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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Vrátka, o. s. 
L. Pokorného 56/19  
674 01 Třebíč - Zámostí 
IČ: 22681841 
Statutární zástupce:  Zdeňka Palátová
   
Kontakty:  
tel.: 737 565 011 
e-mail: vratkaos@seznam.cz 
www.vratka.cz  
www.kavarna-vratka.unas.cz 
 

 
II. POSLÁNÍ A CÍLE 
 

1. Poslání sdružení 
Občanské sdružení bylo založeno v roce 2008 se záměrem poskytovat cílenou 
pomoc a podporu osobám se zdravotním znevýhodněním. Jedná se o pomoc při 
integraci v oblasti společenské, sociální, pracovní, kulturní, zájmové a dalších. 
Sdružení může při plnění svých úkolů 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 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 
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, vydávání letáků 
a publikací, dokumentujících a propagujících činnost sdružení 
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III. PROVOZOVNY 
Kavárna VRÁTKA 

Chráněné pracoviště KAVÁRNA VRÁTKA se nachází v Židovské čtvrti, na ulici 
Leopolda Pokorného 42, v blízkosti turisticky vyhledávané zadní Synagogy. Provoz 
kavárny je zabezpečen osobami se zdravotním postižením. 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: 

celoročně 

pondělí zavřeno 

úterý – čtvrtek 10 – 18 h 

pátek – sobota 10 – 20 h 

neděle 12 – 18 h 

 

Kytky u Vrátek 

Nachází se v budově na Žerotínově náměstí 18, 
na atraktivním místě u vstupu do židovské čtvrti 
zapsané do prestižního Světového seznamu 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 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: 

celoročně pondělí – pátek  8 – 17 h 
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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.  

Kapacita prostor je v současné době plně 
využita. V současné době zde pracují 3 
osoby se zdravotním postižením. 

Provozní doba:  

celoročně pondělí – pátek 8 – 17 h 

 

Bazárek Akademie J. A. Komenského 

Provozovna se nacházela v budově Akademie J. A. Komenského v těsné blízkosti 
autobusového nádraží. Sloužila jako sběrné a zároveň prodejní místo pro podporu 
bazárku U zebry, jehož kapacita byla v roce 2012 již plně využita. 

V provozovně byly zaměstnány 2 osoby se zdravotním postižením. 

Provozní doba:  

květen – listopad pondělí – pátek 8 – 15 h 

 

Minigalerie u Mlsné veverky 

Obchůdek se nachází na Žerotínově náměstí č. 22. 
Lze v něm zakoupit výrobky z chráněných dílen, 
pohlednice a letáky a další informační a propagační 
materiály o Třebíči. Zároveň je sortiment obohacen o 
drobné sladkosti: sušené ovoce, oříšky a madle 
v čokoládě nebo slané oříšky.  

V prodejně pracují 2 osoby se zdravotním postižením.  

Provozní doba:  

do června pondělí – pátek 10 – 16 h 
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Trafika Modřínová 

Naši první otevřenou trafiku najdete na 
křižovatce ulic Modřínová a Benešova, mezi 
budovou Envinetu a lékárnou. V této trafice, 
která pod sdružením funguje už od roku 2008, 
pracují 3 osoby se zdravotním postižením. 

V sortimentu trafiky naleznete noviny, časopisy, 
cigarety, cukrovinky, pohlednice, nápoje. 

Provozní doba: 

celoročně pondělí – pátek 5 – 17 h 

 

Trafika Plus č. 1 

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: 

celoročně pondělí – pátek 5 – 17 h 

Trafika Plus č. 2 
Trafika je umístěna v přízemí kmenové 
budovy Vrátek na Žerotínově náměstí 
v těsném sousedství prodejny Kytky.  

I tato provozovna má ve svém názvu 
atribut „Plus“, což znamená, že kromě 
tisku a kuřáckých potřeb nabízí 
rozšířený sortiment zboží.  

V trafice jsou zaměstnány 3 osoby se 
zdravotním postižením. 

Provozní doba: 

celoročně pondělí – pátek 5 – 17 h 
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Šatna/obchůdek s dekorativním zbožím – Lékařský dům Vltavínská 

Nachází se v přízemí polikliniky na ulici Vltavínská. 
Sezónně – od začátku roku do dubna a od října do 
prosince 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: 

leden – duben 
říjen – prosinec  

pondělí – pátek 6:45 – 15:00 h  

Provozní doba – obchod s dekorativním zbožím: 

květen – září  pondělí – čtvrtek 
pátek 

7:30 – 14:00 h 
7:30 – 11:30 h 

 

IV. DALŠÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ 
Charitativní ples  

V březnu 2012 uspořádalo sdružení poprvé ve své historii benefiční ples. Akce 
proběhla v prostorách Národního domu v Třebíči za účasti široké veřejnosti. Její 
výtěžek byl využit k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
především na chráněném pracovišti Kavárna Vrátka v židovské čtvrti.  

