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VRÁTKA

SLOVO NA ÚVOD
Dámy a pánové,
další rok je za námi a je na mně, abych vás seznámila s činností Vrátek v roce
2018. Naším hlavním posláním stále zůstává zaměstnávání lidí se zdravotním
znevýhodněním.
Důležitý byl v loňském roce evropský kurz „Spolu se učíme a spolu pracujeme“
určený právě lidem se zdravotním znevýhodněním, díky kterému se
rekvalifikovali pro lepší uplatnění na trhu práce. Někteří z jeho absolventů našli
práci přímo ve Vrátkách a naplňují smysl našeho motta – „I s hendikepem
pracujeme dobře a s radostí“.
Velký úspěch jsme zaznamenali s naším certifikovaným kváskovým chlebem,
jehož chuti propadly desítky dalších zákazníků a dodáváme jej i jiným
prodejcům, například obchodům se zdravou výživou. Pekaři v naší pekárně se
skoro nezastavili.
Pro naši šicí dílnu se nám podařilo získat zakázky významných firem.
V létě jsme již druhým rokem provozovali Kavárnu v pohybu v prostorách
přírodní zahrádky v ulici Leopolda Pokorného. S naším prodejním stánkem
plným výrobků a občerstvení se setkali návštěvníci akcí Den Země, Biojarmark
či Šamajim, Srdce plné respektu, Oživeného židovského města i Adventních
trhů na Karlově náměstí či různých trhů v okolí Třebíče. Zapojili jsme se do
Platformy zainteresovaných stran.
Na následujících stránkách se dočtete vše důležité podrobněji.
Ráda bych poděkovala našim zaměstnancům, bez nich by Vrátka nemohla
existovat! A děkuji všem zákazníkům a našim podporovatelům, že navštěvují
naše provozy a využívají naše služby. Bez nich by totiž naši pracovníci o svou
práci přišli. Děkuji také našim partnerům, sponzorům, Městu Třebíč a Kraji
Vysočina za přízeň a podporu.
Bc. Irena Rybníčková, předsedkyně
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POSLÁNÍ ORGANIZACE
Organizace Vrátka od roku 2008 pomáhá zajišťovat pracovní uplatnění osobám se
zdravotním postižením, a to i v několika vlastních provozovnách. Dále nabízí možnost
vzdělávání, rekvalifikace a službu sociální rehabilitace. Organizace se účastní řady
společenských akcí, na kterých prodává nejen občerstvení z vlastní kavárny, ale také
výrobky ze šicí dílny a tím prezentuje práci svých zaměstnanců se zdravotním
postižením.

HLAVNÍ CÍLE ORGANIZACE
-zajištění činnosti informační, poradenské a publicistické zaměřující se na informování
zdravotně postižených občanů regionu o možnostech uplatnění na trhu práce
-zajištění podporovaného zaměstnávání a pracovní rehabilitace zdravotně postiženým
občanům
-motivace, aktivizace a osobnostní rozvoj občanů se zdravotním postižením
-prosazování práv a zájmů osob se zdravotním postižením ve společnosti
-integrace osob se zdravotním postižením do běžného života díky zapojení do
pracovního procesu, a to vytvářením chráněných pracovních míst v chráněných
provozovnách Vrátek
Vrátka z.s. je stoprocentním vlastníkem organizace Vrátka Třebíč s.r.o.

Kavárna Vrátka, Vrátka z.s.

I v roce 2018 byla Kavárna Vrátka vlajkovou lodí našeho spolku. Řady zaměstnanců
rozšířily dvě posily, Vladislava Urbancová a Marie Tomšíková. Kavárnu navštěvovali
místní hosté i turisté, kteří se v ní rádi zastavují při prohlídce třebíčské židovské čtvrti.
Nabízeli jsme oblíbené klasické pečivo (originální židovské cukroví, jablečný štrůdl,
hraběnčin řez, velký malles, tvarohový koláč, slané pečivo atd.), kváskový chléb a
dezerty z vrátkovské pekárny, která sídlí ve stejném objektu. Nabídku jsme obohatili o
několik novinek, které mohli společně se stálým sortimentem ochutnat i návštěvníci
řady akcí pořádaných městem Třebíč, například na Oživeném židovském městě,
Biojarmarku či Adventních trzích. Na pravidelném předvánočním setkání Česko zpívá
koledy jsme – stejně jako několik předchozích ročníků - zajistili i horké nápoje.
V letních měsících jsme v kavárně zavedli podávání snídaní, které jsme zákazníkům
servírovali mezi 8. a 10. hodinou. Poté se provoz přesunul o několik domů dál, do
prostor přírodní zahrádky v objektu L. Pokorného 19. Tam totiž zároveň funguje
Kavárna v pohybu a prostory zde nabízejí větší kapacitní možnosti. Je zde možné
pořádat kulturní představení a aktivity pro širokou veřejnost. Jedním z takových
počinů byla módní přehlídka, kde jako modelové a modelky vystoupili klienti sociální
rehabilitace oděni do oblečení z další vrátkovské provozovny - Bazárku u Zebry.
Kavárnu v pohybu rádi navštěvovali hosté různých věkových kategorií, pro děti zde
byla nachystána trampolína či pískoviště. Velice jsme ocenili spolupráci brigádníků a
dobrovolníků z klasického i katolického gymnázia v Třebíči. V roce 2018 pracovalo
v Kavárně Vrátka šest zaměstnanců.
L. Pokorného 42, Třebíč 674 01 www.vratka.cz kavarna@vratka.cz, tel: 776 840 468

