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5 Úvodn í  s lovo

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 2021. 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 střediska 
 jsou plně závislá na přímém prodeji výrobků, které zde vznikají. Prodej 
nebyl, vzhledem k přijatým opatřením, možný. Rok 2021 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-
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 materiálně, 
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 
2021. Abychom se návalem starostí nenechali pohltit. Všem nám přejeme, 



6 Úvodn í  s lovo

abychom si uvědomili, jak je naše společnost silná a ochotná pomáhat.  
Kolik 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 zdravot-
ním postižením pracovně začlenili nejenom z důvodu finanční nezávislosti, 
ale také jim přišlo samozřejmé, že lidé v určité fázi života pracují a nejsou  
závislí na sociálních dávkách. Původními zaměstnanci byly osoby s vroze-
ným zdravotním postižením. Během 17 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.



Produkce našich keramických dílen 
na stánku během TULIFESTU 2021
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Pobočky a komunitní 
centra TULIPAN
LIBEREC
Rok 2021 byl pro dílny kvůli covidovým opatřením náročný a nejistý. Omezení 
zasáhla nejen do provozu gastro zařízení, ale i do možností přímého prodeje 
a organizaci kulturních akcí. Přesto všechno jsme se flexibilně přizpůsobili 
a byli jsme celkem úspěšní a to v následujících oblastech.

PRODEJNÍ AKTIVITY
Řada prodejních akcí, kterých se pravidelně s naším stánkem zúčastňuje-
me, byla z důvodu pandemie zrušena. Včetně adventních trhů, které jsou 
pro nás každoročně jedním z největších příjmů. Nicméně jsme se pravidel-
ně zúčastňovali farmářských trhů, v Jablonci nad Nisou jsme byli s naším 
zbožím zastoupení ve Štědrém domě a naše stánky jsme umístili také do 
různých obchodních center. Tato složitá doba nahrává spíše online pro-
deji a díky tomu jsme ještě více rozjeli prodej na našem e-shopu. Dalším 
úspěšným prodejním kanálem se stal projekt Nakup Na dobro, který zřizu-
je Asociace společenské odpovědnosti, jejíž členem je také naše sdružení.  
Na tomto e-shopu prodáváme jen část sortimentu, ale podařilo se nám pro-
dat stovky kusů. 

Naši činnost nákupem výrobků z chráněných dílen podpořily desítky firem 
a jednotlivců. Ráda bych jmenovala podporu společnosti MAGNA, která nám 
umožnila prodej výrobků svým zaměstnancům, kteří také přispěli nemalou 
částkou.

Mezi prodejními akcemi, které bych chtěla jmenovat, jsou např.:
Pravidelný prodej v liberecké ZOO
Pouť v Bílém Kostele
Pěnčínské slavnosti
Dožínky 2021 (Liberec)
Pivní festival (Liberec)
Jahodová/ dýňová neděle (Liberec)
Food festival (Jelenia Góra)
Sklářské slavnosti (Kristiánov)
Ruprechtické slavnosti
Turnovské řemeslné trh
Podzimní slavnosti (jablonec nad Nisou)
Den Města Kosmonosy
Městské slavnosti (Hrádek n.N.)
Svatomartinské trhy v Liberci
Svatomartinské trhy ve Frýdlantě
Létohrátky a Vánoce na Grabštejně
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RUKODĚLNÁ DÍLNA
Ačkoliv jsme čekali pokles zájmu zákazníků o výrobky z chráněných dílen 
- novoročenky a keramické výrobky, podařilo se nám dle individuálních  
požadavků zákazníků vyrobit celkem 10 000 kusů novoročenek. Keramic-
kých výrobků a dalších dárkových předmětů se prodalo přibližně za 350 
000 Kč. Za úspěch považujeme také rozjetí prodeje dárkových balíčků na 
objednávku různých firem a to v počtu 1 000 kusů (např. firmy AUTO-COLOR 
a KNORR-BREMSE).

Nadále jsme spolupracovali s PEKM Kabeltechnik, pro které kontinuálně 
celý rok pracujeme na jednoduchých montážích kabelových svazků. 

CHRÁNĚNÝ BUFET
Provoz chráněného bufetu ve sportovním areálu ve Vesci - významné akce:

Spartan Race 2021
Discgolfový turnaj Latitude 64 Vesec Open 2021
Krajské Dožínky 2021
Ferdinand Porsche festival 2021 
S rodinou do Vesce 2021
Dětský den – pořadatel: Československá obec legionářská
Dětský MTB cup
Mistrovství ČR na kolečkových lyžích 
Ve stříbrných stopách Lukáše Bauera 
Sraz veteránů
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Zaměřujeme se na úklidy pravidelné – na denní či týdenní bázi, ale také jed-
norázové, tzv. generální, které jsou třeba po stěhování nebo rekonstrukci.
Kromě úklidu se zabýváme i recepčními službami, např. na již výše zmíněné 
České inspekci životního prostředí. 

K úklidu používáme profesionální, čistící prostředky a na přání zákazníků 
jsme mezi přípravky zařadili i řadu čističů na ekologické bázi, jenž je šetrná 
a ohleduplná k přírodě.

Disponujeme strojovým vybavením na velkoplošné úklidy a taktéž využívá-
me parní čističe, které se osvědčily nejen na skleněné, ale i nerezové plochy 
jako jsou třeba interiéry výtahů.

Do budoucna bychom rádi ještě více rozšířili řady našich spokojených  
zákazníků, ale také úklidových zaměstnanců a zároveň naše úklidové pra-
covníky vybavili modernějšími technologiemi a strojovým vybavením, jenž 
by nám pomohlo v ještě vyšší kvalitě úklidu.

