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I. POSLÁNÍ  A  CÍLE 
Poslání sdružení 
Občanské sdružení Vrátka od roku 2008 pomáhá zajišťovat pracovní uplatnění osobám se 
zdravotním postižením, a to i v několika vlastních provozovnách. Dále nabízíme možnost 
vzdělávání, rekvalifikace a sociální službu sociální rehabilitace. Sdružení se zúčastňuje 
řady společenských akcí, na kterých prodává nejen občerstvení z již zmíněné kavárny, ale 
také výrobky z chráněné dílny a tím prezentuje práci handicapovaných. 

  
 Hlavní cíle sdružení 
 zajištění činnosti informační, poradenské a publicistické, zaměřující se na informování 

zdravotně postižených občanů regionu o možnostech uplatnění na trhu práce, 
 zajištění podporovaného zaměstnávání a prac. rehabilitace zdr. 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 díky zapojení do 

pracovního procesu, a to vytvářením chráněných pracovních míst v chráněných 
provozovnách sdružení, 

 přispívání ke kulturnímu a společenskému rozvoji Třebíčska formou obnovování a 
zprostředkování tradic a tradiční rukodělných řemesel veřejnosti. 
 
 

II.  PROVOZOVNY 

Kavárna  a Pekárna VRÁTKA 
Chráněné pracoviště Kavárna VRÁTKA se nachází 
v Židovské čtvrti, na ulici Leopolda Pokorného 42, 
v blízkosti zadní Synagogy. V nabídce je velký výběr 
káv, sladkého i slaného pečiva, které pochází z vlastní 
chráněné pekárny. Kavárna je nekuřácká, plně 
bezbariérová, díky venkovnímu dětskému koutku je 
vhodná i pro návštěvy rodin s dětmi. Hostům je k 
dispozici bezplatné WIFI připojení k internetu. V rámci 
projektu Zdravé město Třebíč je zařízení držitelem 
certifikátu „Kavárna nekuřácká a přátelská rodině“. 
Provozovna kavárna s pekárnou zaměstnává 9 osob se 
zdravotním postižením. 

Podrobnosti na webových stránkách kavárny:  
www.kavarna-vratka.unas.cz 

Provozní doba: zimní provoz (říjen-květen): úterý – neděle: 10 - 17 hod, letní provoz 
(červen-září): úterý – neděle: 10 - 20 hod 



 
 

3 
 

Kytky u Vrátek 

Nachází se v budově na Žerotínově náměstí 18, 
na atraktivním místě u vstupu do židovské čtvrti. 
V květinářství můžete kromě aranžovaných 
květin či suché vazby zakoupit také výrobky 
pocházející od našich hendikepovaných 
zaměstnanců, proutěné výrobky, ručně šité 
dárkové předměty nebo zboží z našeho e-shopu.  

Provozovna zaměstnává 2 osoby se zdravotním 
postižením. 

Provozní doba: pondělí – pátek: 8- 17 hod 

Bazárek U zebry 
Nachází se na křížení rušné ulice Cyrilometodějské a ulice Branka. V prodeji nabízí 
rozmanité použité zboží od ošacení až po dárkové i užitné předměty. Neprodejné textilní 
zboží z bazaru se dále recykluje, využívá se například jako základní materiál pro ručně 
tkané koberce ve vlastní dílně tkalcovského stavu.  

V současné době zde pracují 2 osoby se zdravotním postižením. 

Provozní doba: pondělí – pátek: 8- 16 hod 
 

Koření u Vrátek 
Nachází se v budově na Žerotínově náměstí 
18. Jedná se o prodejnu regionálních 
produktů, která kromě Davídkova koření 
nabízí i produkty certifikovaných 
regionálních prodejců z kraje Vysočina. 
Založení prodejny podpořil Kraj Vysočina 
prostřednictvím Fondu kraje Vysočiny. 

Provozovna zaměstnává 2 osoby se 
zdravotním postižením. 

Provozní doba: pondělí – pátek: 9- 17 hod 

 
Trafika Modřínová 

Naši první otevřenou trafiku najdete na křižovatce ulic Modřínová a Benešova. V této 
trafice pracují 3 osoby se zdravotním postižením. V sortimentu trafiky naleznete noviny, 
časopisy, cigarety, cukrovinky, pohlednice, nápoje.  
Provozní doba: pondělí – pátek: 6- 17 hod 
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Trafika Plus Bráfova 
Nachází se na Bráfově třídě naproti okresnímu soudu. Trafika byla otevřena v roce 2009. 
„Plus“ v názvu znamená, že zde naleznete mimo denního tisku a kuřáckých potřeb i 
drobné občerstvení. Dále zde lze zakoupit dárkové a upomínkové předměty vyrobené v 
chráněných dílnách.  

V provozovně pracují 2 osoby se zdravotním postižením. 

Provozní doba: pondělí – pátek: 6- 16 hod 
 

Trafika Nádražní 
Nejnovější trafika, kterou najdete pod vlakovým nádražím. V provozovně pracují 2 osoby 
se zdravotním postižením. 

Provozní doba: pondělí – pátek: 5- 17.30 hod 
 

Manikúra 
Tato provozovna byla otevřena díky financím 
z evropského projektu Poprvé či znovu. 
Zaměstnankyní je zdravotně postižené klientka 
projektu, která úspěšně složila závěrečné 
zkoušky akreditovaného kurzu.  V roce 2014 
bude otevřeno i pracoviště pedikúry. 

