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Sociální firma po Roce jinak a dvou letech zkušeností 

Tereza VAJTOVÁ 

MATURUS, o.p.s., Na Topolce 1, 140 00 Praha 4, tereza@maturus.cz 

 

Obecně prospěšná společnost Maturus vznikla v rámci projektu „Sociální podnikání a zaměstnávání lidí 

s postižením“, jejž v roce 2010 realizovala Nadace Jedličkova ústavu (NJÚ). Tento projekt se stal v uvedeném 

roce jedním ze čtyř vítězných v inovačním programu Nadace Vodafone „Rok jinak“.  

Program „Rok jinak“ vyhlašuje Nadace Vodafone s cílem budovat a podporovat kapacitu neziskových 

organizací prostřednictvím přinášení know-how z jiných sektorů, především business sektoru. Úspěšní kandidáti 

získávají možnost realizovat konkrétní projekt u vybrané neziskové organizace. Nadace Jedličkova ústavu se 

následně stala zakladatelem nově vzniklé sociální firmy Maturus, o. p. s.  

Do vínku dostal Maturus od svého zakladatele agendu novoročenek a kalendářů s obrázky, jejichž autory jsou 

žáci a studenti škol pražského Jedličkova ústavu. Tyto výrobky dříve každoročně nabízela firmám a veřejnosti 

sama Nadace JÚ; veškeré práce (grafickou úpravu, prodej atd.) zajišťovali dobrovolníci či zaměstnanci Nadace. 

V sociální firmě Maturus převzali celou agendu lidé s postižením. Obrázky od dětí z „Jedle“ tak Maturus posílá 

do světa obohacené o další poselství.  

 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

Novoročenkami a kalendáři nabídka služeb společnosti Maturus nekončí, ale naopak začíná. Vybavení  

a personální obsazení společnosti bylo postaveno tak, aby firma byla schopna nabídnout veškeré polygrafické 

práce – firemní grafikou počínaje, přes návrhy flashových i statických bannerů, DTP práce až po zajištění tisku. 

Podíváme-li se na vybavení, jaké Maturus používá, v ničem se neliší od výbavy jakékoliv jiné firmy s podobným 

zaměřením: 

Hardware vybavení 

Připojení k internetu s pevnou IP adresou. Přístup zajištěn pomocí wi-fi routeru. Zabezpečení pomocí firewallu  

a zálohování dat na sdíleném úložišti.   

Stolní počítač pro grafické práce – iMac 

Notebook pro grafické práce – MacBook Pro 

Notebooky pro kancelářskou práci – Hewlett-Packard 

Polohovací zařízení – tablety Wacom  

 

Software vybavení 

 Pro kancelářskou práci: 

Postavené na systému Windows 7 

Programy MS Office 2010 – Outlook, Word, Excel, Powerpoint 

Další volný doplňkový SW – Adobe Acrobat Reader 

 

 Pro grafickou práci: 

Postavené na systému Mac OS X 

Programy MS Office 2008 pro Mac – Word, Excel, Powerpoint  

Programy Adobe CS5 – Photoshop (rastrová grafika – retuše, atd.), Illustrator (vektorová grafika – logotypy atd), 

InDesign (DTP, sazba – katalogy atd.), Flash (animace – bannery atd.), Dreamweaver (tvorba webů – 

XHTML&CSS), Adobe Acrobat 
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Další volný doplňkový SW – Adobe FlashPlayer, CrossFTP pro přenos dat 

 

Zůstává ale skutečností, že i taková „samozřejmost“ jako notebook nebo dostupnost internetového připojení má 

pro firmu zaměstnávající lidi s postižením patrně větší význam, než je obvyklé pro firmu zaměstnávající pouze 

„zdravé“.  Jednoduchý příklad – napadne-li metr sněhu a město se stane na pár dní pro vozíčkáře nepropustné, 

skutečnost, že má kolegyně referentka doma internetové připojení, nebo kolega grafik u sebe notebook, doslova 

zachraňuje fungování firmy.   

 

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 

Hlavní náplní obecně prospěšných služeb poskytovaných společností Maturus je provoz tranzitního programu 

pro lidi se zdravotním postižením. Trénink a reálné zaměstnání v sociální firmě pod vedením lektora přináší 

absolventům programu tolik potřebnou praxi, větší sebevědomí, kompetence a zvýšení šance na pozdější 

uplatnění na otevřeném pracovním trhu.  

 

POSLÁNÍ  

Maturus vnímá své poslání a chce usilovat o jeho naplňování ve třech rovinách: 

- Zaměstnávat lidi s postižením za férových podmínek.  

- Vytvářet podmínky pro provoz tranzitního programu pro co největší počet účastníků. 

- Přispět svým fungováním k boření bariér na obou stranách, k osvětě; demonstrovat, že lidé s postižením 

generují nejen hodnoty citové, ale zcela pragmaticky také hodnoty měřitelné běžnými nároky, měřitelné 

ekonomicky. 

 

ZÁSADNÍ MOMENTY V DOSAVADNÍM FUNGOVÁNÍ FIRMY 

V Maturu našli zaměstnání dva lidé s postižením a představují pilíře firmy.  

Další dva lidé s postižením absolvují pod vedením lektora trénink v tranzitním programu.  

Získali jsme ochrannou známku Práce lidí s postižením. 

Získali jsme první zakázky na grafické práce.  

Meziročně jsme zvýšili obrat na prodeji novoročenek a kalendářů o více než 20%. 

Získali jsme významné prostředky z ESF, díky nimž budeme schopni od září 2012 rozšířit tranzitní program. 

ZKUŠENOSTI 

O jaké základní zkušenosti se sociálním podnikáním se můžeme podělit po Roce jinak a dalším roce zkušeností:  

Jde to. Není to snadné, ale stojí to za to. 

Bez podpory partnerů (ať už z oblasti státní správy nebo mimo ni) se sociální firma, alespoň ve svých začátcích, 

neobejde. Finanční soběstačnost je nadále naším cílem, je ovšem zřejmé, že se jedná  

o dlouhodobé směřování, nikoliv o cíl snadno dosažitelný. 

Kvalita práce lidí s postižením je skutečně v každém ohledu srovnatelná s prací tzv. „zdravých“.    
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Sociální podnikání není o nic jednodušší než jakékoliv jiné podnikání. Získat zakázky během celého roku (tedy 

mimo novoročenky a kalendáře, jejichž agenda je soustředěna zejména do období říjen – prosinec) je nadále 

největší výzvou. 

Bariéry existují v hlavách. Sociální podnikání je ideální způsob, jak si v praxi ověřit, že dělení světa na „zisk“ 

a nezisk“ je zavádějící, že budoucnost je v propojování, v součinnosti, ve vzájemném uvědomění si prospěšnosti.  

Ať už v rámci firmy, mezi firmami nebo mezi firmami a veřejností.  

 

GRAF ZISKU  
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