TECHNICKÝ ÚSEK
Rok 2021 byl výzvou pro všechny. Kluci z technického úseku to uchopili jako 
příležitost a tak se: uklízel sníh, myla okna, sekala tráva, čistili koberce,  
vynášel odpad z bytů, stěhovalo se, řezali se keře, dezinfikovalo se, malova-
lo se, brousilo se, natíralo se, hrabalo se, sázelo se atd. 

Tento rok se posekalo 15ha trávníku, zlikvidovalo 100t odpadu, umylo  
15 500m2 oken, vyčistilo 6000m2 koberců

Krom generálních partnerů Statutárního města Liberec a Technické uni-
verzity Liberec se podařilo navázat spousta nových spoluprací například: 
Federalcars Liberec, Hasičský záchranný sbor Liberec, Jizerská ops, atd. 

ÚKLIDOVÁ SEKCE
V naší úklidové sekci sdružení TULIPAN je v tuto chvíli aktuálně zaměstnáno 
61 pracovníků.

V portfoliu našich zákazníků jsou nejen velké státní instituce a úřady, ale  
i komerční zákazníci z oblasti soukromých firem, společenství vlastníků 
jednotek a soukromých domácností. Nyní po úklidové stránce pečujeme  
o 59 zákazníků a z toho jich je 43 v libereckém kraji.

Mezi naše významné klienty patří mimo jiné liberecký Úřad práce, Kata-
strální úřady v celém libereckém kraji, Ministerstvo vnitra, Česká inspek-
ce životního prostředí, Severní bytové družstvo SEVER a v neposlední řadě  
i město Liberec.
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KOMUNITNÍ CENTRUM TULIPAN II LIBEREC

Projekt Komunitního centra II, který je financován z prostředků EU - Operač-
ního programu Zaměstnanost s dobou realizace od 1.3.2020 do 31.12.2022, 
byl v roce 2021 realizován ve dvou kontaktních místech – v Liberci ve Frý-
dlanstké ulici a v Jablonci nad Nisou v Poštovní ulici. Komunitní centrum 
TULIPAN II je určeno pro osoby se zdravotním postižením, neformální peču-
jící, osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené.

Aktivity Komunitního centra TULIPAN v Liberci byly ze začátku roku významně 
ovlivněny aktuální epidemiologickou situací. Do konce dubna se nekona-
ly žádné skupinové aktivity. Skupinové aktivity se v plné šíři rozběhly až  
od června. O to více jsme se našim klientům snažili pomáhat prostřednic-
tvím individuálních konzultací s psychology, psychiatry, individuálními po-
radci popř. dluhovými poradci. Od června mohli klienti KC TULIPAN využívat  
i pestré nabídky skupinových aktivit. Jednalo se o kroužek výtvarného tvo-
ření, arteterapeutickou keramiku, klub duševního zdraví, foto a video krou-
žek, jógu, zvyšování osobních kompetencí, zpívání s kytarou a další. V Komu-
nitním centru probíhaly vzdělávací přednášky zaměřené na psychohygienu, 
fytoterapii, alternativní přístup k řešení psychických problémů, finanční 
gramotnost a další. Velmi oblíbenou aktivitou jsou také výlety s Komunitním 
centrem. Navštívili jsme hospitál Kuks a prošli jsme si část zlaté stezky Čes-
kého ráje. Ke konci roku 2021 mělo Komunitní centrum v Liberci 131 klientů.
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JABLONEC NAD NISOU

KOMUNITNÍ CENTRUM TULIPAN II, JABLONEC NAD NISOU
Minulý rok 2021 byl hodně ovlivněn  covidovou pandemií. Aktivity komunit-
ního centra se začaly se rozjíždět až v květnu.  Přesto si myslím, že ho lze 
hodnotit kladně.

Přijali jsme 23 nových členů.  K 31. 12. 2021 mělo KC v Jablonci 85 klientů, 
kterým  jsme  nabízely  tyto aktivity:

1. Kreativní tvoření
2. Výrazový tanec
3. Bocciu
4. Zpívání
5. Volnočasový klub
6. Jógu
7. Výletování
8. Znakový jazyk

Velice úspěšnou akcí bylo vystoupení v divadle v Jablonci nad Nisou Společně 
nejen na jevišti, kde vystupovaly 2 klientky komunitního centra Jablonec 
n.N. Uskutečnilo se 13.11.2021.

Členka výrazového tance Zuzana Sipplová a její lektorka Lucie Pfeiferová 
představily své  vystoupení„Vozík“  a Alena Plátková  hrála na klavír. Také 
naše početná skupina výletování je přišla podpořit jako diváci.

Pobočky  a  komuni tn í  centra  TULIPAN /  Jab lonec  nad Nisou
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Skupina výletování se dále zúčastnila 1.10.2021 výletu do liberecké ZOO, 
28.10.2021 si vyšlápli do Oldřichova v Hájích a podívali se do Hejnic a Libver-
dy. S velkým úspěchem se setkalo  vánoční posezení v komunitním centru 
24. 12. 2021, které se uskutečnilo pro  osamělé lidi a poté  společně šli nakr-
mit zvířátka do Srnčího dolu.

4. 10. 2021 se KC prezentovalo na jablonecké radnici výstavou Příběhy  
pečujících osob, kde naše klientka Alena Maryšková vyprávěla svůj příběh 
pečující osoby. Dále byly vystaveny rollupy s příběhy dalších pečujících osob.
Všechny tyto akce byly klienty velmi kladně hodnoceny .  Pomáhá jim to  
zařadit se do kolektivu, nebýt sám, získat si přátele. S potěšením jsem zjisti-
la, že se lidé sami kontaktují , navštěvují a doslova nám před očima rozkvé-
tají. Tím se potvrzuje heslo sdružení TULIPAN – S námi rozkvetete.

