VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2018
Maturus, o. p. s.
co všechno
a proč nás

SPOLU

dokážeme
naše PF2018 – oblíbená vyhlídka

PRÁCE
baví

spolu:
KDO JSME

PROČ TO DĚLÁME

• Grafické studio
• Tréninkové pracoviště

• Propagujeme práci lidí s handicapem
a principy sociálního podnikání.
• Rozšiřujeme lidem s handicapem
možnosti uplatnění na otevřeném
pracovním trhu.

CO DĚLÁME
• Zaměstnáváme grafiky s handicapem.
• Vedeme osmiměsíční zaměstnání
pro kreativní lidi s postižením.

ČEMU VĚŘÍME
Věříme, že svým působením inspirujeme
společnost směrem k myšlence, že pracovat
s radostí mění nejen vnitřní prostředí
člověka, ale i společnost jako celek.

Proč jsme zvolili spolupráci jako téma výroční zprávy 2018? Protože hezky vykresluje co jsme
spolu zažili a na čem jsme pracovali. Představíme Vám jednu z absolventek tréninkového
programu a její práci. Přiblížíme dětský den, který již devět let připravujeme společně
s hotelem Corinthia. Pochlubíme se prestižní cenou Zlatý středník za dvě výroční zprávy.
Připomeneme si spolupráci se sociální firmou Camellus na brandu bylinných sirupů Cheer up!
nebo kampaň k výročí 150 let od narození Rudolfa Jedličky pro našeho zakladatele – Nadaci
Jedličkova ústavu. A mnoho dalšího.
Doufáme, že Vám zprostředkujeme část radosti, kterou v Maturu sdílíme nejen při práci.

WWW.MATURUS.CZ
Podporujeme talentované lidi s handicapem.

práce:
GRAFICKÉ
STUDIO

ZAMĚSTNANCI
Jitka Čechová
ředitelka

Tereza Jiráková
produkční OZP

Štěpánka Našincová

Jitka dokáže udržet firmu v chodu
a podřízené v pohodě.

grafik OZP

Jakub Koucký

grafik OZP (do února 2018)

U naší produkční Terezky
každá spolupráce začíná i končí.
Od kalkulace po fakturaci.
S úsměvem.
I když se u toho mračí,
Štěpánka nejraději kreslí
a hraje si s textem.

Ilustrace do knihy Prostírání s kolibříky,
Petrklíč 2018

TRÉNINKOVÉ
PRACOVIŠTE
8
626

ZAMĚSTNANCI
Lucie Černá

Jan Oktávec

Zuzana Bramborová

Markéta Valentová

Gabriela Čermanová

Tereza Kawuloková

lektorka (do srpna 2018)
lektorka (od srpna 2018)
grafik OZP

měsíců

grafik OZP
grafik OZP
grafik OZP

hodin
práce a výuky

Nadace Jistota Komerční banky
podpořila tréninkový program
částkou 160 000 Kč.

PRÁCE A VÝUKA V ROCE 2018
• doplnění znalostí
a získání potřebné
praxe v oblasti grafiky
• individuální přístup
ke každému zaměstnanci
• podpora silných stránek
• práce na reálných zakázkách

TEREZA KAWULOKOVÁ
V našem tréninkovém programu se potkávají
lidé s různými handicapy. Tělesnými
i duševními. Viditelnými i na první pohled
nepatrnými. Maturus je založen Nadací
Jedličkova ústavu a má úzkou vazbu
k Jedličkovu ústavu a školám. V minulosti
většinu zaměstnanců tvořili absolventi
této školy. Postupně jsme do týmu začali
přibírat i osoby s jinými handicapy.
Setkání lidí s různými postiženími se
ukázalo jako vzájemně obohacující.
Terezka k nám přišla s diagnózou praktická
hluchota. Byla to pro nás nová zkušenost
a měli jsme obavy z komunikace. Ty se
však ukázaly jako naprosto zbytečné.
Terezka díky své píli, schopnosti odezírat
a kochleárnímu implantátu zvládla vše
na 100%. Její houževnost a výtvarný
talent se projevily hned v začátku
tréninkového programu. Záhy se
podílela na reálných zakázkách firmy.
Po absolvování tréninkového
zaměstnání u nás si Terezka našla
zaměstnání na otevřeném trhu
práce a grafice se nadále věnuje.

Ukázky Tereziny práce
na reálných zakázkách.

