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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Vrátka, o. s. 
L. Pokorného 19/56, 674 01 Třebíč - Zámostí 
IČ: 22681841 
Statutární zástupce:  Zdeňka Palátová   
Email: vratkaos@seznam.cz 
www.vratka.cz, ww.kavarna-vratka.unas.cz 
 

 
II. POSLÁNÍ A CÍLE 
 

1. Poslání sdružení 
Posláním činnosti sdružení je pomoc při zapojení a integraci zdravotně postižených 
osob do společnosti. Jedná se o pomoc při integraci společenské, sociální, pracovní, 
kulturní, zájmové a další. Sdružení při plnění svých úkolů může spolupracovat s 
jinými subjekty, např. firmami státními i nestátními zdravotnickými organizacemi, 
školami, církvemi a jinými občanskými sdruženími. Sdružení může předkládat 
podněty a doporučení orgánům a institucím, které se zabývají podobnými úkoly 
jako sdružení. 

  
2.  Hlavním cílem sdružení je zajištění 

 informační, poradenské a publicistické činnost zaměřené na informování 
zdravotně postižených občanů regionu o možnosti uplatnění na trhu práce, 
 

 podporovaného zaměstnávání a pracovní rehabilitace zdravotně postižených 
občanů, 
 

 propagace a prosazování principů občanské společnosti a myšlenky trvale 
udržitelného rozvoje zdravotně postižených občanů a jejich začlenění do 
společnosti, 
 

 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 prostřednictvím 
jejich zapojení do pracovního procesu prostřednictvím vytváření chráněných 
pracovních míst v chráněných v provozovnách sdružení, 

 přispívat ke kulturnímu a společenskému rozvoji Třebíčska, obnovovat a 
přibližovat společnosti tradice a tradiční rukodělná řemesla, vydávání letáčků a 
publikací, dokumentujících a propagujících činnost sdružení. 
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III. PROVOZOVNY 
Kavárna VRÁTKA: 

Ve spolupráci s městem Třebíč a Úřadem práce v Třebíči jsme 1. července 2011 otevřeli 
chráněnou dílnu KAVÁRNU VRÁTKA, a to v Židovské čtvrti, na ulici Leopolda Pokorného 
42, proti hojně navštěvované zadní Synagoze. Provoz kavárny je zabezpečen osobami se 
zdravotním postižením. V nabídce je velký výběr káv, sladkého i slaného pečiva. Turisté zde 
mohou využít bezplatného připojené k internetu, jež kavárna nabízí, maminky s dětmi pak 

jistě rády navštívily dětský koutek na dvorku 
kavárny. 

Podrobnosti na webových stránkách kavárny – 
ww.kavarna-vratka.unas.cz 

Provozní doba: 

celoročně pondělí až neděle  10 – 17 h 

 

 

Kytky U Vrátek: 

Nachází se přímo v naší budově na Žerotínově náměstí 18.  V tomto květinářství můžete 
kromě aranžovaných květin či suché vazby zakoupit také proutěné výrobky nebo zboží 
z našeho e-shopu. Květinářství je umístěno v atraktivním místě u vstupu do židovské čtvrti 
zapsané do prestižního Světového seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tato 
provozovna zaměstnává tři osoby se zdravotním postižením. 

Provozní doba: 

celoročně pondělí ažpátek  8 – 17 h 

 
Minigalerie u Mlsné veverky: 
 

Naleznete ji v Třebíči na Žerotínově náměstí 22. I v roce 2011 byla galerie otevřena a těšila se 
velké návštěvnosti. Nabízíme výrobky z chráněných dílen. Koupíte u nás i pohlednice, 
máme pro Vás reklamní letáky s tipy na výlety v Třebíči a okolí. Nově pak něco pro 
smlsnutí: sušené ovoce, ovoce v čokoládě a jogurtu a slané oříšky. Provozovna má 2 osoby 
se zdravotním postižením. 

Provozní doba:  

květen – září pondělí až neděle 09:00 - 17:00 h 
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Bazárek u ZEBRY: 

Nachází se na křížení rušné ulice Cyrilometodějské a ulice Branka. Velký výběr -k prodeji 
různorodé použité zboží od ošacení až po dárkové i užitečné předměty. Vyberte si u nás 
oblečení pro běžné nošení i práci, vše čisté.  Kapacita prostor je v současné době plně využita 
a zvažujeme i zřízení pobočky Bazárku. V současné době zde pracují 3 osoby se zdravotním 
postižením. 

Provozní doba:  

celoročně pondělí až pátek 08:00 - 17:00 h 

Trafika Modřínová: 

Naši první otevřenou trafiku najdete na křižovatce 
ulic Modřínová a Benešova, mezi budovou 
Envinetu a Lékárnou. V této trafice pracují 3 osoby 
se zdravotním postižením. Otevřeli jsme ji 1. 11. 
2008. Sortiment: noviny, časopisy, cigarety, 
cukrovinky, pohlednice, nápoje. 

Provozní doba: 

celoročně pondělí až pátek 05:00 - 17:00 h 

Trafika Plus č. 1: 

Bráfova třída. Otevřeli jsme ji v září 2009. Plus je v názvu proto, že zde naleznete mimo 
denního tisku a kuřáckých potřeb i drobné občerstvení. Dále si zde můžete zakoupit dárkové 
a upomínkové předměty vyrobené v chráněných dílnách. Pracují zde 3 osoby se zdravotním 
postižením. 