Toto heslo se potvrdilo i u klientky Alice Adamcové, která v červnu  při vstu-
pu k nám byla na pokraji zhroucení. Pomohli jsme jí s lékařem upravit me-
dikaci, která ji nevyhovovala. Získali jsme pro ní sociální byt se zvláštním 
určením od magistrátu města Jablonce n. N., protože  bydlela v nevyhovují-
cích podmínkách v lese v zimě a bez vody.  Začala navštěvovat psycholožku 
a měla intenzívní individuální poradenství. Téměř denně docházela do KC 
se ohřát a v teple najíst a účastnila se veškerých aktivit. Za půl roku nám 
doslova rozkvetla před očima a stala se úplně jiným člověkem. Myslím, že 
návštěva KC sdružení Tulipan ji změnila život. A to je vlastně poslání  komu-
nitního centra Tulipan.
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FRÝDLANTSKO

POBOČKA “FRÝDLANTSKO” V NOVÉM MĚSTĚ POD SMRKEM
Vybudování pobočky Sdružení TULIPAN v Novém Městě pod Smrkem naváza-
lo na projekt podpořený Evropskou unií – Rozvoj pracovních kompetencí OZP. 
Ten byl zaměřen na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 
prioritně v hospodářsky slabé oblasti tzv. Frýdlantského výběžku, který je 
charakteristický řadou negativních sociálně-ekonomických charakteristik. 
Možnost uplatnění OZP na tomto území je tím více komplikované. Po skon-
čení projektu bylo tedy cílem udržet naše působení na Frýdlantsku a proto 
jsme udělali vše pro to, abychom zde mohli 4.1. 2021 otevřít chráněnou dílnu, 
která se bude zabývat lehkými rukodělnými pracemi, kompletační činností 
a úklidovými pracemi.

V lednu jsme začali s 5-ti zaměstnanci + jeden asistent/vedoucí. Pracovali 
jsme na montáži kabelových svazků, úklidech a kompletaci korálů. Každým 
měsícem se náš pracovní tým rozšiřoval a díky tomu jsme mohli přijímat  
i více zakázek. Během roku díky pobočce získalo zaměstnání 17 osob žijí-
cích s hendikepem na území Frýdlantska.

Nebyl to vůbec lehký rok, ale nakonec jsme se statečně poprali s pandemií 
COVID, výpadky práce i pracovníků.
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SEMILSKO

Hlavní myšlenkou Sdružení TULIPAN je poskytovat pracovní uplatnění lidem 
se zdravotním postižením. Díky stabilnímu pracovnímu uplatnění mají tyto 
osoby finanční jistotu a životní stabilitu, která je pro všechny z nás velmi 
potřebná.  

NAŠE ÚSPĚCHY A NEÚSPĚCHY V ROCE 2021
I tento rok nás provázela pandemie COVIDU, která se naší pobočky  
v Semilech a našich zaměstnanců dotkla více, než-li v předešlém roce. 
Přesto se nám i v této COVIDOVÉ době podařilo navýšit pracovní místa pro 
lidi se zdravotním hendikepem z 11 na 27 zaměstnanců, kteří jsou rozděleny  
do pracovních středisek 23 – Obsluha Bistra, 08 – úklidy a 07 chráněnou 
dílnu. 
Akce:

Kino - každý pátek
Pohádkový les
Semilská pouť
SUFERING SOULS – kapela
Pohádka - Patálie pana Paka
SRAZ PARNÍCH STŘÍKAČEK
V SEMILECH SE NENUDÍME
SEMILSKÝ PECEN
Podkrkonošské akce
Halloween
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BISTRO NA OSTROVĚ

Akce:
Kino - každý pátek
Pohádkový les
Semilská pouť
SUFERING SOULS – kapela
Pohádka - Patálie pana Paka
SRAZ PARNÍCH STŘÍKAČEK
V SEMILECH SE NENUDÍME
SEMILSKÝ PECEN
Podkrkonošské akce
Halloween
Sportovní akce pro děti - Atletický klub SM
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NAŠE PLÁNY PRO ROK 2022
• Navýšení zisku v Bistru a obměna sortimentu
• Navýšení produktivity v PEKMU 
• Navázání nové spolupráce s firmami 
• Zaměření se na šicí dílnu a její ziskovost
• Rozšíření pracovních míst
• Rozšířit pobočku o další služby jako je DHL, PPL, a jiné

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Na úklidech se nám podařilo získat zakázku Katastrálního úřadu v Semilech, 
na který jsme mohli přijmout 2 nové pracovníky a rozšířit tak naši pobočku 
o 2 další pracovní místa a poskytnout tak práci dalším lidem se zdravotním 
hendikepem.

Mimořádný úklid proběhl 3x ( pro Město Semily, pro soukromé osoby)

SPOLUPRÁCE MEZI STŘEDISKY
Na tomto středisku se nám podařilo navázat spolupráci společně s dalšími 
pobočkami Sdružení TULIPAN, z.s. na PEKMU, Kabeltechnik s.r.o., kde jsme 
postupně přešli z jednodušší výroby k projektům, které jsou náročnější.   
Během tohoto roku 2021 byly některé projekty pozastaveny z dopadu COVI-
DOVÉ situace a nahrazeny lehčími projekty, což se odrazilo na hospodář-
ském výsledku. Koncem roku se nám podařilo získat zpět staré projekty  
a ponechat si i ty nové. Od listopadu pracujeme na 18 projektech.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
V roce 2021 jsme na naší pobočce rozšířili služby o Zásilkovnu a DPD.

ŠICÍ DÍLNA
Za veliké podpory ÚP částkou 240 000,-Kč na vybavení se nám podařilo otevřít 
25. února šicí dílnu a vytvořit tak během roku 6 pracovních míst, z toho 4 pra-
covní místa podpořená ÚP. I přes velkou podporu ÚP, se nám prozatím nedaří 
dostat na pozitivní čísla a dorovnat počáteční vstupní investice za šicí dílnu. 
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bez postižení. Chráněné bydlení TULIPAN, má uživatelům rozšiřovat životní 
možnosti a zároveň odrážet současné společenské podmínky.