 

Klub za Vrátky 

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

 

 
Sociální rehabilitace Vrátka  

V roce 2012 zaregistrovalo sdružení Vrátka 
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 zorganizovalo 
sdružení Vrátka Trhy tradičních řemesel 
s biojarmarkem. Probíhaly v turisticky 
atraktivní lokalitě třebíčské židovské 
čtvrti a konaly se v pravidelném intervalu 
jednoho měsíce téměř po celý rok, vždy 
poslední pátek v měsíci. Na trzích se 
prezentovaly výrobky zdravotně 
hendikepovaných zaměstnanců sdružení 
Vrátka a dalších neziskových organizací 
a chráněných dílen. Rukodělné a 
tradiční zboží bylo doplněno 
sortimentem biopotravin, sušeného 
ovoce, nabídkou bylinek, zdravých 
potravinových doplňků a také 
certifikovaných regionálních potravin.  
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V. PROJEKTY 

 
 
V roce 2012 zahájilo sdružení projekt „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.  

Do první etapy projektu vstoupilo v září 
2012 šestnáct účastníků, kteří prošli 
základními kurzy bilanční diagnostiky, 
motivace a práce s počítačem. Na 
úvodní část naváže v příštím roce 
možnost odborného vzdělání 

s konkrétními praktickými dovednostmi. V nabídce první fáze projektu jsou zahrnuty 
obory barman/barista a manikúra a nehtová modeláž.  

Sdružení zároveň podalo žádost o získání financí na nový projekt ze zdrojů  ESF ČR. 
Projekt „SPOLU-PRÁCE!“ by měl navázat na předchozí program a zaměří se opět 
vzdělávání a rekvalifikaci zdravotně či sociálně znevýhodněných osob. Do své aktivní 
fáze vstoupí v roce 2013.  

 

 

Byli jsme úspěšní i se žádostí u Nadace OKD, která 
podpořila z programu Pro zdraví náš projekt "Pekárna za 
Vrátky". Její podpora ve výši 250.000 Kč umožní rozšíření a 
modernizaci pekárny, kterou naše sdružení provozuje 
společně s kavárnou v Židovské čtvrti v Třebíči. 

Nadace OKD převážně podporuje projekty z Moravskoslezského kraje a na projekty 
mimo tuto oblast vynakládá pouze 20% z celkových množství financí. Je tedy velkým 
úspěchem, že se našemu sdružení podařilo se žádostí uspět. Začátek realizace 
projektu byl stanoven od září 2012 a realizace skončí v srpnu následujícího roku. 
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VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 
           

Náklady  
Spotřebované nákupy celkem 1 340 
Služby celkem 708 

Osobní náklady celkem 3 760 

Daně a poplatky celkem 7 
Ostatní náklady celkem 23 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek 

29 

Celkem  5 867 

Výnosy  

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 1 480 

Ostatní výnosy celkem 1 

Přijaté příspěvky celkem 242 

Provozní dotace celkem 3 866 

Celkem 5 589 
Výsledek hospodaření před zdaněním -278 
Výsledek hospodaření po zdanění -278 

  

VII. PLÁNY PRO ROK 2013 
Naším cílem pro příští rok je udržet stabilní chod všech provozoven z hlediska 
ekonomického a pracovně-personálního, případně dále rozšiřovat obor činností, 
které pozitivně ovlivní vznik nových pracovních příležitostí pro zdravotně postižené. 

Dalším dílčím úkolem je neustálé zvyšování odborné úrovně pracovníků, kteří musí 
být připraveni na zvládnutí různého druhu postižení. Klademe si za cíl zlepšit systém 
komunikace se stálými uživateli a zvýšit informovanost o našich službách v dalších 
částech regionu Třebíče a v celém Kraji Vysočina. I nadále se budeme aktivně 
účastnit akcí města a jiných partnerů, na nichž je možné upozornit na činnost 
sdružení Vrátka a prezentovat výrobky našich zaměstnanců. 

Rádi bychom pokračovali ve spolupráci s městem Třebíč a ÚP v Třebíči na vytváření 
nových pracovních míst pro hendikepované. Nadále budeme pokračovat ve 
vzdělávacích projektech ze zdrojů ESF ČR.  
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VIII. PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost v roce 2012! 
Naši sponzoři, dárci, spolupracující subjekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


