
Sdružení TULIPAN zajišťuje
práci handicapovaným lidem
Liberecké sdružení vrací do společnosti i lidi s vážným zdravotním postižením

GABRIELA VOLNÁ GARBOVÁ

Liberec – Najít si stabilní a
dobrou práci je mnohdy ob-
tížné i pro zdravého člověka,
pro člověka handicapovaného
to může být až nemožné. Vý-
chodiskem mohou být orga-
nizace, které se na zaměstná-
vání postižených zaměřují a
jednou z nich je také liberecký
TULIPAN, který právě dnes
završuje svou tradiční pře-
hlídku Týden s TULIPANem.

„Myšlenka na akci se zro-
dila už před lety a hlavním po-
sláním bylo jednak získat ně-
jaké finanční prostředky na
chod naší organizace, ale
hlavně prezentovat kulturu
handicapovaných,“ sdělila
ředitelka sdružení TULIPAN
Zora Machartová a dodala, že
za ty roky, co se Týden pořá-
dá, se na něj nabalují další a
další kulturní organizace.
„Vzhledem k nedostatku fi-
nancí se do ní většina zapojuje
bez nároku na zaplacení. Loni
jsme spočítali, že loni takhle
pomohlo dvě stě padesát lidí,“
dodala Machartová.

Během Týdne s TULIPA-
Nem se pořadatelé snaží upo-
zornit na svět handicapova-
ných, který je pro řadu lidí
uzavřený. Překvapeni tak
mohli být např. návštěvníci
klubu Zebra, kde vystavoval
Petr Šrámek, postižený malíř,
který své obrazy tvoří pouze
nohou. Výrobky handicapo-
vaných mohli obdivovat i ná-
vštěvníci včerejší akce na ná-
městí.

„Vposledníchletechjsmese
také zaměřili na osvětu ohled-

ně duševního onemocnění.
Snažíme se informovat veřej-
nost, aby se lidí s psychickými
poruchami nebáli, a upozor-
ňujeme, že je i v tomto ohledu
důležité o sebe dbát a nezane-
dbávat vlastní duševní hygie-
nu,“ varovala Machartová.

Sdružení TULIPAN se na
zaměstnávání lidí trpících
psychickými problémy zamě-
řuje. Podle ředitelky je právě
pro ně důležité, aby se zapojili
do pracovního procesu a byli
nějakým způsobem společen-
sky aktivní. Podle jejich slov
se to však neobejde bez kom-
plikací.

Jak zdůraznila Macharto-
vá, nejde jen o skutečnost, že
tito lidé mají specifické náro-

ky, ale problémy přináší i sou-
časná legislativa. „Podmínky
se stále mění a zrovna teď se
potýkáme s navýšením mini-
mální mzdy u osob se zdra-
votním postižením. Není totiž
možné, aby odváděli stejné
množství práce jako zdravý
člověk, nemohou jet na sto
procent, bývá u nich také zvý-
šená nemocnost. Už dříve jsme
museli kvůli tomu propouštět
a bojíme se, že nás to čeká za-
se,“ vysvětlila ředitelka.

Pro většinu zaměstnanců je
práce ve sdružení TULIPAN
jedinou možností, jak si při-
vydělat. „Řada z nich má také
kvůli svým zdravotním pro-
blémům dluhy, které potře-
bují splácet,“ dodala na závěr

Zora Machartová.
Sdružení TULIPAN bylo za-

loženo v roce 2004 a jejím cí-
lem je zapojit do pracovního
procesu zdravotně znevýhod-
něné osoby.

V současnosti nabízí veřej-
nosti služby v oblasti zahrad-
nictví, úklidových prací, pro-
vozuje šicí dílnu a dílnu na vý-
robu dekorativních předmětů
a šperků a poskytuje vazačské
služby.

