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„Nadále platí:

nedojímáme,
pracujeme!

“

ÚVOD
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O NÁS

HANDicap?
Co Vás napadne jako první, když to slovo vidíte? Sport? Sázky? Vozíčkář?
Průšvih? Strach?

Kdo
jsme

Co
chceme

Grafické studio. Zaměstnáváme grafiky
s handicapem.
Tréninkové pracoviště. Osmiměsíční
zaměstnání pro kreativní lidi s postižením.

Propagovat kvalitní práci lidí s handicapem,
prosazovat principy sociálního podnikání.
Nabídnout lidem s handicapem možnost
rozvinout grafické dovednosti. Zvýšit tak
jejich uplatnění na otevřeném pracovním trhu.

Grafické práce a zprostředkování tisku.

Co
nabízíme

Náhradní plnění na odběr grafických prací.
Kurzy grafických znalostí a ovládání
grafických programů Adobe.

Ráda bych nabídla následující perspektivu: Handicap není danost, ale
okolnost. Vzniká v situaci, kdy náročnost prostředí převyšuje schopnosti
jedince. Jeden se s ním nenarodí, nikdo se mu nevyhne.
Maturus je tady mimo jiné proto, aby náročnost prostředí pomohl
vyrovnávat. Aby připomínal, že každý jeden z nás se potýká s nějakým
handicapem (za sebe: čím dál hůř vidím, na slunci rudnu, ne vždy si
stihnu napočítat do pěti…). A zároveň aby zprostředkoval lidem uvnitř
i venku zkušenost, že žádný člověk není handicapovaný.
Pravda, i takové dny jsou, kdy máme obě ruce levé. Ale v zásadě platí, že:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umíme přiložit ruku k dílu.
Zákazníky nosíme na rukách.
Netváříme se, že máme všechno v paži.
Mnozí už poznali naše zlaté ručičky.
Podáváme pomocnou ruku.
Jsme příznivci ruční práce.
Přesvědčíme vás, že i jedna ruka tleská.
Víme, co s rukama.
Vše potřebné umisťujeme na dosah ruky.
Jsme si vědomi, co máme v rukách.
Dáváme přednost informacím z první ruky.

Vám je přinášíme ve výroční zprávě za rok 2016.
Za zlatý hřeb loňského roku si dovolím označit trojkombinaci ocenění
výroční zprávy za rok 2015: Zlatý středník – Cena Fóra dárců – Fénix
Content Marketing (koukněte na stranu 17). Neskutečně mě těší, že
získaná ocenění uznávají naši práci jako zcela profesionální. A jak
známo (nejen) z golfu, profesionální úroveň handicap nezná. Což je
ideál, o který usilujeme!
Děkuji všem, kteří tomuto usilování rozumí a podporují jej.
Tereza Vajtová
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„Baví mě posouvat věci dál
nebo jim dávát širší smysl. “

JAKUB
grafik
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Název obecně prospěšné společnosti: Maturus, o. p. s.
IČ: 24766216 | DIČ: CZ24766216
Sídlo: Na Topolce 1713/1a, 140 00 Praha 4
Ředitel: Jitka Čechová, reditel@maturus.cz, 776 004 331
Číslo účtu Raiffeisenbank: 5699344001/5500
Číslo transparentního účtu: 5699344028/5500
Datum vzniku: 18. 11. 2010

Nadace
Jedličkova
ústavu
zakladatel

Maturus, o. p. s.
společnost
řídící orgán
společnosti

kontrolní orgán
společnosti

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

Tereza Vajtová
předsedkyně
Taťána Waltrová
Eva Völflová

Petr Vít
předseda
Jana Fučikovská
Roman Anděl

výkonný
management

Zakladatel: Nadace Jedličkova ústavu
IČ: 25691872 | Na Topolce 1, 140 00 Praha 4
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu O, vložce číslo 770.

ČLENSTVÍ
Asociace veřejně prospěšných organizací
Asociace společenské odpovědnosti
TESSEA ČR, z. s.

STATUTÁRNÍ
ZÁSTUPCE
Jitka Čechová
ředitelka
společnosti

OSVĚDČENÍ

ZAMĚSTNANCI
GRAFICKÉHO STUDIA

ZAMĚSTNANCI
TRÉNINKOVÉHO PRACOVIŠTĚ

Jakub Koucký
Valerie Machová (do 31. 3.)
Kristýna Mothejzlíková (do 31. 5)
Štěpánka Našincová
Václav Dvořák (od 1. 11.)

Marek Gabriel Hruška
lektor
Václav Dvořák
Kristýna Richterová
Anna Vocelová

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:
Iva Lehningová, účetní; David Dvořák, IT podpora; Tomáš Bzirský, správa Google Adwords
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Spolehlivá veřejně prospěšná organizace
udělovaná na dobu 3 let
každoročně prověřovaná
záruka odpovědného hospodaření firmy

„Značku

spolehlivosti
jsme získali mezi
prvními sedmi
organizacemi
v České republice.
Je doporučením
pro dárce
i zákazníky.

“
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Marek
Vašek
Jitka

Lenka
Kristýna

Štěpa

Matylda

Anička
Nina
Jakub

Tereza
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my
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ŠTĚPA
grafička

„Díky svému handicapu

jsem našla Maturus. Díky
Maturu jsem našla sama
sebe. Pastelku držím
v ruce celý život, ale
teprve teď se jí živím.