Od roku 2017 kdy jsme otevřeli první tři lůžka chráněného bydlení, jsme ušli 
velký kus cesty a v roce 2021 se nám podařilo rozšířit kapacitu naší sociální 
služby na 10 lůžek. 
Služba je od ledna 2021 poskytována ve dvou objektech:

• Objekt č. 1: Burianova 917/7, 460 06 Liberec VI. – Rochlice – kapacita 3 lůžek
• Objekt č. 2: Srbská 522/2, 460 01 Liberec XI – Růžodol I. – kapacita 7 lůžek

Sociální služba
Chráněné bydlení TULIPAN 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná klientům, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné fyzické osoby.

Dlouhodobým posláním Sdružení TULIPAN je pomoc a podpora našich  
klientů v samostatném rozhodování, jednání, řešení své sociální, pracovní  
a zdravotní situace. Snažíme se naše klienty podporovat v mnoha oblastech 
a doprovázíme je na jejich cestě za jejich cílem. Tím cílem je pro většinu 
našich klientů samostatné bydlení. 

Posláním služby Chráněné bydlení TULIPAN je reagovat na nepříznivou soci-
ální situaci, kdy je dle moderních trendů přistupováno k tomu, že je klientům 
ponechávána co největší možná míra autonomie a zodpovědnosti za vlastní 
záležitosti.Přitom je, ale klientům chráněného bydlení dána taková podpora, 
která ve své podstatě vede uživatele, dle vlastních schopností a možností, 
k co nejvyšší možné míře samostatnosti v bydlení, stravování, péči o vlastní 
osobu, v péči o domácnost a finance, dále pak v zapojení se do společnosti 
a pracovního procesu.

Chráněné bydlení je sociální služba, která má za cíl umožnit klientům vést 
v maximální možné míře samostatný život srovnatelný s jejich vrstevníky 

Soc iá ln í  s lužba  –  Chráněné byd len í  TULIPAN
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OBJEKT Č.1 BURIANOVA
Sociální služba je poskytována v bytě, který je umístěný v klidné lokalitě  
v městské části Liberec –Rochlice. V bytě jsou celkem 3 pokoje, které jsou 
určeny pro klienty chráněného bydlení. Jedná se o samostatné a neprů-
chozí pokoje. Každý klient má svůj pokoj a má tak zajištěno své soukromí. 
Klientům jsou k dispozici další společné prostory bytu – kuchyň s jídelním 
koutem, společenská místnost, sociální zařízení, koupelna a lodžie. Celý byt 
prošel celkovou rekonstrukcí a nabízí tak klientů vysoký standard bydlení. 
Klienti mohou využívat běžné vybavení bytu, které je dnes již standardem.
Byt je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou. V nejbližším 
okolí je veškerá občanská vybavenost. Byt se nachází v prvním patře pane-
lového domu. Byt není bezbariérový.

Soc iá ln í  s lužba  –  Chráněné byd len í  TULIPAN
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OBJEKT Č.2 SRBSKÁ
Sociální služba je umístěna v nově zrekonstruovaném rodinném domě  
v okrajové části Liberce. Kompletní rekonstrukce domu proběhla v roce 
2020 a v roce 2021 byla sociální služba spuštěna. Dům se nachází v okrajové 
 části Liberce v zástavbě rodinných domů, což zajišťuje klientům velkou 
míru soukromí a klidného prostředí. Celý objekt nabízí pro klienty sociální 
služby velmi vysoký standard bydlení. Každý klient má svůj pokoj se svým 
sociálním zázemím (koupelna se sprchovým koutem a WC). Dále mohou 
klienti využívat společnou prostornou kuchyňskou linku s jídelnou a další 
společné prostory. V domě se také nachází, dva samostatné byty jeden byt  
je určen pro dva klienty(např. pár, kamarády), druhý byt je pro jednoho 
klienta. Veškeré vybavení a prostředí domu jemoderní a nabízí klientům  
maximální komfort a pohodlí. V domě se také nachází velmi kvalitní zázemí 
pro sociální službu. Zázemí pro pracovníky sociální služby, ale i pro klienty. 
Každý klient má možnost si uskladnit své osobní věci ve sklepních kójích.  
V objektu je také prostor určený pro společné aktivity např. vzdělávání, 
přednášky apod.

Rodinný dům má také zahradu, kterou mohou naši klienti využívat.

Objekt je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou a v jeho 
blízkosti se nachází nákupní centrum Globus. Objekt není bezbariérový.

Soc iá ln í  s lužba  –  Chráněné byd len í  TULIPAN
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SOUHRNNÉ INFORMACE:
• Sociální služba Chráněné bydlení TULIPAN je registrovanou sociální službou: Chráněné bydlení TULIPAN (8533092).
• Sociální služba Chráněné bydlení TULIPAN je poskytována, dle zákona 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách a jiných aktuálních předpisů. 
• Kapacita sociální služby: 10 lůžek (10 klientů) 
• Sociální služba je určena osobám od 18 do 64 let.
• Služba Chráněného bydlení TULIPAN je určena těm kdo, potřebují individuální podporu v každodenním životě.

Soc iá ln í  s lužba  –  Chráněné byd len í  TULIPAN
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Projekty
3 K pro praxi II 
Číslo projektu : CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_0010402

Projekt byl zahájen 1. 8. 2020, plynule navázal na úspěšně realizovaný projekt 
3 K pro praxi a bude probíhat do konce roku 2022. Je realizován ve spolu-
práci s partnerem, vzdělávací agenturou Aabyss, s.r.o., která má na starosti 
cílovou skupinu rodiče na rodičovské dovolené vracející se na trh práce.

V rámci projektových aktivit ve Sdružení TULIPAN je projekt 3 K pro praxi II 
zaměřen na pomoc s hledáním pracovního uplatnění pro osoby, které  
by samy hledaly práci jen s velkými obtížemi. Jedná se o osoby zdravotně 
znevýhodněné, osoby se zdravotním postižením, osoby starší 50 let a osoby  
s kombinací těchto znevýhodnění.