POKUSOZÁPISDOGUINNESSOVYKNIHYREKORDŮ, který včera sdružení TULIPAN zorganizovalo před
libereckou radnicí, kde se sešlo 116 lidí s duší. Foto: Deník/ Petr Vodseďálek

Yvetta Blanarovičová zahájila
výstavu papírových draků
Liberec – Známá a díky filmo-
vým čertíkům mezi dětmi ob-
líbená herečka Yvetta Blana-
rovičová zahájila minulý ví-
kend výstavu, do které se ak-
tivně může zapojit i veřejnost.
Stačí zajít do libereckého ob-
chodního centra FORUM a vy-
brat toho nejkrásnějšího
draka, kterého vyrobily děti
z mateřských škol.

„Naše obchodní centrum
společně s Deníkem vyhlásilo
soutěž Namaluj si draka, chtě-
li jsme tak dát prostor kreati-
vitě nejmenších dětí,“ vysvět-
lila marketingová koordiná-
torka OC FORUM Jana Troja-
nová.

Hlasovat pro nejkrásněj-
ších draka mohou návštěvní-

ci Fóra do 30. října. Oceněny
budou tři vítězné mateřské
školky, které získají dárky za
více než padesát tisíc korun.
Ta nejúspěšnější si pak bude
moct užít týdenní pobyt v Kr-
konoších. Školky, které se
umístí na druhém a třetím
místě, si odnesou didaktické
pomůcky a hračky.

Jak zdůraznila ředitelka
Mateřské školky Delfínek Ive-
ta Blažková, děti podobné ak-
tivity vítají a jsou za ně vděč-
né. „Nadšeně se zapojují, je to
pro ně událost. Zároveň se mo-
hou pochlubit před svými ro-
diči,“ vysvětlila ředitelka.

Galerii draků si můžete
prohlédnout na straně 8. (gb)

Více na straně8
YVETTABlanarovičová při za-
hájení výstavy Foto: FORUM Liberec

Poslechněte si Karla Gotta naživo! A zdarma! Regionální Deník, jako
partner galakoncertu, který se koná příští týden v Jablonci nad Ni-
sou, zve své čtenáře. Připravili jsme pro ně soutěž. Na pět výherců

čekají dvě volné vstupenky. Stačí jen hrát a mít trochu štěstí.

Po tři dny jste mohli ve svém Deníku nacházet jednotlivé části
kuponu. Z těch slepíte celý miniaturní plakát a donesete

či pošlete poštou na adresu redakce:
Liberecký deník, Liliová 473/5, 460 01 Liberec

nejpozději 20. října 2015 ve 12 hodin.
Nezapomeňte napsat své jméno, příjmení, adresu a kontakt.

Z došlých kuponů vylosujeme výherce, jejichž jména zveřejníme
na stránkách Deníku ve vydání 21. 10. 2015.

O způsobu předání vstupenek se s výherci domluvíme telefonicky.
Telefonní číslo na vás je proto nutné!

VYHRAJTE S DENÍKEM

SOUTĚŽ DNES KONČÍ
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Aukční síň, Galerie Národní, 
Národní 25 (Pasáž Paláce Metro), Praha 1

Přijedeme kamkoli v ČR

☎ 224 236 380, 737 571 660

OBRAZY A STAROŽITNOSTI
PRODÁTE NEJLÉPE V AUKCI

www.galerie-narodni.cz

Firma

Möller
• žaluzie • sítě proti hmyzu • 
• plisse žaluzie • látkové rolety • 
• garážová vrata • venkovní rolety • 
• markýzy • shrnovací dveře a stěny •

Vzorková kancelář
Zahradní 445, 460 01 Liberec 11

mobil: 603 257 347

e-mail: moller.zaluzie@gmail.com

www.zaluzie-moller.cz
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Tel.: 485 164 601

E-mail: liberec@vekra.cz

VEKRA V LIBERCI

Na Rybníčku 876/5c

www.vekra.cz 

BONUS VEKRA

JAKO DÁREK
Podzimní akce platí do 31. 10. 2015