Pekárna, Vrátka z.s.

V roce 2018 naše pekárna dále zásobovala vrátkovské provozy – Kavárnu Vrátka,
Kavárnu v pohybu a Krámek pod Věží. Významně se zvýšil zájem o kváskový chléb,
který pečeme z našeho certifikovaného kvásku Pepin (klasický, rajčatový, cibulkový,
olivový, ořechový, škvarkový). Kupují jej nejen cíloví zákazníci, ale i další prodejci,
například obchody se zdravou výživou. O náš chléb je zájem nejen v Třebíči a blízkém
okolí, ale prostřednictvím služby PPL jej například pravidelně zasíláme do Jihlavy nebo
až do Ostravy.
Nabídku jsme rozšířili o bezlepkový chléb a bezlepkové linecké pečivo. I nadále
exkluzivně nabízíme originální židovské pečivo, které získalo regionální značku.
V loňském roce jsme pozvali do naší pekárny děti z mateřské školy, které si samy
zkusili upéct rohlíky, tzv. filipky. Pokračovali jsme i v organizování pravidelných
snídaní pro zaměstnance Jaderné elektrárny Dukovany. Šestkrát do roka tam
zajišťujeme pro pracovníky kompletní snídaně a zájem je stále větší, průměrná tržba
činí již 20 tisíc korun. V pekárně nám i v roce 2018 pravidelně pomáhali studenti
z třebíčské hotelové školy. Jejich výpomoc se nám osvědčuje hlavně při zvýšeném
provozu, kdy pečeme sezónní sortiment – vánoční cukroví či velikonoční perníčky.
V roce 2018 pracovalo v Pekárně sedm zaměstnanců.
L. Pokorného 42, Třebíč 674 01 www.vratka.cz kavarna@vratka.cz tel: 776 565 071

Šicí dílna, Vrátka Třebíč s.r.o.

Šicí dílna se soustředí na tvorbu výrobků pro náš Krámek pod Věží, prodej na trzích a
prostřednictvím eshopu. V roce 2018 jsme pokračovali ve spolupráci s většími
firmami, které si u nás zadávají práci formou náhradního plnění. Podařilo se nám také
oslovit další partnery. Firmě Mann-Hummel jsme pro akci Srdce plné respektu šili
batůžky s firemním logem. Pro společnost Bosch jsme našili skládací tašky s výšivkou,
třebíčské Altrevě šijeme reklamní předměty. Získali jsme také zakázku firmy Pletex na
došívání pletených čepic.
Mezi šitými produkty, které nabízíme, lze najít hlavně dekorace na hraní pro děti,
tašky, polštáře či sváteční (vánoční a velikonoční) dekorace.
V roce 2018 na šicí dílně pracovaly tři švadleny na zkrácený úvazek.
L. Pokorného 56/19, Třebíč 674 01 www.vratka.cz dilna@vratka.cz

Sociální rehabilitace, Vrátka z.s.