SPOLUpráce:
NOVOROČENKY
Prodej PF s motivy od dětí
a studentů Jedličkova ústavu
a škol nám pomáhá financovat
naše tréninkové pracoviště.

dětské motivy PF

DEN DĚTÍ
Ve spolupráci s hotelem Corinthia
pořádáme každoročně dětský
den pro studenty JÚŠ.
Slavnost je poděkováním za obrázky,
které pro nás studenti připravují
a zároveň možnost seznámit se
s naším grafickým studiem.

foto Tilen Vajt

práce:

Co je E–lufťák
Váš nový nafukovací pytel
na válení, gaučík na zahradu,
lehátko k vodě i na hory. Je
malý, je lehký, je skladný. Vejde
se do batůžku, nebo jej můžete
nosit v praktickém obalu přes
rameno. Kdekoliv potřebujete,
nafouknete ho během pár vteřin.
Co není E-lufťák
Křeslo k otevřenému ohni, ka‑
marád na párty ve sklárně ani
na dýchánek vášnivých kuřáků.
Není vhodný jako celoroční
alternativa postele, nebo jako
náhrada na divokou vodu, když
na Vás v půjčovně nezbyde raft.

Jak na to:
1

Vak
vyjměte
z obalu
a rozrolujte

2

Rozevřete
otvor pro
nabrání
vzduchu

3

Rychlým
pohybem
nebo
z alterna‑
tivního
zdroje
vzduchu
(ne moc
horkého)
naberte
vzduch
do obou
komor
lehátka

Jak jej používat
Pro naplnění komor stačí několik
máchnutí E‑lufťákem do vzduchu.
Buď se můžete otočit jen dokola,
4
proběhnout se trochu po louce,
nebo pohodlní uživatelé v kance‑
lářských budovách můžou využít
airﬂ ow z klimatizace. Nicméně,
pro superrychlé nafouknutí je
5
potřeba získat určitý grif.
Pro lepší představu si projděte
obrázkový návod, nebo navštivte
naše stránky www.E -lufťák.cz
6

VÝKAZ
ZISKU
A ZTRÁT

Ještě když
do komor
proudí
vzduch
zarolujte
4–6× konec
lehátka
Spojte
oba
konce
pomocí
bezpečnost‑
ní spony
Užívejte relax a závistivých
pohledů okolí, kdekoliv se
vám zlíbí. V případě potřeby
většího natlakování opakujte
kroky 3–5

NÁKLADY

Hlavní
55
667
4

Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek
Daně a poplatky
NÁKLADY CELKEM

k 31. 12. 2018
v celých tisících Kč

32

8
769
Hlavní
0
193

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

AKTIVA
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

8
1 876

1 107
ČINNOSTI
Hospodářská

491
684

1 291

Celkem
0
193
1 291
491
1 975

−85
−85

184
184

99
99

1 291

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

k 31. 12. 2018
v celých tisících Kč

Celkem
361
1 465
7

32

VÝNOSY

ROZVAHA

ČINNOSTI
Hospodářská
306
798
3

STAV
K PRVNÍMU DNI
ÚČETNÍHO OBDOBÍ
75
134
−59
1 155
25
93
936
101
1 230

STAV
K POSLEDNÍMU DNI
ÚČETNÍHO OBDOBÍ
43
134
−91
1 111
25
268
705
113
1 154

STAV
K PRVNÍMU DNI
ÚČETNÍHO OBDOBÍ
690
690
540
273
267
1 230

STAV
K POSLEDNÍMU DNI
ÚČETNÍHO OBDOBÍ
790
790
364
302
62
1 154

Sestavila Ing. Iva Lehningová v Praze dne 20. května 2019.

spolu:
SPRÁVNÍ RADA
Tereza Vajtová
předsedkyně

Taťána Waltrová
Eva Völflová

DOZORČÍ RADA
Petr Vít
předseda

EXTERNÍ
SPOLUPRACOVNÍCI
Iva Lehningová
účetní

David Dvořák
IT podpora

Tomáš Bzirský
správa Google
Adwords

Jana Fučikovská
Roman Anděl

PODĚKOVÁNÍ
Zvláštní poděkování patří
Tereze Vajtové, která je
Maturu stálou oporou.
Je také skvělou organizátorkou
a moderátorkou dne dětí v Corinthii.
Dále děkujeme všem,
kteří se bez nároku na honorář
podíleli na organizaci dětského dne.
Jmenovitě Ingrid Šůrové,
Tilenu a Maxovi Vajtovi,
Bobu Hochmannovi
a mnoha dalším.
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„

NIKDY NEPOCHYBUJTE O TOM, ŽE BY MALÁ SKUPINA
PŘEMÝŠLIVÝCH, ODHODLANÝCH LIDÍ MOHLA ZMĚNIT SVĚT.
VE SKUTEČNOSTI JE TO JEDINÁ VĚC, KTERÁ HO KDY ZMĚNILA.

“

Margaret Meadová