“
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ZÁKAZNÍCI 2016

ZAKÁZKY 2016
Dělení podle tržeb:

VÁNOČNÍ

CELOROČNÍ

12%

Adra, o. p. s. | AG Plastic | AVPO | CARE Česká republika, z. s.
CCC Czech, s. r. o. | Českobratrská církev evangelická
Equabank | Johnson&Johnson | Marina Ristorante | MČ Praha 2
Nadace FORUM 2000 | Nadace Jedličkova ústavu | Nadační fond J&T
Pojišťovna České spořitelny | Premonstrátský Klášter Milevsko
Sanofi – Zentiva | Selton, s. r. o. | Shrack Technik a další…

39%

elektronické
PF

grafické
služby

26%

18%

tištěné
PF

ostatní
zboží

1%

3%

kalendáře

„Poslední zakázku za

rok 2016 jsme odeslali
23. 12. v 15:30 hod.

“

Zadavatel: CCC Czech, s. r. o.

workshopy

„Naše nejdelší animované elektro přání za

rok 2016 trvá 20 vteřin. Kreslení, následné
počítačové zpracování a animování zabralo
dohromady 7 hodin 45 minut.

www.maturus.cz

“

Zadavatel: Selgen, a. s.
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„ Benefiční aukci

fotografií
pro Maturus
zorganizovala
Nadace
Jedličkova ústavu.
Děkujeme.

“

Z portfolia 2016
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Naše loňská výroční zpráva získala tři ocenění
2. místo

2. místo

Zlatý
středník

Ceny
Fóra dárců

3. místo

Fénix content
marketing

„Publikace přesně

vystihuje nejnovější
trendy v tvorbě
výročních zpráv.

“

z hodnotícího listu
Zlatého středníku
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MAREK
lektor
tréninkového prcoviště

„Baví mě pozorovat, jak se naši

zaměstnanci zlepšují, těší mě, že
jsou schopni dát ruku k dílu a své
nápady proměnit v profesionálně
odvedenou práci.

“
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CÍLEM JE
Nabídnout možnost doplnění znalostí a získání potřebné praxe
v oblasti grafiky pro snadnější vstup na otevřený trh práce.
Zprostředkovat lidem s postižením zkušenost, že i přes zdravotní
handicap mohou odvádět dobrou práci, posilovat své kompetence,
být plnohodnotným členem týmu a účastnit se reálného
pracovního procesu.
Marek
lektor

PRÁCE A VÝUKA 2016
8

měsíců

626
hodin

šalina

Kristýna

3

Anička

zaměstnanci

Zaměstnanci se učili a pracovali ve studiu Na Topolce od března do
října 2016. Záhy začali získávat praxi na reálných zakázkách. Kromě
jednoduchých vizitek a sazby si střihli i logo festivalu Dobrovol.
Úspěšně.
Studio navštívila knižní grafička Adéla Svobodová. Inspiraci
zaměstnanci čerpali na výstavách, například na 27. Bienále
grafického designu v Brně. Navštívili veletrh Reklama/Polygraf,
veletrh neziskových organizací NGO Market a další.
V rámci workshopu s týmem personalistek firmy Linde gas
se učili, jak uspět při výběrovém řízení.

Vašek
Štěpa

Exkurze na Bienále v Brně
21
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VAŠEK „Maturus mi umožnil
grafik

vrátit se zpět k tvorbě.

24

“

Celkové výnosy v roce 2016 činily 1 697 249 Kč.
Rádi bychom poděkovali Nadaci Jedličkova ústavu, která
nás pravidelně podporuje. V roce 2016 podpořila tréninkové
pracoviště částkou 227 547 Kč.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo podpořeno
Úřadem práce ČR částkou 440 157 Kč.

Celkové náklady organizace dosáhly 1 790 642 Kč.
Z toho mzdové náklady na zaměstnance činily 943 900 Kč,
zákonné sociální pojištění 297 408 Kč.

Hospodářský výsledek činil −93 393 Kč.
Děkujeme Jedličkově ústavu a školám, se kterým dlouhodobě
spolupracujeme a využíváme jeho bezbariérových prostor.

Rozvaha k 31. 12. 2016 v celých tisících Kč
AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

74
92
−18
984
26
146
696
116
1058

55
92
−37
771
25
155
503
88
826

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

695
695
363
260
103
1 058

561
561
265
188
77
826

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM
Výsledek hospodaření celkem
CIZÍ ZDROJE CELKEM
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 v celých tisících Kč
NÁKLADY

„V roce 2016 jsme po

mnoha letech neměli
finanční podporu z EU
fondů. 60% výnosů
tvořily tržby za prodej
služeb a zboží.

“
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Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Hlavní
78
654
3

Činnosti
Hospodářská
431
591
3

18
12
765
Hlavní
440
254

Celkem
509
1 245
6
18

1 025
Činnosti
Hospodářská

12
1 790

694

1 002
1
1 003

Celkem
440
254
1 002
1
1 697

−71
−71

−22
−22

−93
−93

Sestavila Ing. Iva Lehningová v Praze dne 15. března 2017.
Kompletní účetní závěrku najdete na našem webu a ve sbírce listin.
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JITKA
ředitelka

„V Maturu se propojil můj

vztah ke grafickému designu
se smysluplnou podporou
lidí s handicapem.

“

Výroční zpráva byla schválena
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