Sociální rehabilitace je kromě zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním další
významnou aktivitou Vrátek.
Službu poskytujeme zdarma osobám se zdravotním a chronickým onemocněním,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Sociální rehabilitace tvoří soubor činností k dosažení samostatnosti klientů, pomáhá
s rozvojem dosavadních schopností a dovedností a získávání nových, o které klienti
stojí. Na našich dvou pracovištích – Bazárku u Zebry a Kavárny Vrátka – si mohou
osvojovat pracovní návyky (finanční úkony, komunikace se zákazníky). Službu
poskytujeme ambulantně či terénně. Klienti využívají tyto aktivity: individuální
konzultace, PC klub, vzdělávací aktivity, volnočasové a rukodělné činnosti. V roce
2018 někteří navštěvovali pravidelně lekce angličtiny, které vede také jedna
z klientek. Podívali se do Šiklova mlýna, zapojili se do módní přehlídky v naší Přírodní
zahrádce, kde předváděli modely z Bazárku u Zebry, vypravili se do kina.
I v roce 2018 byla služba sociální rehabilitace spolufinancována evropským sociálním
fondem prostřednictvím OPZ a krajem Vysočina.
L. Pokorného 56/19, Třebíč 674 01 www.vratka.cz dusovska.renata@vratka.cz tel:
778 724 720

Krámek pod Věží, Vrátka Třebíč s.r.o.

Tato provozovna funguje od roku 2016. Prodejna vznikla sloučením dvou obchodů –
Koření a Kytky u Vrátek. Zákazníci zde mohou zakoupit výrobky z naší výtvarné a šicí
dílny či pekárny, včetně oblíbeného kváskového chleba či originálního židovského
cukroví. Jako jediní v Třebíči nabízíme Davídkovo koření bez soli a glutamátu. Jeho
sortiment jsme v roce 2018 rozšířili o nové druhy (například Mysli, Nemysli, Svíčková,
Těstíčka, Křidélka). I nadále exkluzivně prodáváme sirupy Sedmikrásky, které zákazníci
jinde v Třebíči nenajdou.
Loňskou novinkou jsou i ekologické bambusové výrobky – zubní kartáčky, obaly a
stojánky do koupelny, vatové tyčinky. Přibyly také sušené Bylinky z Vrátek, které
pocházejí z naší přírodní zahrádky. Nabízíme bylinné směsi na různé zdravotní neduhy
(trávení, nespavost, podpora imunity, nachlazení) či balení s jedním druhem bylinek
(máta, levandule, slézový květ). Novinkou z naší šicí dílny, kterou nabízíme i v Krámku
pod Věží, jsou látkové pytlíky určené na nákup ovoce či pečiva či na skladování
potravin. Jsou ideální, ekologickou náhradou igelitových sáčků. Nové jsou i přírodní
čaje Sonnentor a vody značky First 1 obohacené o minerály a vitamíny.
Základními prvky sortimentu Krámek pod Věží stále zůstává zdravá výživa, bezobalový
prodej, přírodní kosmetika (zejména značka Botanico), šité hračky, polštáře, tašky,
prostírání atd. V roce 2018 pracovaly v Krámku pod Věží tři zaměstnanci.
Hasskova 95/19, Třebíč 674 01 www.vratka.cz kramek@vratka.cz tel: 607 380 458

Přírodní zahrádka, Vrátka z.s.

Přírodní zahrádku najdou návštěvníci v zadním traktu budovy v ulici Leopolda
Pokorného 56/19, kde je zároveň hlavní sídlo Vrátek. Starý dvůr přebudovaný na
zahrádku funguje jako odpočinkový prostor osázený zelení, keři a bylinkami. Hosté
zde mohou využít venkovního posezení a služeb Kavárny v pohybu, takže si
pochutnají na kávě a dalších nápojích či dezertech a pečivu z vrátkovské pekárny.
V roce 2018 jsme zde poprvé sklízeli bylinky (máta, sléz, meduňka, levandule, šalvěj,
echinacea, šanta kočičí, jablečník, bazalka, měsíček lékařský), sbírali je, sušili a
prodávali v Kavárně Vrátka či v Krámku pod věží buď samostatně či jako směsi na
různé zdravotní neduhy. Na zahrádce jsme pěstovali i pažitku, libeček, rybíz či lesní
jahody.
Zahrádka je místem pro kulturní aktivity, v loňském roce zde například
zaměstnankyně Vrátek Jitka Žamberská četla úryvek ze svého prozaického textu Hroší
čtení o Bětce a Sebastianovi.
L. Pokorného 56/19, Třebíč 674 01 www.vratka.cz info@vratka.cz

Trafiky, Vrátka Třebíč s.r.o.

Trafika PLUS Bráfova
Nachází se na Bráfově třídě přímo naproti okresnímu soudu. Proč PLUS? Kromě
denního tisku a kuřáckých potřeb zde zákazníci najdou i široký sortiment občerstvení
včetně uzenin či jogurtů, dále dárkové a upomínkové předměty stejně jako kávu na
cestu a produkty z vrátkovské pekárny, například židovské cukroví.
Trafika Nádražní
Zákazníci si zde koupí denní tisk, kuřácké potřeby i občerstvení do vlaku – bagety,
pečivo z vrátkovské pekárny včetně kváskového chleba, drobné sladkosti a nápoje.
Bráfova 471 a Nádražní, Třebíč 674 01 www.vratka.cz info@vratka.cz

Bazárek u Zebry, Vrátka z.s.