Provozní doba: 

celoročně pondělí až pátek 05:00 - 17:00 

Trafika Plus č. 2: 

Nachází se na okraji Židovské čtvrti, Žerotínovo náměstí 18. Plus 
je v názvu proto, že zde naleznete mimo denního tisku a 
kuřáckých potřeb i drobné občerstvení. Dále si  zde můžete 
zakoupit dárkové a upomínkové předměty vyrobené v 
chráněných dílnách. Pracují zde 3 osoby se zdravotním 
postižením. 

Provozní doba: 

celoročně pondělí až pátek 05:00 - 17:00 h 
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 IV. DALŠÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ 

Klub za Vrátky  
V roce 2011 jsme mohli uskutečnit daleko více akcí, protože významnou podporou této 
činnosti nám byla Nadace ČEZ, díky niž jsme získali 120 tisíc na vybavení dílny. To nám 
velice pomohlo ke startu dalších dílniček a aktivit vůbec. Mezi celoroční aktivity patřila 
tvořivá odpoledne, prázdninové dílničky a příměstský tábor pro děti ze sociálně slabých 
rodin – ve spolupráci se ZŠ Cyrilometodějská. Od září 2011 proběhly na Kavárně Tvořivé 
soboty u kafíčka a zároveň jsme zahájili dílničky pro školy, které se setkaly s velkou 
oblibou.  
 

V. VRÁTKA DOSTALA BUDOVU BÝVALÉ ŠKOLY! 

Další objekt, kde budeme moci rozvíjet své aktivity, 
získalo naše sdružení od města Třebíče. Jeho 
zastupitelstvo nám na svém zářijovém zasedání 
přidělilo budovu bývalé školy v židovské čtvrti, na 
ulici Leopolda Pokorného 19. Plánujeme, že zde pro své 
klienty vybudujeme například výtvarnou dílnu, anebo 
že zde vznikne fotoateliér. Budova bude zároveň 
sloužit pro setkávání klientů, ale i pro běžnou 
veřejnost. Velmi cennou součástí tohoto domu je také 
rozlehlá zahrada, která patří mezi největší, jež můžeme 
najít v samém srdci města. V současné době je pozemek 
značně zarostlý, po důkladné prořezávce však jistě 
bude příjemným místem odpočinku a relaxace. Stejně 
tak i budova, která byla několik let zcela nepoužívána, 
bude muset projít menšími úpravami. Zejména se jedná 
o odvlhčení některých místností a jejich výmalbu. 
 

VI. PROJEKTY Evropského sociálního fondu 
 
V roce 2011 jsme podali dva projekty, které by nám měly zajistit finance na příští roky. 
V operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsme podali projekt s názvem Poprvé 
či znovu, který si klade za cíl zvýšit šance účastníků na trhu práce. Především jejich 
kvalifikaci – bilanční diagnostika, motivační a počítačový kurz a následné odborné školení. 
V oblasti vzdělávaní pro konkurenceschopnost jsme využili výzvy - Vrátka k potřebným 
informacím, který má zvýšit občanskou gramotnost a posílit odpovědnosti za vlastní životní 
situaci prostřednictvím vytvoření vzdělávacích modulů z oblasti praktického života, je 
určených pro nejširší veřejnost s důrazem na osoby s hendikepem (sociálním nebo 
zdravotním). V následujícím roce budeme nadále v této činnosti pokračovat a již dnes 
plánujeme napsání dalších projektů, které nám umožní rozšířit naši činnost. 
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VII. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2011 (v tis. Kč) 
 
           

Náklady  

Spotřebované nákupy celkem 778 
Služby celkem 495 

Osobni náklady celkem 5 164 

Daně a poplatky celkem 3 
Ostatní náklady celkem 18 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek 

24 

Celkem  6 482 

Výnosy  

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 252 

Ostatní výnosy celkem 15 

Přijaté příspěvky celkem 615 

Provozní dotace celkem 4 859 

Celkem 6 741 

Výsledek hospodařeni před zdaněním 259 
Výsledek hospodařeni po zdanění 259 

  

VIII. PLÁNY PRO ROK 2012 
 
Pro následující rok bychom rádi stabilizovali chod všech provozoven z hlediska 
ekonomického a následně se pokusili o rozšíření a vylepšení či rozšíření prostor, v nichž 
jsou služby poskytovány. Dalším dílčím cílem je zvýšit odbornou úroveň pracovníků, kteří 
musí být připraveni na zvládnutí různého druhu postižení. Klademe si za cíl zlepšit systém 
komunikace se stálými uživateli a zvýšit informovanost o službě v dalších částech regionu 
Třebíče a v celém Kraji Vysočina. Rádi bychom zahájili činnost Agentury podporovaného 
zaměstnávání. I nadále se budeme aktivně podílet účasti na  různých trzích, kde budeme 
vystavovat vlastní výrobky z klubu. Rádi bychom i dále spolupracovali s Městem Třebíč a 
ÚP v Třebíči na vytváření nových pracovních míst pro hendikepované. V následujícím roce 
si klademe za cíl získat status poskytovatele sociálních služeb, který by více 
zprofesionalizoval naši činnost.  
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IX. PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost v roce 2011!!!! 

Naši sponzoři, dárci, spolupracující subjekty: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