V projektu jsou realizovány jak individuální, tak i skupinové aktivity.  
U individuálních aktivit se jedná zejména o řešení aktuálních problé-
mů účastníků projektu. S řešením problémů jim pomáhají odborníci z řad  
sociálních pracovníků, psychologů, individuálních poradců. Skupinové akti-
vity jsou zaměřeny zejména na rozvoj dovedností a znalostí účastníků pro-
jektu. K dispozici jsou kurzy základních digitálních kompetencí, motivační  
a volnočasové aktivity. 

V rámci projektu prošlo v roce 2021 celkem 29 osob, z nichž 13  prošlo 
rekvalifikačním kurzem a 7 osob získalo pracovní uplatnění. 
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Projekt Job First 
– práce především 
Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost dotací z Evropského 
sociálního fondu. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0014864 

POPIS POKROKU V REALIZACI ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
Během  roku 2021 bylo celkem 56 osob v projektu, z nichž bylo v tomto  
období 34 nově navstupováno.

Všechny tyto nově navstupované osoby se účastnily praxí v rámci projektu. 
Na praxích, které probíhaly na Tulipanu, se část osob věnovala nácvikům 
rukodělných činností ( kompletace výrobků, nácviky šití..), část venkovním 
pracím na externích pracovištích ( nácviky sekání trávy, nácviky úklidů…)  
a část administrativním nácvikům.

Praxe probíhaly v rozsahu 38h/měsíc/osoba

Celkem již prošlo praxemi 74 osob od začátku projektu do konce roku 2021. 
Za sledované období získalo zaměstnání 27 osob z CS projektu, z toho 19  
na chráněném trhu a 8 na trhu volném.

V tomto roce  získalo celkem 8 osob certifikát o absolvování   rekvalifikač-
ního kurzu - to znamená, že  8 účastníků zvýšilo svou kvalifikaci 32 osob 
získalo během sledovaného období osvědčení o absolvování kurzu v rámci 
projektu, z toho 14 v motivačním kurzu (aktivity zaměřeny na rozvoj osob-
ností) a 18 v kurzu základních pracovních kompetencí.

Klienti projektu využívali individuálního poradenství (celkem 88 h za rok 
2021) , při kterém řešili problémy ze všech oblastí života.Možnost využití  
sociálního a dluhového poradce či psychologa byla vítaná.
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Další projekty
TULIFEST
Díky podpoře ze strany Státního fondu kultury ČR, Ministerstva kultury, Sta-
tutárního města Liberce, Nadace život umělce a Nadace umění pro zdraví se 
nám i letos podařilo uspořádat destigmatizační kulturní akci TULIFEST, kte-
rá propojuje osoby s hendikepem a tzv. zdravou část populace jak na jevišti, 
tak i v hledišti. Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením se další 
destigmatizační kulturní akce Týden s TULIPANem konala v komorní verzi.

SAMI SOBĚ
Velmi si vážíme setrvalé podpory Libereckého kraje. Díky ní jsme mohly  
realizovat projekt Sami sobě – vzdělávání a supervize, který je zaměřen  
na profesní a odborné vzdělávání vedoucích zaměstnanců Sdružení TULIPAN 
a dále pak na supervize vedoucích zaměstnanců. Ti jsou velmi často v ne-
lehké situaci, kdy na jedné straně pracují s podřízenými, kteří mají těles-
né či duševní postižení a jejichž pracovní výkony jsou těmito omezeními 
ovlivněny a navíc nejsou na setrvalé úrovni. Na druhé straně odběrateli na-
šich chráněných dílen jsou klasické firmy a fyzické osoby, které očekávají  
za svou platbu 100% službu či výrobek. Tato nelehká situace vede u ve-
doucích zaměstnanců k psychickému vypětí a může dospět až k syndromu  
vyhoření. Prevencí proti němu jsou právě supervize, které významně pomáhají  
odbourávat kumulující se stres.

PODPORA DUŠEVNÍHO A FYZICKÉHO ZDRAVÍ PRO OZP 
A NEFORMÁLNÍ PEČUJÍCÍ
Liberecký kraj nám pomohl spolufinancovat i projekt Podpora duševního  
a fyzického zdraví pro OZP a neformální pečující. V rámci projektu mohli 
OZP a neformální pečující využít fyzioterapeutických masáží, konzultací 
s psychology a psychoterapeuty, mohli se účastnit volnočasových aktivit 
(aromaterapie atd.). Projekt byl realizován v Liberci, Jablonci nad Nisou, 
Semilech a Novém Městě pod Smrkem. 

CHRÁNĚNÁ ŠICÍ DÍLNA
Velmi přínosnou je pro Sdružení TULIPAN i spolupráce s Úřadem práce. Pro-
střednictvím příspěvku na zřízení pracovního místa pro osoby se zdravotním 
postižením se nám podařilo vybavit chráněnou šicí dílnu v Semilech speci-
álními stříhacími stoly, 8 šicími stroji, žehlicím lisem, elektrickou řezačkou  
a dalším nezbytným vybavením. V chráněné šicí dílně našly svoji práci šičky, 
které by své místo na otevřeném trhu práce hledaly jen s velkými obtížemi.
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Ministerské projekty
PODPORA RODIN SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI II
Projekt Podpora rodin se specifickými potřebami II byl v roce 2021 dotován
z Ministerstva práce a sociálních věcí - v rámci programu Rodina.

Bylo pracováno s 20 neformálními pečujícími, kteří pečují o fyzickou osobu, 
která je na nich závislá – o seniora, o dítě s postiženým, o nemocného part-
nera.