Provozní doba: pondělí – pátek: dle dohody  
 
 

 
Šatna/obchůdek s dekorativním zbožím – Lékařský dům Vltavínská 

Nachází se v přízemí polikliniky na ulici Vltavínská. Sezónně funguje jako šatna. 
Návštěvníkům a pacientům Lékařského domu umožňuje odložit si oblečení a osobní věci 
během návštěvy u lékaře v hlídaném prostoru za poplatek 5,- Kč. 

V letních měsících se pronajatý prostor mění na ochod s rukodělným dárkovým zbožím, 
jehož základem jsou primárně výrobky pocházející od osob se zdravotním postižením. 
 
V provozovně pracují 2 osoby se zdravotním postižením. 

Provozní doba- šatna: 
šatna - leden-duben / říjen-prosinec: pondělí - pátek: 6.45-15 hod 
obchod s dekoracemi - květen-září: pondělí - čtvrtek: 7.30-14 hod, pátek:  7.30-11.30 hod 
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III. DALŠÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ 

Klub za Vrátky 
Klub za Vrátky navázal na své činnosti 
započaté v roce 2012. Aktivity probíhaly 
zejména v rekonstruovaných prostorách 
budovy bývalé školy na ulici L. 
Pokorného č. 19, kterou sdružení získalo 
od města Třebíč v roce 2011.  

V rámci klubu funguje výtvarná a šicí 
dílna, která připravuje kurzy 
rukodělných aktivit nejen pro 
zaměstnance a klienty Vrátek, ale také 
pro širší veřejnost, například pro školní kolektivy a maminky s dětmi.  

Program rukodělných kurzů se v tomto roce podařilo obohatit o další zajímavou a tradiční 
činnost – tkaní na tkalcovských stavech.  
 
Sociální rehabilitace Vrátka  
Loni jsme i nadále nabízeli registrovanou sociální službu Sociální rehabilitace. Ta se 
zaměřuje na osobní rozvoj a samostatnost u klientů se zdravotním postižením. V rámci 
služby mohou využít individuálního poradenství s ohledem na své specifické potřeby 
například při hledání zaměstnání, při komunikaci s úřady a institucemi či v orientaci 
v pracovněprávní problematice. Sociální rehabilitaci doplňuje nabídka aktivit pro volný 
čas, například kurzy tvoření ve výtvarných dílnách či kurz základů práce s počítačem.  
 

Trhy tradičních řemesel a biojarmark 
Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a městem Třebíč jsme zorganizovali trhy 
tradiční řemesel s biojarmarkem. Probíhaly v turisticky atraktivní lokalitě třebíčské 
židovské čtvrti a konaly se v průběhu roku čtyřikrát, vždy poslední pátek v měsíci. Na 
trzích se prezentovaly výrobky zdravotně hendikepovaných z neziskových organizací a 
chráněných dílen. Toto zboží bylo doplněno sortimentem biopotravin, sušeného ovoce, 
nabídkou bylinek, potravinových doplňků a také certifikovaných regionálních potravin.  

 

Rukodělné kurzy v Seniorpointu 
Navázali jsme spolupráci se Seniopointem, který zřizuje a 
provozuje Město Třebíč. Naše lektorky dochází jedenkrát 
měsíčně za seniory a pořádají rukodělné kurzy. Klienti jsou 
s nabídkou velmi spokojeni a kurzy jsou hojně navštěvovány. 
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IV. PROJEKTY z ESF ČR 

 
 
V roce 2013 pokračoval projekt zahájený v červnu 2012 „Poprvé či znovu“, na nějž získalo 
dotaci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního 
fondu. Projekt je určen pro osoby s jakýmkoliv zdravotním postižením, které z důvodu 
svého hendikepu nemají rovné pracovní příležitosti a často ani přístup k adekvátnímu 
vzdělávání. Právě odstranění těchto bariér je hlavním cílem komplexního programu 
projektu, který byl rozdělen do dvou fází a několika vzdělávacích linií.  
Na úvodní část jsme navázali kurzy odborného vzdělání s konkrétními praktickými 
dovednostmi. Jednalo se o obory barman/barista, manikúra a nehtová modeláž, pedikúra 
včetně nehtové modeláže a webdesigner. Na kurzy manikúra a pedikúra jsme získali 
vlastní akreditaci. Pro tyto obory byla i zřízena a vybavena vlastní provozovna. Díky 
mzdovým příspěvků z projektu jsme získali pracovní uplatnění pro 10 osob.  

Souběžně vedle výše zmíněného projektu se od dubna 2013 rozběhl další projekt 
financovaný opět z OP LZZ nazvaný  „SPOLU-PRÁCE!“. Tento projekt je určen pro osoby 
se zdravotním postižením, kteří jsou zároveň registrováni na Úřadu práce. Celkem 80 
osobám jsme nabídli základní část kurzu - bilanční diagnostika, motivační kurz a 
počítačový kurz. V roce 2014 budou někteří klienti pokračovat v odborných kurzech -  
hospodyně, studená kuchyně a účetnictví. 

    V. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2013 (v tis. Kč) 

Náklady 
Spotřebované nákupy celkem 1196 
Služby celkem 1161 
Osobní náklady celkem 4280 
Daně a poplatky celkem 8 
Ostatní náklady celkem 34 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek 49 
Poskytnuté příspěvky 634 
Celkem  7 362 
Výnosy 
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1111 
Ostatní výnosy celkem 2 
Přijaté příspěvky celkem 257 
Provozní dotace celkem 5883 
Celkem 7 253 
Výsledek hospodaření                                                                                          -109 
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VII. PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost! 

 

 

    

 

 

 

 

 


