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POSLÁNÍ A CÍLE
Poslání sdružení
Občanské sdružení Vrátka od roku 2008 aktivizuje hendikepované z Třebíče a okolí.
Pomáhá najít pracovní uplatnění, a to i v několika vlastních provozovnách. Dále nabízíme
možnost vzdělávání, rekvalifikace a sociální službu sociální rehabilitace. Sdružení pořádá
vlastní akce, zúčastňuje se společenských akcí ve městě i okolí a prezentuje svoje
dovednosti: prodává nejen občerstvení z kavárny a pekárny, ale i výrobky z chráněných
dílen.

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 pracovní rehabilitace hendikepovaných osob



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 a spoluprací s firmami na chráněném i otevřeném trhu práce,



přispívání ke kulturnímu a společenskému rozvoji Třebíčska formou obnovování a
zprostředkování tradic a tradiční rukodělných řemesel veřejnosti (výukové kursy).
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PROVOZOVNY
KAVÁRNA A PEKÁRNA VRÁTKA
PROVOZNÍ DOBA
Zimní provoz (říjen – květen)
Úterý – neděle 10 – 17 hodin
Letní provoz (červen – září)
Úterý – neděle 10 – 20 hodin

ADRESA
Kavárna Vrátka

www.kavarnavratka.unas.cz

L. Pokorného 42

facebook: Kavárna
Vrátka

Třebíč 674 01

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 pekárny. Nejedná se tedy o zboží dodávané velkými řetězci, ale o pečivo, jehož
chuť je jistě srovnatelná s těmi, které Vám pekla maminka či babička. Kavárna je nekuřácká,

plně bezbariérová, vozíčkáři jsou u nás vítáni. 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 jsou tréninkovým pracovištěm a v současné době
zaměstnává 9 osob se zdravotním postižením.
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KYTKY U VRÁTEK
PROVOZNÍ DOBA

ADRESA

pondělí - pátek

Žerotínovo nám. 18

8 - 17 hodin

Třebíč 674 01

www.vratka.cz

kytka.vratka@seznam.cz

Na atraktivním místě v židovské čtvrti si můžete kromě aranžovaných květin či suché
vazby zakoupit také výrobky našich hendikepovaných zaměstnanců, proutěné výrobky,
ručně šité dárkové předměty. Provozovna zaměstnává 2 osoby se zdravotním postižením.

KOŘENÍ U VRÁTEK
PROVOZNÍ DOBA

ADRESA

pondělí - pátek

Žerotínovo nám. 18

9 - 17 hodin

Třebíč 674 01

www.vratka.cz

Obchod nabízí certifikované Davídkovo koření bez soli a glutamátu“. Najdete zde jak
jednodruhové koření, tak kořenící směsi k přípravě masa, ryb a salátů a sladkých pokrmů.
Dále produkty certifikovaných regionálních prodejců z kraje Vysočina.
Založení prodejny podpořil Kraj Vysočina - Fond kraje Vysočiny.
Provozovna zaměstnává 2 osoby se zdravotním postižením.
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TRAFIKA MODŘÍNOVÁ, BRÁFOVA PLUS, NÁDRAŽNÍ
PROVOZNÍ DOBA
Modřínová
pondělí - pátek
6 - 17 hod

www.vratka.cz

Bráfova plus
pondělí - pátek
6 - 16 hod
Nádražní
5 - 17:30 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.

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.

TRAFIKA NÁDRAŽNÍ
Nejnovější trafika, kterou najdete pod vlakovým nádražím. V provozovně pracují 2 osoby
se zdravotním postižením.
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MANIKÚRA, PEDIKÚRA
PROVOZNÍ DOBA
pondělí - pátek
dle dohody

ADRESA
L. POKORNÉHO
19/56

www.vratka.cz

TŘEBÍČ 674 01

Tréninkové pracoviště projektu „ Poprvé či znovu“ dotovaného z ESF ČR se zaměřením
na vzdělání hendikepovaných. Zde pracují úspěšné absolventky rekvalifikačního kurzu.
Manikúra nabízí: přírodní manikúru, nehtovou modeláž, francouzskou manikúru, masáže
rukou a další služby pro Vaše ruce.
Pedikúra nabízí: základní pedikúru, lakování, modeláž gelem, parafínový zábal, peeling,
masku na nohy a další služby pro Vaše nožky.

BAZÁREK U ZEBRY
PROVOZNÍ DOBA

ADRESA

pondělí - pátek

Cyrilometodějská

8 - 16 hodin

Třebíč 674 01

www.vratka.cz

Nabízí použité zboží od ošacení pro kluky i pro holky, pro dámy i pro pány, dárkové i
užitné předměty – knihy, hry, hračky. Je i zdrojem materiálu pro ručně tkané koberce.
V současné době zde pracují 2 osoby se zdravotním postižením.
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ŠATNA/OBCHŮDEK S DEKORATIVNÍM ZBOŽÍM –
LÉKAŘSKÝ DŮM VLTAVÍNSKÁ
PROVOZNÍ DOBA
ŠATNA
leden - duben/říjen-prosinec

ADRESA

pondělí - pátek 6:45 - 15 hod.

Poliklinika
Vltavínská

OBCHŮDEK
květen - září
pondělí - čtvtek 7:30 - 14 hod.

www.vratka.cz

Třebíč 674 01

pátek 7:30 - 11:30 hodin

Nachází se v přízemí polikliniky na ulici Vltavínská. Sezónně funguje jako šatna.
Návštěvníkům a pacientům Lékařského domu umožňuje odložit si oblečení a osobní věci.
V letních měsících se pronajatý prostor mění na ochod s rukodělným dárkovým zbožím,
jehož základem jsou výrobky pocházející od osob se zdravotním postižením.
V provozovně pracují 2 osoby se zdravotním postižením.

DALŠÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ: KLUB ZA VRÁTKY
Členem Klubu může být každý příznivec Vrátek, kterého zajímají aktivity sdružení a je
mu blízká činnost Vrátek. Členové klubu získávají pravidelný přísun aktuálních informací
o dění ve Vrátkách a další členské výhody. Členství v klubu stojí 35 Kč měsíčně.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE VRÁTKA
V rámci služby sociální rehabilitace mohou využívat naši klienti individuálního
poradenství s ohledem na své specifické potřeby – hledání zaměstnání, komunikace
s úřady, pracovněprávní problematika. Sociální rehabilitaci doplňuje nabídka aktivit pro
volný čas – PC klub, volnočasové a rukodělné aktivity.
Cílovou skupinou jsou lidé ve věku od 16 do 64 let.

RUKODĚLNÉ KURZY
Mezi volnočasové aktivity naší organizace patří rukodělné kurzy. Z naší nabídky si jistě
vybere každý, kdo nerad sedí doma, rád si popovídá s novými lidmi, naučí se novým
věcem a odnese si vlastnoručně vyrobený výrobek. Nabízíme kurz: tkaní na hrábích,
malování na sklo, pletení z pedigu, tisk na látku, malování na textil, batikování.
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KAVÁRNA NA LOUCE
Kavárna "Na louce" je podpořena finančně z grantového programu Zdravého města. Akci jsme
letos pořádali poprvé na podzámecké nivě v Třebíči. Louka se využívá ke konání různých
kulturních akcí, koncertů či festivalů.
Duchovním cílem tohoto projektu je zpřístupnit jakýmsi přirozeným způsobem pobyt na čerstvém
vzduchu, na trávě. Naučit třebíčské občany mezi prací a domovem i odpočívat. Scházet se
v příjemném prostředí podzámecké nivy, zrelaxovat v uspěchané době a najít si i skrze umělecké,
kulturní a pohybové aktivity prostor pro sebe a svůj osobní rozvoj.

PROJEKTY v rámci GP Města Třebíč – Zdravé město
UDĚLÁME TO SPOLU

Kursy založené na společném tvoření pod vedením lektora.
Společná výroba domácích potravin: chleba, celozrnné pečivo, bezlepkové pečivo, máslo, tvaroh a sýry.

KURZY a ŘEMESLA

Kursy pro školy i širokou veřejnost, kde se pod vedením odborných
lektorů vracíme v čase a jako naši předci tkáme, pleteme košíky, vyřezáváme ze dřeva, malujeme na
sklo…učíme se staré techniky, pracujeme s novými přístupy! Kursy se konají i jako otevřené dílny během
různých akcí v židovské čtvrti.

PŘÍRODNÍ ZAHRÁDKA U VRÁTEK

Začala vznikat na původním zanedbaném a
zarostlém dvoře. V první etapě jsme hlavně čistili prostor, abychom v dalším roce mohli zahrádku
budovat.
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PROJEKTY: SPOLU-PRÁCE!

Od dubna 2013 běžel projekt financovaný opět z OP LZZ nazvaný „SPOLU-PRÁCE!“. A
byl určen pro OZP s registrací na Úřadu práce. 80 osobám jsme nabídli základní část
kurzu - bilanční diagnostika, motivační kurz a počítačový kurz. V letošním roce někteří
klienti pokračovali v odborných kurzech - hospodyně, studená kuchyně a účetnictví.

NEBOJTE SE NÁS ZAMĚSTNAT!

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Cílem projektu je ochrana lidských práv a boj proti diskriminaci při zaměstnávání OZP.
Dále řeší osvětu a zajištění informovanosti subjektům na trhu práce o problematice
zaměstnávání OZP. Projekt potrvá až do konce února 2016. Projekt zahrnuje různé
aktivity, které budou nabízeny OZP, studentům, učitelům, sociálním pracovníkům.
Konkrétní aktivity projektu: Poradna Vrátka, nabídka kurzů Sociálně právního minima či
Bilanční diagnostiky, spolupráce s ÚP a OHK, společná setkávání, zaměstnávání OZP,
aktivity pro veřejnost (např. besedy ve školách, prodejní trhy, workshopy pro veřejnost).
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PŘÍBĚH NEOBYČEJNÉ ENERGIE
Každý, kdo se aktivně snaží přispívat ke zlepšení kvality života ve svém okolí, se mohl
od listopadu 2013 do ledna 2014 přihlásit do společného projektu České televize
a Skupiny ČEZ Příběhy neobyčejné energie. Sešlo se na 500 projektů, z nichž bylo komisí
složenou ze zástupců České televize a ČEZ vybráno osm.
Na jaře 2014 se osm českých dokumentaristů pustilo do natáčení příběhů neobyčejné
energie „svých“ hrdinů. Cyklus autorských dokumentárních filmů odvysílala Česká
televize v průběhu listopadu 2014. Všechny odvysílané příběhy neobyčejné energie
podpořila Nadace ČEZ celkovou částkou 1,5 milionu korun. O tom, kolik který projekt
dostane, rozhodli sami diváci, a to SMS hlasováním.
Vrátkům se podařilo dostat až do úplného finále a v závěru skončila na krásném druhém
městě. Režisérkou natočeného dokumentu byla Theodora Remundová.
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2014 (v tis. Kč)
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek
Poskytnuté příspěvky
Celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem

750
179
3638
10
2656
63
1321
8620
1337
1
309
7228

Celkem

8877

Výsledek hospodaření

256
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost!
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