Projekt zahrnul zprostředkování odborného poradenství, a dále samotné 
poradenství a zároveň byl účastníkům projektu poskytován pečovatel, kte-
rého mohli využít k zajištění opečovávané osoby po dobu své účasti na akti-
vitách projektu. V rámci projektu bylo realizováno 12 odborných kurzů. Byly 
realizovány svépomocné skupiny v ”Senioři sobě” a “Pečující sobě”. Možnost 
účastnit se svépomocných skupin nabídla osobám z cílových skupin příleži-
tost sdílet své problémy, zjistit „že v tom nejsou sami“, přijít do společnosti 
dalších vrstevníků a osob řešících stejné/podobné životní situace.

Pečující osoby ocenilyí, že je na ně pamatováno v rámci všech druhů podpory, 
které jim projekt nabídl. Tato činnosti jim pomohla překonat a usnadnit  
obtížné životní situace, do kterých se denně dostávají. Zapojené pečující 
osoby ocenily také možnost vlastního vzdělávání v nabídnutých kurzech. 
Účast v nich jim pomohla získat nové potřebné znalosti a dovednosti.
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VYUŽITÍ PEER KONZULTANTŮ V TULIPANU 2021
projekt dotovaný z Ministerstva zdravotnictví

Hlavním cílem projektu byla redukce rizik vyplývajících z psychických one-
mocnění a zlepšení kvality života lidí s psychickým onemocněním, prostřed-
nictvím zapojení peer konzultantů do konzultační činnosti směrem k podpo-
ře duševního zdraví cílové skupiny formou svépomocných skupin a formou 
individuálních konzultací.

Rovněž bylo předmětem projektu natočení destigmatizačního videospotu,  
s cílem potírání stigmat, která ve společnosti vůči duševně handicapova-
ným osobám panují, který je prezentován na našem webu.

Součástí projektu bylo rovněž proškolení 2 osob duševně handicapovaných, 
které chtějí ve vyrovnání se se životem s duševní nemocí pomoci ostatním, 
tj. budoucích peer-konzultantů, v Základním kurzu pro peer konzultanty  
v péči o duševní zdraví a rovněž proškolení 2 stávajících peer-konzultantů  
v pokračujících vzdělávacích kurzech.

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A POSTAVENÍ OZP V LIBERECKÉM KRAJI
projekt dotovaný z Ministerstva zdravotnictví

Projekt zahrnul dotazníkové šetření mezi zdravotně postiženými osobami  
v Libereckém kraji, cílené na OZP žijící s duševním onemocněním či s kombi-
novaným postižením do kterého se zapojilo 115 respondentů. Zkoumali jsme 
problémy, které osoby se zdravotním postižením řeší a které mohou často 
zůstat skryty kompetentním osobám. Odpovědi byly rozděleny do 5 tématic-
kých okruhů: Práce – chování zaměstnavatelů, pracovních kolegů, Zdravotní 
péče – diskriminace ze strany lékařů, dostupnost lékařské péče, Jednání na 
úřadech – diskriminace ze strany úředníků, bariéry v komunikaci, Bytová 
otázka – diskriminace ze strany pronajímatelů bytů a Rodina – diskriminace 
a zneužívání ze strany rodiny a blízkého okolí.

Z odpovědí byl zpracován výstup - prezentace, kterou jsme představili  
na 5 kulatých stolech v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech a Raspe-
navě, se zástupci úřadů práce, pracovníků magistrátů, městských úřadů  
a krajského úřadu, zástupci sociálních a zdravotních služeb pomáhajících 
osobám se zdravotním postižením, zástupci pacientských organizací, peer-
-konzultanty, opatrovníky a dalšími osobami majícími vhled do těžkostí ži-
vota osob se zdravotním postižením  na Liberecku, Jablonecku, Semilsku  
a Frýdlantsku. Destigmatizační kampaň byla součástí kulatých stolů. Při  
jejich realizaci jsme  získali názory, postřehy a zpětnou vazby od účastní-
ků kulatých stolů, na jejichž základě jsme zpracovali závěrečnou zprávu,  
kterou jsme jim poté rozeslali.
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SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V TULIPANU 2021
byl dotován z Ministerstva zemědělství a zahrnul tyto aktivity:
 
Činnosti sociálního zemědělství - volnočasové činnosti na zahradě: zahrnu-
ly pěstování rostlin a péče o ně na nově zřízených plochách, pěstování bylin/
zeleniny/květin ve sklenících i venku, provádění činností jako je zakládání 
záhonů, setí, sadba, pletí, rytí, kompostování, sekání travní plochy na neose-
tých plochách, hrabání trávy, listí apod. 

V roce 2021 jsme tuto aktivitu zrealizovali v zahradě našeho vlastního  
objektu v ulici Srbská v Liberci. Byly sem přemístěny i naše polykarboná-
tové skleníky zakoupené z projektu Sociální zemědělství v Tulipanu v před-
chozích obdobích. Aktivit se účastnily duševně handicapovaní zaměstnanci  
a klienti Sdružení TULIPAN, této aktivity se jich zúčastnilo 15.

Činnosti sociálního zemědělství - volnočasové činnosti s hospodářskými 
zvířaty: Šlo o činnosti realizované u 2 externích subjektů, kteří jsou chovateli 
hospodářských zvířat. Docházelo zde ke kontaktu OZP klientů s hospodář-
skými zvířaty, péči o ně a o podílení se na využití zvířat při volnočasových 
činnostech. 

Aktivita byla rozdělena do dvou typů – jednak probíhala v Libereckém kraji 
- šlo o půldenní činnosti v četnosti 7x během roku 2021 na farmě Lukava  
v Jindřichovicích pod Smrkem a dále byl realizován víkendový pobyt v Orlic-
kých horách v Hřebčíně Hradčany v Pěčíně.

