společenství vlastníků Střelecký vrch 714
• Společenství vlastníků Votočkova 400, Liberec
• Spoluvlastníci domu Příční 468/18a
• Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

• Starostové pro Liberecký kraj
• Státní zemědělský intervenční fond
• Statutární město Jablonec nad Nisou
• STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
• Stavební bytové družstvo SEVER
• Strana zelených
• Střední odborná škola obchodní s.r.o.
• Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková 

organizace
• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Bu-

dějovice, Husova 3
• Studio REMA ´93, spol. s r.o.
• STYLSTAV Liberec s.r.o.
• Svaz Němců v regionech Liberec, Lužice-Severní Čechy, z.s.
• T&T, Turnov s.r.o.
• Technická univerzita v Liberci
• TECHNO-AIR, s.r.o.
• TMR Ještěd a.s. (Ski Ještěd)
• TOROLA electronic, spol. s r.o.
• TRAFICON TOBACCO RETAIL s.r.o.
• Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.
• Účetnictví a mzdy s.r.o.
• UNIE, odborový svaz profesionálních zpěváků České republiky
• UNILES, a.s.
• Univerzita Karlova
• Úřad práce České republiky
• Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
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• VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.
• VETOS group s.r.o.
• Vrataninová Radka - notářka
• Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
• Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
• WHALLEY s.r.o.
• Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, 

příspěvková organizace
• Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88,  příspěvková organizace
• Zásilkovna s.r.o.
• Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace
• Zeměměřický úřad
• ZEVAR, s.r.o.
• ZO OS KOVO Monroe
• ZOO Liberec

A tradičně díky všem, kteří nám věří, 
podporují naše konání 

a bez nichž by naše činnost 
nebyla možná.
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Sdružení TULIPAN, z.s.
2021