Kromě oblečení pro všechny věkové kategorie nabízí náš bazárek i plyšáky, knihy,
hračky a jiné použité zboží, u kterého však hlídáme kvalitu a míru opotřebovanosti a
poškozenosti. Vše poctivě prohlížíme a třídíme.
Hlavní sortiment stále tvoří oblečení, a to nejen vycházkové a „běžné“, ale najdete
zde například i modely na ples či pracovní oděvy. Oblečení a další sortiment mohou
zákazníci do bazárku také přinést. Do třídění či výroby cenovek zapojujeme klienty
sociální rehabilitace. Právě pro ně také bazárek funguje jako tréninkové pracoviště
pro osvojení pracovních návyků.
Hasskova 67/9, Třebíč 674 01 www.vratka.cz dusovska.renata@vratka.cz tel:
778 724 720

Pedikúra, Vrátka z.s.

Od roku 2013 provozuje náš spolek vlastní pedikúru. Vybavení jsme získali díky
projektu ESF Poprvé, či znovu. I v roce 2018 jsme pokračovali v návštěvách domovů
důchodců, kde klientům poskytujeme pedikérní služby. Tuto práci vykonáváme
společně s individuálními návštěvami zákazníků v našem salónu, také však
navštěvujeme zákazníky přímo v jejich domácnostech. Mezi nabízené služby patří
základní pedikúra, lakování, modeláž gelem, parafínové zábaly, peeling.
Pedikúru zajišťují dvě zaměstnankyně.
L. Pokorného 56/19, Třebíč 674 01 www.vratka.cz tomsikova.marie@vratka.cz tel:
603 565 582

Šatna, Vrátka z.s.

V třebíčské Poliklinice Vltavínská (Lékařský dům) provozujeme šatnu pro pacienty a
návštěvníky polikliniky. V provozu je od října do dubna, stejně tomu bylo i v roce
2018. V šatně zaměstnáváme dva pracovníky.
Poliklinika Vltavínská, Třebíč 674 01 www.vratka.cz info@vratka.cz

Projekt „Spolu se učíme a spolu pracujeme“

Na projekt poskytl peníze Evropský sociální fond a pokračuje i v roce 2019. Zapojili se
do něj lidé s částečným či úplným invalidním důchodem ve věku do 25 let či naopak
nad 54 let. Nejdříve absolvují počítačový kurz a poté kurz baristy, tedy odborníka na
přípravu kávy. Někteří z účastníků získali práci přímo ve Vrátkách.

Nový sociální automobil

Díky reklamní agentuře Kompakt a dalším štědrým dárcům dostal spolek Vrátka
v prosinci 2018 do užívání nový sociální automobil. Jezdit s ním budeme dalších šest
let. Finančními dary přispělo Město Třebíč, firmy i jednotlivci. Děkujeme!

Vrátka v Platformě zainteresovaných stran CSR

Spolek Vrátka byl přijat mezi organizace, které svým působením a chováním patří
mezi společensky zodpovědné. Co to znamená? Spolek se chová se zodpovědně ke
svým partnerům, zaměstnancům, zákazníkům, ale i k životnímu prostředí. Už svou
základní filozofií, kterou je zprostředkování zaměstnání pro lidi se zdravotním
znevýhodněním, má na společnost pozitivní dopad. Společně s desítkami dalších
organizací tak vytváří Platformu zainteresovaných stran CSR.

Nové prodejní stánky od České spořitelny

Díky grantu České spořitelny jsme na trzích a dalších prodejních akcích vybaveni
novými, podstatně komfortnějšími stánky.

Výsledek hospodaření Vrátka z.s. k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Náklady
-spotřebované nákupy celkem 2.760
-služby celkem 566
-osobní náklady celkem 5.295
-daně a poplatky celkem 65
-ostatní náklady celkem 42
-odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek 0
-poskytnuté příspěvky 0
-celkem 8728
Výnosy
-tržby za vlastní výkony a zboží celkem 2.301
-ostatní výnosy celkem 835
-přijaté příspěvky celkem 123
-provozní dotace celkem 4.129
-celkem 7388

Sponzoři, podporovatelé a partneři

