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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Vrátka, o.s. 
Cyrilometodějská 22, 674 01 Třebíč  
IČ: 22681841 
Statutární zástupce : Zdeňka Palátová   
Email: vratkaos@seznam.cz 
www.vratka.cz 
 

II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Občanské sdružení „VRÁTKA o.s.“(dále jen sdružení) je dobrovolnou organizací dle zákona 
FS č. 83/90 Sb. O sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle 
českého práva. Sdružení může být členem jiných organizací, včetně mezinárodních. Sdružení 
je nezávislé na politických stranách a hnutích. Sdružuje členy na základě společného zájmu 
(je sdružením fyzických osob zaměřující se především na práci s dětmi, mládeží a dospělými 
s handicapem). Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou. 

III. 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, orientace zdravotně 
postižených na trh práce ve spolupráci s pracovními úřady v regionu 

 podporovaného zaměstnávání a pracovní rehabilitace zdravotně postižených občanů 
 podpora myšlenky chráněného bydlení pro občany se zdravotním postižením a pro 

občany odcházející z ústavní péče včetně podpory získání objektu k realizaci této 
myšlenky / spolupráce Město Třebíč a Kraj Vysočina/ 

 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 
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 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 

 ochrana přírody a krajiny dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb 

  3.  Podněty a doporučení pro následující rok 
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 sociálních služeb, který by více zprofesionalizoval naši činnost. 
S tím je nepřímo spojeno další vzdělávání našich zaměstnanců a zvyšování kvality 
poskytovaní našich služeb. 

IV. PROVOZOVNY 

Bazárek U ZEBRY: 
Se nachází na křížení rušné ulice Cyrilometodějské a ulice Branka, přímo proti plynárnám 
v Třebíči. 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 

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. 
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Trafika Plus: 
Bráfova třída. Otevřeli jsme ji: od 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 

Trafika Plus: 
Je 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 

Zahrádka Plus: 

Najdete ji v zahrádkářské kolonii ihned za poliklinikou. Zakoupili jsme ji z vlastních 
prostředků: červen 2010. Plus je v názvu proto, že zde všichni z našeho sdružení nalézáme 
místo pro pracovní terapii i relaxaci. O zahrádku je třeba se starat, což všichni známe, ale 
nabízí i oázu klidu. Dosud jsme ve fázi hrubých zahrádkářských a terénních úprav, ale brzy 
budeme sázet první levanduli, mateřídoušku, mátu či meduňku. Bylinky budeme používat 
k výrobě dárkových předmětů s vůní přírody. Pokud máte někdo čas i chuť, zahrádka je 
otevřena i pro vás.    

Kytky U Vrátek 
Přímo v naší "hlavní" budově na Žerotínově náměstí 18, kde najdete také Trafiku Plus, se 
nachází další z našich provozoven: Kytky U Vrátek. 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 

Šatna na poliklinice Vltavínská 

Na základě nájemní smlouvy s majiteli Lékařského domu na 
Vltavínské ulici – všem známe POLIKLINICE – provozuje 
naše sdružení od října ŠATNU pro veřejnost. Za poplatek 5,- 
Kč si zde můžete uložit bundu, kabát i s kloboukem, deštník či 
pršiplášť, a případně i větší tašky. K lékaři pak odcházíte 
lehkým krokem bez zátěže. Při cestě zpět si svoje věci vyzvednete oproti plechovému 
číselnému štítku ze šatny, potvrzením o zaplacení poplatku za šatnu je šatní lístek. V šatně je 
možné hlásit a předat nálezy, které budou dále předány vedení polikliniky. Šatna je v provozu 
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od 1. října 2010 do 30. dubna. Obslouží Vás zde naši dva zaměstnanci. Tato nová pracovní 
místa pro hendikepované jsme vytvořili díky vstřícnosti majitelů budovy. Provozní doba je od 
6.45 do 15 hodin od pondělí do pátku. Chystáme zde pro Vás i překvapení: prodej malých 
sáčků cukrovíčka z naší pekárny Vrátka v židovském městě. Kafíčko si přikoupíte v automatu 
na chodbě! 

 IV. DALŠÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ 

Úklidové práce 
Na základě požadavků firem a organizací jsme prováděli úklid vnitřních prostor, veřejných 
prostranství a údržbu zeleně. Tato činnost byla zahájena již v roce 2009 a v letošním roce 
jsem na ni navázali. Tuto službu vykonává jedna osoba se zdravotním postižením. 
 

V. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK k 31.12.2010  (v tis. Kč) 
P 
oložka 

Náklady  

Spotřeba materiálu 1310 

Služby celkem  491 

Osobni náklady 2400 
Daně a poplatky 2 
Ostatní náklady 12 
Odpisy, prodaný majetek,  
tvorba rezerv a opravných položek 

12 

Náklady celkem 4227 

Výnosy  

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1056 
Přijaté příspěvky 604 
Provozní dotace 3006 
Výnosy celkem 4666 
Výsledek hospodařeni před zdaněním 439 

Výsledek hospodařeni po zdanění 439 
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VI. PODĚKOVÁNÍ 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost v uplynulém 
roce 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Těšíme se na další spolupráci a přízeň i v následujících letech. Budeme ji jistě 
potřebovat, vzhledem ke složitým ekonomickým podmínkám, kterým musíme při 
poskytování našich služeb čelit. Zveme každého, kdo má zájem o naše služby, na 
společná setkání při našich akcích!!!      

        Občanské sdružení Vrátka 
 