Pro jekty  a  ku l turn í  akce
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TULIFEST 2021

Přehlídka TULIFEST vznikla v roce 2014 jako jedna z mnoha kulturních a zábavných 
akcí Sdružení TULIPAN s cílem zviditelnit začínající či amatérské interprety a poku-
sit se o společné sdílení handicapované a zdravé společnosti. Jedná se o hudební 
soutěž bez věkového a žánrového omezení, do které se mohou přihlásit zdraví nebo 
handicapovaní sólisté či kapely. Porota vždy vybere 10 finalistů, kteří se zúčastní 
samotné soutěže. Účinkující mohou vystoupit s vlastní tvorbou, ale i s cover verze-
mi jiných skupin. Poté, co všichni interpreti vystoupí, ohodnotí jejich výkony porota 
složená z profesionálních hudebníků či lidí z branže. První tři umístění soutěžící 
získají zajímavé ceny, které je v jejich hudebním působení mohou posunout dál.

Letošní TULIFEST, který se konal v páte k 10. 9. 2021, už zná své vítěze.  
Soutěžní přehlídka, do které se mohli přihlásit hudebníci s handicapem i bez 
všech žánrů a věkových kategorií, se konala už po osmé. Po celý páteční 
den patřilo Soukenné náměstí zpěvákům, zpěvačkám i kapelám. První místo 
si nakonec vybojovala kapela David Pet, která si za své vítězství odnáší 
cenu v podobě vystoupení na BENÁTSKÉ 2022, vystoupení na akci Majáles 
2022, vystoupení na akci Týden s TULIPANEM 2021 a natočení singlu v pro-
fesionálním studiu FONOGRAFIK. Druhé místo si podle poroty zasloužila ka-
pela Ornament, která má možnost vystoupit na akcích Majáles 2022, Týden  
s TULIPANEM 2021 a natočit singl v profesionálním studiu FONOGRAFIK.  
Na třetím místě se umístila kapela AnarchiA a tím si vysoutěžila vystoupení 
na akcích Majáles 2022, Týden s TULIPANEM 2021 a natočení singlu v pro-
fesionálním studiu FONOGRAFIK. Všichni účinkující budou přizvání k živému 
vystoupení na Týdnu s TULIPANEM, který se letos bude konat  ve dnech 6. 
12. – 10. 12. 2021 jako součást adventních trhů u liberecké radnice. V průbě-
hu celého dne probíhal také doprovodný program v podobě tanečních vy-
stoupení, ukázek canisterapie či představení jednotlivých projektů Sdružení  
TULIPAN. Návštěvníci si mohli pochutnat na občerstvení ze sociálního pod-
niku MOJE POLÉVKÁRNA a uhasit žízeň místním pivem KONRAD. Jedním z pří-
nosů akce je destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Na místě byl také 
stánek, kde se veřejnost mohla dozvědět informace o tom, co obnáší život  
s duševním onemocněním. Součástí odpoledne byl také koncert liberecké 
revivalové skupiny RMC (a tribute to Rammstein), který přilákal davy lidí. 
„Byl to velký úspěch a vystoupení Rammsteinů celé náměstí pohltilo. Celko-
vě se letos TULIFESTU mohlo zúčastnit kolem dvou tisíc lidí,“ dodala Šárka 
Feige, jedna z organizátorek akce.
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TULIPAN na internetu
WEBOVÉ STRÁNKY
Sdružení TULIPAN se svých webových stránkách informuje návštěvníky  
o aktualitách, které se ve sdružení dějí. Dále zde návštěvník najde nabídku 
všech služeb, kulturních akcí a projektů, s jejichž financováním pomáhá EU. 
V minulém roce byl součástí i elektronický obchod se zbožím, které vyrábí 
zaměstnanci našich chráněných dílen, který jsme se ale rozhodli přesunou 
na samostatnou doménu www.tulipanishop.cz (viz. TulipáníSHOP)

Za rok 2021 navštívilo web 17.024 uživatelů, převážně z ČR (91,34%), kteří si 
prohlédli celkem 63.513 stránek. Oproti minulému roku se návštěvnost webu 
zvýšila o 6,81%.

TULIPÁNÍ SHOP
Abychom nahradili výpadek prodejů z různých akcích (po COVID opatřeních), 
tak jsme se zaměřili na prodej výrobků v našem elektronickém obchodě. 
Pro zlepšení uživatelského prostředí pro nakupující, jsme začali využívat 
systém Shoptet a také napojení eshopu na online platební bránu a spolu-
práci s dopravcem Packeta (Zásilkovna).

Elektronický obchod za celý rok navštívilo celkem 8.094 návštěvníků, kteří 
uskutečnili 129 objednávek v celkovém obratu 151.788 Kč.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Pro propagaci naší činnosti využíváme sociální sítě Facebook, Instagram, 
LinkedIn a Youtube. Prioritním komunikačním kanálem je pro nás Facebook, 
na kterém jsme za kalendářní rok získali 503 nových sledujících a celkový 
počet k 31.12.2021 byl 2357 sledujících.Celkový dosah všech příspěvků byl 
289,7 tis uživatelů (+58,1% za předchozí období).

Zaměřili jsme se více na natáčení krátkých videí z našich činností. Celkem 
videa za rok shlédlo 60,4 tis osob, kteří shlédli celkem 25.009 minut (minulý 
rok 8.014 minut).



SDRUŽENÍ TULIPAN V DATECH 
ZA ROK 20212021
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NÁKLADY
Spotřeba materiálu 2 595 234

Spotřeba energie 713 829

Prodané zboží 1 735 068

Opravy a udržování 411 955

Cestovné 84 668

Náklady na reprezentaci 32 365

Ostatní služby 6 734 905

Mzdové náklady 27 870 303

Zákonné a sociální pojištění 7 260 472

Ostatní sociální pojištění 159 375

Ostatní daně a poplatky 10 110

Smluvní pokuty 132

Ostatní pokuty a penále 5 419

Odpis nedobytné pohledávky 12 383

Nákladové úroky 118 074

Kurzové ztráty 774

Jiné ostatní náklady 262 132

Odpisy hmotného majetku 919 665

Změna stavu zásob výrobků -174 545

CELKEM 48 752 318

VÝNOSY
Tržby za vlastní výrobky 1 494 007

Tržby z prodeje služeb 9 562 184

Tržby za prodané zboží 2 461 219

Výnosové úroky 53

Zúčtování fondů 743 121

Jiné ostatní výnosy 195 293

Tržby z prodeje materiálu 74 373

Přijaté příspěvky (dary) 202 230

Provozní dotace 37 418 444

CELKEM 52 150 924

Hospodářský výsledek 3 398 606 Kč
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dárce výše daru využito v 2021 způsob využití

ČESKÁ TELEVIZE - sbírka z Adventních koncertů 2016 2 052 801 77 289 Úroky z hypotéky na chráněné bydlení, vybavení CHB

Město Cvikov 5 000 5000 Podpora rodin se spec.potřebami

Nadace ČEZ 100 000 48 947 Vybavení CHB, školení soc.pracovníků, příspěvek na mzdy CHB

Nadace Život umělce 10 000 10 000 TULIFEST 2021

fyzické osoby (drobní dárci) 3 831 3 831 Tulifest, vybavení CHD

Nadace Umění pro zdraví 5 000 5 000 TULIFEST 2021, Týden s TULIPANEM 2021

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. 25 000 25 000 Příspěvek na nájemné prostor pro CHD

Fórum dárců z.s. 66 528 27 163 Materiál na výrobky CHD

CELKEM 2 268 160 202 230

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 2021

Kulturní rok s TULIPANEM 49 000 49 000 49 000

Chráněné bydlení 82 719 82 719 82 719

CELKEM 48 567 48 567 48 567

MĚSTO JILEMNICE
popis dotace celkem poskytnuto 2020 použito 2020

Chráněné bydlení 39 965 39 965 39 965
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LIBERECKÝ KRAJ
popis dotace celkem poskytnuto 2021 poskytnuto 2021 použito 2020 použito 2021

Chráněné bydlení (dotace MPSV prostřednictvím kraje) 3 005 820 3 005 820 - - 3 005 820

Podpora duševního a fyzického zdraví OZP 37 425 - 37 425 - 37 425

Vzdělávání a supervize 25 500 - 25 500 - 25 500

Rok s TULIPANEM 2020 50 000 50 000 - 50 000 -

Sociálně a kulturně terapeutické aktivity 2020 22 050 22 050 - 22 050 -

Sami sobě - vzdělávání, supervize a podpora peer konz. 22 500 22 500 - 22 500 -

TULIPAN regionálním výrobcem 2021 22 260 20 034 2 226 - -

Chráněné bydlení (1.1.-31.7.2022) 451 000 451 000 - - -

Rok s TULIPANem 24 430 21 987 2 443 - -

CELKEM 3 660 985 3 593 391 67 594 94 550 3 068 745

MĚSTO SEMILY
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 2021

Chráněné bydlení 10 000 10 000 10 000

MĚSTO TURNOV
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 2021

Chráněné bydlení 20 000 20 000 20 000
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ÚŘAD PRÁCE
popis dotace celkem poskytnuto použito

2020 2021 2022 2020 2021

Kompenzační příspěvek na 3.Q.2020 4 051 800 - 2 214 856 - 4 051 800 -

Kompenzační příspěvek na 4.Q.2020 4 357 852 - 2 236 203 - 4 357 852 -

Kompenzační příspěvek za 1.Q.2021 4 516 687 - 2 873 450 - - 4 516 687

Kompenzační příspěvek za 2.Q.2021 5 895 007 - - - - 5 895 007

Kompenzační příspěvek za 3.Q.2021 6 242 254 - - - - 6 242 254

Kompenzační příspěvek za 4.Q.2021 6 716 884 - 6 716 884 - 6 716 884

Příspěvek na SÚPM 182 134 - 6 461 - 182 134

Příspěvek na zřízení prac.míst pro 
OZP - pobočka Semily

240 000 240 000 240 000 - - 240 000

CELKEM 32 202 618 240 000 25 239 273 6 723 345 4 357 852 23 792 966

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 2021

Psychologické poradenstvi pro OZP 9 000 9 000 9 000

STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 2021

Chráněné bydlení 5 000 5 000 5 000
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 20201

Dotace COVID - odměny 164 039 164 039 156 225

Dotace COVID - vícenáklady, výpadek příjmů 160 000 160 000 86 000

3 k pro praxi - CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_46/0006928 14 991 720 -125 701 -

Job First - CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0014864 6 797 550 1 304 476 2 549 552

Komunitní centrum - CZ.03.2.60/0.0./0.0./16_064/0006428 9 092 775 -46 082 -

Rozvoj pracovních kompetencí OZP - CZ.03.1.48/0.0./0.0./17_075/0009153 5 755 375 -25 456 -

Komunitní centrum II. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011744 7 584 038 2 567 689 3 109 763

3 k pro praxi II. - CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010402 15 167 616 2 511 049 3 497 764

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 59 389 074 6 510 014 9 399 304

STÁTNÍ FOND ČESKÉ REPUBLIKY
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 2021

TULIFEST 2021 30 000 30 000 30 000

MINISTERSTVO KULTURY
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 2021

Kulturní mosty 2021 60 000 60 000 60 000
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 2021

Zapojení klientů do aktivit soc.zemědělství 166 320 166 320 166 320

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
popis dotace celkem poskytnuto 2021 použito 2021

Vybudování chráněného bydlení - CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0008038 14 425 704 425 315 425 315
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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
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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.
• CONTA-CLIP MONTÁŽNÍ ZÁVOD 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
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• Emco spol. s r. o.
• 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
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• MAS Frýdlantsko, z.s.
• 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.
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• RTM plus s.r.o.
• 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
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• Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
• 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.
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